«به نام تک نوازنده ی گیتار هستی»
نام و نام خانوادگی:

آزمون هدیه های آسمان نوبت دوم

تاریخ:

کل کتاب

دبستان:

کالس :ششم

صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید(.ص  ،غ)

 .1در سوره توحید به صفت یگانگی و بی نیازی خدا اشاره شده است.

ص

غ

 .2بعد از پیامبر ،یزید به جنگ با امام علی(ع) که جانشین پیامبر بود ،برخاست.

ص

غ

 .3مسافری که بعد از ظهر به محل زندگی اش برسد؛ روزه اش صحیح است.

ص

غ

 .4حضرت معصومه (س) خواهر امام هشتم ما شیعیان است.

ص

غ

 .5تبری و اعالم بیزاری ،موجب اتحاد و یکرنگی مسلمانان در جامعه می شود.

ص

غ

 .6در پایان ماه رمضان  ،روز عید قربان فرا می رسد.

ص

غ

گزینه صحیح را انتخاب کنید(.فقط یک گزینه)

 .1دو نعمت است که ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است ....................و . .................
الف) سالمتی و بدن 

ب) آرامش و امنیت 

د) نعمت و آرامش 

ج) سالمتی و امنیت 

« .2حمایت از مردم ستم دیده ی فلسطین» به کدام مفهوم اشاره دارد؟
الف) امر به معروف 

ب) نهی از منکر 

د) تبری 

ج) تولی 

 .3این حدیث از کیست «:هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد ،از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت»؟
الف) امام صادق (ع)

ج) حضرت محمد(ص) 

ب) امام حسین (ع)

د) امام کاظم(ع)

 .4در زمان غیبت امام زمان (عج) ،رهبری جامعه ی اسالمی بر عهده چه کسی است؟
الف) پیامبران 

ب) دانشمندان اسالمی 

د) پرهیزکاران 

ج) ولی فقیه 

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 ............................ .1پاک ترین انسان ها هستند و می توانند الگوی مسلمانان باشند.
 .2هرگاه بهار را دیدید ،بسیار از  .......................یاد کنید.
 .3روزه ی مسافر در ماه رمضان به  ..............................و  .......................بستگی دارد.
 .4غیبت کوتاه مدت یا غیبت  66 ، ......................سال طول کشید.
 .5خدا در قرآن سفارش می کند که برای انسان جز آنچه  .......................کرده است هیچ نصیب و بهره ای نیست.
 .6رسول خدا (ص) فرمودند ،............... :کلید گنجینه ی دانش است.
کامل کنید.
 .1دعایی از امام علی (ع) که معموال در شب های جمعه خوانده می شود.
 .2از نظر پیامبر(ص) ،ایشان چراغ هدایت و کشتی نجات است.
 .3کتاب هدایت و راهنمایی مردم است.
 .4شاهچراغ فرزند این امام بزرگوار هستند.
 .5جمله « :من به یاد همه ی شما هستم» از ایشان می باشد.
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عزیزم
به سواالت این صفحه با حوصله و خطی زیبا پاسخ بده
و خودتان نیز از روی چیزی که نوشته اید بخوانید.
به سواالت زیر پاسخ دهید.

 .1عبارات زیر را تعریف کنید.
الف) نبوت:
ب) معاد:
ج) آداب معاشرت:
د) شهدای گمنام:
 .2یک حدیث از امام حسین(ع) که در مورد سالمتی یاد گرفته اید را بنویسید.
 .3گام های موفقیت را نام ببرید.
 .4امام سجاد(ع) فرمودند حق کسی که به تو علم می آموزد این است که ..........................................
 .5به نظر شما ما چه وظایفی نسبت به امامان مهربان داریم؟(3مورد)

 .6دو تفاوت مهم زندگی دنیا و زندگی آخرت را بیان کنید.
آخرت

دنیا

الف..................................................... :

.....................................................

ب....................................................... :

.......................................................

 .7سه مورد از نتیجه ی استفاده درست از فرصت ها را بنویسید.

 .8شرایط نماز در مسافرت را به صورت کامل توضیح دهید.

بازخورد آموزگار:
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پاسخنامه
سواالت کوتاه پاسخ:
 .1ص

غ

غ

ص

 .2سالمتی و امنیت
.3

اهل بیت

 .4کمیل

ص

غ

تولی

امام کاظم(ع)

بهار

زمان سفر و مدت اقامت

حسین

قرآن

ولی فقیه
صغری
کاظم

تالش

پرسش

مهدی

سواالت بلند پاسخ:
 .1الف :نبوت یعنی خداوند مهربان ،پیامبرانی را از میان انسانهای خوب و نیکوکار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان را با
دستورهای الهی آشنا کنند.
ب :معاد یعنی زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که در آنجا به حساب رفتار ما در این دنیا
رسیدگی می شود.
ج :به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنها انجام می دهیم ،آداب معاشرت می گویند.
د :شهیدانی که هیچ نام و نشانی از آنها به دست نیامده است .این ها همه چیزشان را تقدیم خدا کرده اند حتی نام و نشان شان را!
 .2در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید.
 .3ا بزار مخصوص آن کار –استاد ماهر و باتجربه – نظم و برنامه ریزی – صبر و حوصله -تالش و تمرین بدون ترس از شکست
 .4حقّ کسی که به تو علم می آموزد ،این است که احترامش را نگه داری ،در حضور او با دیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا دهی.
 .5سعی کنیم با زندگی و سخنان آنها آشنا شویم و مانند ایشان زندگی کنیم  .در برگزاری مراسم میالد یا عزاداری آنها شرکت فعال داشته باشیم .
در صورت امکان به زیارت آنها برویم و زیارت نامه آنها را بخوانیم.
 .6زندگی دنیا ،محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اّما زندگی در جهان آخرت ،دائمی و همیشگی است.
مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود.
مرگ در دنیا پایان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که خیلی بزر گتر و شگفت انگیزتر از این جهان است.
 .7موفقیت در علم و اخالق – افزایش محبت بین اعضای خانواده یا جامعه – داشتن آینده خوب
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