
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 یکتا     :  اولدرس  سؤاالت

 اکمل کنید...

 توحید، یعنی خداوند ........................................ است و جز او خدایی نیست. -1

 یعنی خداوند ....................................... است.« اهلل الصََّمد» -2

 ..................... است.ی ....................ورهای از سآیه« قُل هُوَ اهللُ اَحَد» -3

 

 ...درست یا نادرست

 های خود را از درگاه خدای یکتا طلب کنند.ی مسلمانان باید تنها برخی از خواستههمه -4

 .نیستیعنی خداوند فرزندی دارد، ولی خودش فرزند کسی « لَم یَِلد وَ َلم یُولَد»ی آیه -5
 

 د...دهیکوتاه پاسخ 

  خطاب به کیست؟« تو به آفتاب گفتی / به زمین قدم گذارد»بیت  -6

 ها را باید در نماز بخوانند؟مسلمانان کدام سوره -7

 ؟ مانند استمهربانی، بیهمانند و در چه کسی در دوستی، بی -8

 

 د...دهی اکمل پاسخ

  یعنی چه؟« توحید»است. « توحید»یکی از اصول دینی ما مسلمانان  -9

 های خداوند اشاره شده است؟به کدام صفت« توحید»ی در سوره -10

  به این نام معروف شده است؟« توحید»ی چرا سوره -11

 ای از کدام سوره بوده و به چه معناست؟آیه« نَ اَلحَمدُ ِللّهِ رَبِّ العالمی» -12
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 انتخاب کنید...               

 ؟به چه معناست« وَلَم یَکُن لَهُ کُفُوًا اَحَد»ی آیه -13

                نیاز است.و خداوند بی( 2                                           بگو خداوند یکتاست.( 1

 و همتا و همانندی مثل او نیست.( 4                          فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست.( 3

 ؟نیستیک از موارد زیر جزء اصول دین مسلمانان کدام -41

 نبوت( 4                             معاد( 3                         زکات( 2                         توحید( 1

 ؟است نشدهبه کدام صفت خداوند اشاره « توحید»ی در سوره -51

 مانندیبی( 4                   علم و دانایی( 3                       یکتایی( 2                       نیازیبی( 1

 ؟به ترتیب چند آیه دارند« توحید»ی و سوره «حمد»ی سوره -16

 شته -پنج ( 4                   پنج -هشت ( 3               چهار -هفت ( 2                  هفت -چهار ( 1

 

 

 سؤاالت درس اول نامهپاسخ

 

 وحیدت    3                              نیازبی    2                                  یکتا    1

                              درستنا    5                             نادرست    4

 بانخداوند مهر   8                     توحید –حمد     7                      خداوند بزرگ    6

یش ز دستورهاپرستند؛ ای مسلمانان خدای یکتا را میتوحید، یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست. همه  9

 برند.های خود را تنها به درگاه او میکنند و خواستهاطاعت می

 مانندی خداوند اشاره شده است.نیازی و بیی توحید به یکتایی، بیدر سوره  10

 های آن بر اصل توحید که همان یگانگی و یکتایی خداوند است، اشاره دارد.چون تمام آیه  11

 مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است.ستایش  –ی حمد سوره  12

 صحیح است. «4»ی گزینه  13

 صحیح است. «2»ی گزینه  14

 است.صحیح  «3»ی گزینه  15

  صحیح است. «2»ی گزینه  16
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