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 نمره 3جاهای خالی را کامل کنید. 

  پدر امام زمان)عج( ............................................................. است.نام 

 .به دشمنی با دشمنان خدا ................................................ می گویند 

 نام دارد. نام سوره ای که تمام آن درباره ی یکتایی خداوند است ................................... 

 .بعد از پیامبر، ........................ به جنگ با حضرت علی )ع( پرداخت 

 در روز .................. ماه محرم سال ........................... اتفاق افتاد. واقعه عاشورا 
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 نمره 2 گزینه مناسب را مشخص کنید.

  های قرآن کریم .................. است.تعداد جز 

  38د(                                  08ج(                                    08ب(                       08الف( 

 بهترین راهنمایان چه کسانی هستند؟ 

 ( بزرگان جامعه                   د( علما و دانشمندانالف(پدر و مادر              ب(پیامبران                                ج

 .خلیفه زمان امام موسی کاظم .................................... نام داشت 

 الف(هارون الرشید         ب(معاویه                                  ج(یزید                                   د(ابوسفیان

  نشانگر قیامت است؟کدام فصل 

 بهار                    ب(تابستان                                 ج(پاییز                                    د( زمستانالف(
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 نمره 0 پاسخ کوتاه بدهید.

 .دو پیامبر الولعزم نام ببرید 

 ،چه بود؟ نام شتربانی که شترهایش را  فروخت تا آنها را به هارون ندهد 

 نام پسر برادر امام حسین در کربال چه بود؟ 

 تولی به چه معناست؟ 

 طبق گفته ی حسن زاده آملی کسی که می خواهد امر به معروف کند باید شبیه به چه چیزی باشد؟ 

 نام امام چهارم چیست؟ 

 نام خانوادگی: نام و 

 ششم:پایه

 نام پدر: 

 شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 الغدیرسرای دانش واحد  غیردولتی دخترانه  پیش دبستان و دبستان       

 9398 -99تحصيلی  نمونه سواالت

 هدیه های آسماننام درس: 

 لطفیخانم   نام دبیر:

 / عصرصبح7: 44  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 
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 در جایی که آب برای وضو گرفتن نیست چه کاری باید انجام داد؟ 

 نین که معموال شب های جمعه خوانده می شود، چیست؟نام دعایی از امیرالموم 
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 نمره 2به هم وصل کنید.  )یک کلمه اضافه است( 

 نبوت                                            یکتایی   

 معاد                                             پیامبری

 جهان آخرتعدل                                            

 توحید                                           هدایت کنندگان جامعه پس از پیامبران

 امامت
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 پاسخ کامل و دقیق دهید.

  نمره 1چرا امام موسی کاظم)ع( با کارگرانش مشورت می کرد؟ 

 

  نمره 1امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ 

 

  نمره 1 چه تعداد جانشین داشتند؟دوران غیبت صغری امام زمان چند سال بود؟ ایشان در این مدت 

 

 .نمره 1دو مثال برای نهی از منکر بیاورید 

 

  .نمره 1چرا امام حسین)ع( در مقابل یزید قیام کردند؟ دو دلیل بنویسید 

 

 نمره 1آیه تطهیر(  مفهوماست؟) چرا خداوند حضرت محمد)ص( و اهل بیت را راهنمای مردم قرار داده 

 

  نمره 2معاد را توضیح دهید. اصل 
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 01دهم ، -معاویه                        -توحید       -تبری           -امام حسن عسگری    - 1

 بهار-هارون الرشید                 -پیامبران                       -                       38- 2
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 نوح ، ابرهیم،موسی،عیسی،محمد-

 صفوان-

 قاسم-

 دوستی با دوستان خدا-

 آینه-

 سجاد-

 تیمم-

 کمیل-
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 نبوت                                            یکتایی   

 معاد                                             پیامبری

 جهان آخرت                                      عدل      

 توحید                                           هدایت کنندگان جامعه پس از پیامبران

 امامت
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 باشد مشکل این حلّ راه می آورد، هن شماه ذب خدا که چیزی شاید -

 

 دعوت به کار نیک و بازداری از کاری ناپسند -

 

 نفر 4 سال ،06 -

 سیگار کشیدن ممنوع ، غیبت نکنید، لطفا هنگام استراحت بیماران ساکت باشید و...-

 

 و اسالم دین آشکارا وا .کردی نم رعایت را خدا دین احکام و داد نمی یتاهم چندان نماز به بود؛ ناپسند و زشت کارهای اهل یزید -

 را آن و کند کن ریشه را اسالم دین خواست می یزید .بود گذاشته اثر یزن مردم در او فساد .می کرد. مسخره را محم )ص( حضرت

 .سازد نابود

 
 .گرداند مطهر و کپا را شما و سازد دور بیت اهل شما از را ها یک ناپا و یهاپلید ی همه هک است ردهک اراده خدا همانا-

 

ی نم پایانگ مر با انسان زندگی که داریم اعتقاد ما .است مسلمانان ما دینی اصول از دیگر یکی آخرت، جهان و معاد به اعتقاد -

 در نیکوکاران .شود می رسیدگی دنیا این در ما رفتار حساب به جهان آن در .گذاریم می پا جدیدی جهان به گ مر از بعد و پذیرد

 .شوندمی   مند بهره پروردگار همیشگی هایت نعم از و گیرند می جای بهشت

  

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4  هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد الغدیر دخترانه دولتیغیر پیش دبستان و دبستان               
 98-99سال تحصيلی  نمونه سواالت

 هدیه های آسمانینام درس:

 لطفینام دبير: 

 / عصرصبح  7::5ساعت امتحان: 

 دقیقه06مدت امتحان: 
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