
 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

92/69/9328تاریخ آزمون: 

 کرماناستان  اداره کل آموزش و پرورش

رفسنجانشهرستان  آموزش و پرورش

پایه ششمهای آسمان هدیهدرس امتحان هماهنگ 

 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  1  صفحه

پاسخ صحیح را انتخاب کنید. الف

 به چه معناست؟« اهلل الصمد»آیه ( 1

د( خداوند بخشنده استج( خداوند فرزندی نداردنیاز است ب( خداوند بی الف( خداوند یکتاست 

های خوب و نیکوکار برگزید تا مردم را راهنمایی و هدایت خداوند پیامبرانی را از میان انسانما معتقدیم که »( عبارت 2

 مربوط به کدام یک از اصول دینی ما مسلمانان است؟« کنند

د( معاد ج( نبوت ب( عدل الف( امامت 

های زیر مربوط به امر به معروف است؟( کدام یک از جمله3

ب( در کار دیگران تجسس نکنید  الف( غیبت نکنید 

 د( دروغ نگویید ج( خوش رفتار باشید 

کنیم؟( کدام دوره زمان کار  و تالش جدی ماست و در آن به آینده بیشتر فکر می4

د( نوجوانی ج( کودکی   ب( پیری الف( جوانی 

 شوند؟شناخته میالسالم( ( در زمان حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان )علیه5

د( روحانیون مذهبی ج( دانشمندان مسلمان  ب( امام خمینی )ره(  الف( مراجع تقلید دینی 

دهند.رسد و مسلمانان در آن روز به عنوان .................... پولی به نیازمندان می( در پایان ماه رمضان عید ....................... فرا می6

زکات  -د( غدیر خمس -ج( غدیر زکات  -ب( فطرس خم -الف( فطر

«ها به خوبی استفاده کنید.گذرند، از فرصتها مانند ابر میفرصت»( این سخن از کدام امام بزرگوار است؟ 7

د( امام خمینی )ره(ج( امام رضا )ع( ب( امام حسین )ع( الف( امام علی )ع( 

)ص( چه چیزی کلید دانش است؟ی پیامبر ( طبق فرموده8

د( کار و تالش ج( منظم بودن ب( پرسش  ریزی الف( برنامه  
های زیر پاسخ کوتاه بدهید.به پرسش ب

 کردند؟( امام کاظم )ع( در زمان کدام خلیفه زندگی می1

 شود؟( با گرفتن ماه و خورشید کدام نماز بر ما واجب می2

های کدام یک از پیامبران بزرگ خداست؟ ( مراسم قربانی کردن از یادگاری3

 ( حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان کدام امام بزرگوار است؟ 4
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 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  2  صفحه

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. ج

نادرست       درست  هجری قمری به شهادت رسیدند. 61امام حسین )ع( و یارانش در روز دهم محرم سال ( 1

نادرست       درست کیلومتر از وطنش دور شود، نمازش شکسته است. 5/22( مسافری که کمتر از 2

نادرست       درست  ( حرم مطهر حضرت معصومه )س( در شهر قم است.3

نادرست       درست گویند.( در اصطالح دینی به دوستی با دوستان خدا تبری می4

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. د

 .......................... بود و آخرین پیامبر ........................... است.( اولین پیامبر خدا 1

کردند. که ثابت کنند پیامبر خدا هستند از .......................... استفاده می( گاهی پیامبران برای این2

 گویند.سال طول کشید غیبت ............................ می 66بت امام زمان )ع( که ( به اولین غی3

اش .......................... است.دار بعدازظهر مسافتر کند روزه( اگر روزه4

 .................... هستند.ها در بین مردم ناشناخته است .................. و .ی پیامبر )ص( دو نعمت که ارزش آن( بنا به فرموده5

د.گویندهیم ........................ میها انجام میرو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آن( به رفتارهایی که ما هنگام روبه6

ها است.( باالتر از هر کار نیک، کار دیگری است و .............................. باالترین نیکی7

مرقد مطهر شاهچراغ )ع( در شهر ............................... قرار دارد.( 8

( بعد از شهادت امام حسن عسگری )ع( .............................. امام و پیشوای مردم شد.6

... دویده بود.( هاجر برای یافتن آب هفت بار بین دو کوه .......................... و ........................11

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید. هـ

( امام حسین )ع( درباره هدف خود از قیام چه فرمودند؟1

هایی داشتند که خداوند ایشان را پیشوای ما قرار داده است؟ )دو مورد(( امامان )ع( چه ویژگی2

فرمایند؟خدا شک دارند چه میی نازعات در پاسخ کسانی که به قیامت و قدرت ( خداوند در سوره3

ها دارد؟ )دو مورد(هایی برای آن( مراسم حج که با شکوهترین مراسم مسلمانان است چه فایده4

( چرا زیارت بزرگان دین به ما سفارش شده است؟5

فرمایند؟( امام سجاد )ع( در مورد احترام به معلم و استاد چه می6
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سؤاالت 3 از  3  صفحه

پاسخنامه

( الف4( ج 3( ج 2( ب 1الف

( ب 8( ب 7( ب 6( الف 5

( امام حسن )ع(4( ابراهیم 3( آیات 2الرشید ( هارون1ب
 

( نادرست 4( درست 3( نادرست 2( درست 1ج
 

 ( معجزه 2حضرت محمد  -( حضرت آدم1د

 ( صحیح 4 ( صغری 3

( آداب معاشرت 6 ( سالمتی و امنیت 5

 ( شیراز 8 ( شهادت در راه خدا 7

 ( مروه و صفا 11 ( امام زمان 6

خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.( برای اصالح امت جدّم قیام کردم. من می1 هـ 

زند و افراد پاکی بودند.کردند. در گوشی حرف نمی( با کسی مغرورانه صحبت نمی2

آفریدن آسمان که خدا آن را آفریده است؟( ایا آفرینش شما در قیامت دشوارتر است یا 3

کنند.( مردم شانه به شانه هم خدا را ستایش می2( خبر شدن از حال و احوال دیگران 1( 4

شود.( چون باعث سبکی و آرامش می5

های معلم بگذاری و در حضور آن  حرف نزنی و به سخنآموزد این است که به او احترام ( حق کسی که به تو علم می6

 گوش فرا دهی.
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