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 دقیقه  زمان : 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیلم

 هدیه آسمانی  آزمون

 پایه ششم 

 نام:

 نام خانوادگی:

 

 ردیف شرح سؤاالت عملکرد

 . کنید مشخص را گزینه ی صحیح 

 کدام نماز هیچ وقت شکسته خوانده نمی شود . (1

 ب( مغرب                          ج( عشا                            د( ظهر        الف( عصر                      

 اولین مرحله ی زندگی انسان ، مرحله ی .................... است . (2

 الف( نوجوانی                ب( نوزادی                         ج( کودکی                    د( ُنه ماهگی         

 کند؟ می اشاره اصل کدام به پیامبر از بعد امام دوازده جانشینی به داشتن اعتقاد (3

 توحید )د               معاد  ) ج               نبوت ) ب                  امامت) الف        

نجا .................... است . (4
 
 اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد ، روزه اش در ا

 الف( صحیح است                       ب( باطل است                      ج( کامل است          د( شکسته است    

گاهی با ............... (5
 
 . پردازد می جامعه امور  ی اداره به اجتماعی و به سیاسی شرایط و دینی دستورات از کامل ا

 ج( رئیس جمهور                            د( مرجع تقلید                      الف ( امام جمعه             ب( ولی فقیه   

 الف
 

 جاهای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید . 

خرت و زندگی پس از مرگ ، اصل ......................... می باشد   (6
 
 اعتقاد به جهان ا

بان ماه ، روز مبارزه با    (7
 
 ................................ است .سیزدهم ا

 باالترین نیکی ها ،  ........................... در راه خدا است . (8

 . پیامبران برای این که ثابت کنند پیامبر خدا هستند از ....................... استفاده می کردند گاهی (9

سمانی بودنددین و شریعت و پیامبرانی که صاحب  به  (10
 
      ند .ان ................... می گوی، پیامبر  ک تاب ا

 ب

 به سواالت پاسخ کوتاه بدهید . 

ن دو نعمت کدامند ؟ (11
 
 پیامبر می فرمایند : ارزش دو نعمت نزد مردم ناشناخته است ، ا

 توحید یعنی چه ؟ (12

نجا نمازش را کامل بخواند . (13
 
 دو مکان نام ببرید که مسافر اختیار دارد در ا

 ؟ گیرند می نادیده را خدا تصف کدام دارند شک قیامت به که کسانی (14

 غیبت صغری امام زمان چند سال به طول انجامید ؟ (15

 

 ج
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید . 

ن از استفاده و ها فرصت مورد در( ع) علی امام (1
 
 ؟  فرمایند می چه ها ا

 معجزه را تعریف کنید . (2

 تولی و تبری را تعریف کنید . (3

 امام حسین )ع( در مورد علت قیام خود چه می فرمایند ؟ (4

خرت را بنویسید . (5
 
 ) دو مورد (تفاوت های دنیا و ا

داب معاشرت را تعریف کنید . (6
 
 ا

داب زیارت را بنویسید . (7
 
 دو مورد از ا

 دین اسالم انجام چه ورزش های  ی را سفارش کرده ؟ (8

مدند ؟ (9
 
 چرا حضرت معصومه به قم ا

 

 د
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 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیلم

 هدیه آسمانی  کلد سؤاالت

 پایه ششم 

 

 ردیف شرح سؤاالت عملکرد

                                                                                                    گزینه ب (5                          گزینه الف( 4               الف گزینه     (3           د( گزینه  2                      گزینه ب (1 

 

 الف
 

 ب      ( اولوالعزم10( معجزه                 9( شهادت            8( استکبار جهانی                     7           معاد   (6 

 ( یعنی خدا یکی است و غیر او خدای  ی نیست ) اعتقاد به یگانگی خداوند (12                            سالمتیامنیت و ( 11 

 سال 69( 15( قدرت خداوند                14                     مسجد کوفه  –مسجدالنبی  –مسجدالحرام ( 13

 ج
 

 . کنید استفاده خوبی به ها فرصت از ، گذرند می(  سرعت به)  ابر مانند ها فرصت (1 

مده اند به فرمان و اجازه خداوند کارهای  ی انجام می دادند که  (2
 
پیامبران برای اینکه ثابت کنند از طرف خداوند ا

ن ناتوان بودند ، به این کارها معجزه می گویند .
 
 انسان های عادی از انجام ا

 تولی یعنی دوستی با دوستان خدا ، تبری یعنی دشمنی و دوری جستن از دشمنان خدا  (3

 برای امر به معروف و نهی از منکر و زنده نگه داشتن دین اسالم  (4

خرت زندگی ولی رسد می پایان به روزی  و است محدود دنیا زندگی (5
 
 دنیا این در – است همیشگی و دائمی ا

خرت تا دارند فرصت مردم
 
باد را خود ا

 
 . کنند ا

نان انجام می دهیم .به رفتارهای  ی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت  (6
 
 ادب در برابر ا

برای دیگران  –زیارت نامه ایشان را بخوانیم  –دو رکعت نماز زیارت بخوانیم   -با احترام وارد شویم و  با وضو (7

 دعا کنیم

 تیراندازی ، شنا ،کشتی و  اسب سواری  (8

 در و شدند بیمار دشوار و طوالنی مسیر این در اما شدند خراسان راهی مدینه از ، برادرشان دیدار برای ایشان (9

 رفتند دنیا از قم شهر

 د
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