
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 محل مهر و امضاء مدیر نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 5 گزینه درست را مشخص کنید. 1

 الف
 زندگی اصلی ما در کجاست؟

5/0 
 برزخ-3                                  جهان آخرت -2                              همین دنیا -1

 ب
 هدف یزید از اشاعه فساد چه بود؟

5/0 
 به سلطنت رسیدن-3                              ترویج دین اسالم-2           از بین بردن دین اسالم  -1

 ج
 نعمت های خداوند ......................... است.

5/0 
 ویژه افراد خاص-3                                 محدود-2                                       همگانی-1

 د
 سعادت انسان در گرو چیست؟

5/0 
 تبری-3                               تولی-2                       انجام دستورات الهی-1

 ه
 آیه تطهیر در کدام سوره آمده است؟

5/0 
 احزاب-3                           آل عمران -2                                      مومنون-1

 و
 ....................... شخص فاسد و بد کاری بود.

5/0 
 صفوان-3                                   یزید-2                                        معاویه-1

 ز
 خداوند امامان را به چه دلیل فرستاد؟

5/0 
 هر دو مورد-3                            صفات نیک-2                            رفتار پسندیده-1

 ح
 کدام یک از گزینه های زیر جزء اصول دین است؟

5/0 
 2و  1گزینه -3                              توحید-2                                                  حج-1

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 ابتدایی ششم مقطع و رشته:

 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 

 دبستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصیلی  دومنوبت ترم  میانآزمون 

 هدیه های آسماننام درس: 

 خانم چگینی نام دبیر:

 06/02/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه45مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 ط
 کدام یک از پیامبران زیر اولوالعزم است؟

5/0 
 یونس-3                                 نوح-2                                  یوسف-1

 ی
 نبوت یعنی چه؟

5/0 
 عدل-3                                پیامبری-2                                  امامت-1

 5 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 5/0 زندگی دنیا ......................... است. الف

 5/0 در گوشی صحبت کردن از کار های .................... است. ب

 5/0 سالم بهترین تحفه و هدیه انسان به برادر دینی اش است.......................... می فرمایند:  ج

 5/0 جانشینان حضرت مهدی جهت راهنمایی مردم در امور دین .................................. هستند. د

 5/0 کتاب داستان راستان اثر .......................... است. ه

 5/0 .... است.لقب امام ششم ........................ و

 5/0 نقی لقب امام ......................... است. ز

 5/0 لقب امام هفتم .............................. است. ح

 5/0 کتاب آسمانی حضرت موسی ........................... است. ط

 5/0 حضرت عیسی جزء پیامبران .......................... است. ی

 10 دهید. املسواالت زیر پاسخ کبه  3

 1 جمله معروف امام حسین درباره بیعت با یزید چیست؟ الف

 2 نتیجه قیام امام حسین چه شد؟ ب

 5/1 هدف قیام امام حسین چه بود؟ ج 

 2 امامت و نبوت یعنی چه؟ د

 5/1 شد؟پیام رسان کربال چه کسی بود؟معاویه در چه سالی از دنیا رفت؟چه کسی جانشین او  ه

 2 ولی فقیه کیست؟ وظیفه او چیست؟ و

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 2ی(گزینه 2ط(گزینه 2ح(گزینه 3ز(گزینه 2و(گزینه 3ه(گزینه 1گزینهد( 1زینهگج(  1ب(گزینه 2الف(گزینه 1

2 
تورات ط(مرتضی مطهری  و(صادق ز(نهم ح(کاظم ه( مراجع تقلیدد( الف(محدود ب(شیطان ج(امام صادق

 ی(اولوالعزم

3 

 الف(هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

  

 بیداری امت اسالمی و قیام هایی با الگو گرفتن از قیام امام حسین.ب(

 

 ج(اصالح امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر.

 

فرستاده است. نبوت یعنی اعتقاد به اینکه د(امامت یعنی اعتقاد به اینکه خداوند بعد از پیامبران و امامان معصوم را 

 خداوند برای هدایت ما پیامبرانی فرستاده است.

 

 یزید -هجری 06 -ه(حضرت زینب

 

 و(رهبری جامعه اسالمی بر عهده یکی از مراجع تقلید است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود.

 جتماعی به اداره جامعه می پردازد.ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:  عاطفه چگینینام و نام خانوادگی مصحح :   نمره02جمع بارم :

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
 1422-1421سؤاالت میان ترم نوبت دوم سال تحصیلی  کلید

 هدیه های آسمان نام درس:

 خانم چگینینام دبیر: 

 26/20/1422تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  8ساعت امتحان: 

 دقیقه45مدت امتحان: 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




