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                                                                                                   سؤاالت           

1 

 الف(پاسخ صحیح را مشخص کنید

 کدامیک از موارد زیر جزء اصول دین نمیباشد؟-

 د(نبوّت     ج(نماز                           الف(توحید                       ب(امامت                  

 امام حسین)ع(در چه تاریخی به شهادت رسید؟-

 هجری60هجری                               ب(نهم محرم سال61محرم سالالف(دهم 

 هجری62هجری                                    د(دهم صفر سال61ج(اول صفر سال 

 دوران غیبت صغری چند سال طول کشید؟-

 سال37د(            سال              69ج(    سال                   81ب(     سال              50الف(

 کدامیک از آیات زیر به مفهوم تبرّی اشاره میکند؟-

 فَاتبِعونیالف(ال یَتَخِذِ المومِنونَ الکافِرینَ اُولیاءَ                       ب(قُل اِن کُنتُم تُحِبّونَ اهلل 

 د(وَلنَکُن مِنکُم اُمَّة یَدعونَ اِلی الخَیر     ج(اِنمَا المومِنونَ اِخوة                                           

 

2 

     . ب(صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

 صحیح                   غلط                                                                                                                    

                                          ⃝                           ⃝                                   امام حسن)ع(با نقشه ی معاویه به شهادت رسید.       -

                                          ⃝                           ⃝                                پیام مشترک تمام پیامبران الهی,دعوت به مبارزه است.-

                                          ⃝                           ⃝                               نفر بودند.5جانشینان امام زمان در دوران غیبت صغری -

                                          ⃝                           ⃝                                                   .تولّی یعنی دوستی با دوستان خدا میباشد-

 

3 

 .ج(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 ردند.استفاده میک--------------از گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر خدا هستند -

 میگویند. -------------پیامبرانی که صاحب کتاب آسمانی بودند,پیامبرانبه -

 را از شما اهل بیت دور سازد.-------------و ------------همانا خداوند اراده کرده همه ی -

 میباشد. ----------کتاب هدایت و راهنمایی مردم در زندگی -

 

 نام و نام خانوادگی: 

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

 ششم :پایه

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران       

 1398 -99سال تحصيلی  نمونه سواالت

 یهدیه های آسماننام درس: 

 

 میرحسینی فاطمه سادات م دبیر:نا

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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 ترجمه ی صحیح هر آیه را به آن وصل کنید؟-

 خداوند بی نیاز است   قُل هُوَ اهللُ احد                                                     

 اهللُ الصَمَد                                                              فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست

 گو او خدای یکتاستب                               لَم یَلِد وَ لَم یولَد                     

 همتا و همانندی ندارد                                            وَ لَم یَکُن لَه کُفُواً اَحَد

 

5 
 (به سواالت زیر پاسخ دهید؟د

 نام سه کتاب آسمانی را نام ببرید؟
 

6 

 برای هر کدام از موارد زیر دو مثال بزنید؟

 امر به معروف:

 

 نهی از منکر:

 

 

7 

 چهار مورد از ویژگیهای یزید را نام ببرید؟

 

 

 

 

8 
 تذکر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

 
 

9 

 ویژگیهای دوستان خدا و دشمنان خدارا بنویسید؟برای هر کدام دو مورد 

 

 

 

 

 

10 

 ببرید؟سه نمونه از ویژگیها و صفات اخالقی اهل بیت پیامبر علیهم السالم را نام 

 

 

 

 

 

11 

 امام کاظم)ع( در مورد دوستی با ستمگران چه میفرماید؟

 

 

 

 

12 

 جانشینان امام زمان )عج( در دوران غیبت صغری چه ویژگیها و وظایفی داشتند؟
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف(

  الف-4ج                      -3الف                    -2ج                   -ا

2 
 (ب

 صحیح-8غلط                   -7غلط                -6صحیح            -5

3 
 (ج

 قرآن-12پلیدی ها و ناپاکی ها             -11العزم           لواو-10معجزه             -9

4 

 ( قل هو اهلل احد            بگو او خدای یکتاست13

 خداوند بی نیاز استاهلل الصمد                           

 لم یلد ولم یولد                  فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست

 و لم یکن له کفوا احد         همتا و همانندی ندارد)برای او شریکی نیست(

5 

 د(

 قرآن-انجیل-تورات-14

نگو کار دارم به کار بگو وقت  به نماز-2ش قول و خوش رفتار باشید تا همه شمارا دوست بدارند وخ-1امر به معروف:-15

 نماز است

 در کار دیگران تجسس نکنید -2غیبت یکدیگر را نکنید -1نهی از منکر:

آشکارا -4احکام دین خدارا رعایت نمیکرد -3اهمیت چندانی به نماز نمیداد -2اهل کارهای زشت و ناپسند بود -1 -16

 دین اسالم و حضرت محمد)ص( را مسخره میکرد

 از خطرها حفظ میکند و آینده ی او به خطر نمی افتد. انسان را-17

 اطاعت از دستورات الهی-2مهربان و راستگو -1ویژگیهای دوستان خدا:-18

 نافرمانی از دستورات الهی-2ستمگر و زورگو -1ویژگیهای دشمنان خدا: 

حتی میبخشیدند و آنهارا سرزنش خطای دیگران را به را-2در برخورد با مردم بسیار مهربان و خوش اخالق بودند -1 -19

 با هیچکس مغرورانه سخن نمیگفتند-3نمیکردند 

 خواهد داشت. د از آنان است و در آتش دوزخ جایهر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدار -20

 ویژگی: انسانهای بسیار دانا,با ایمان و مورد اطمینان امام بودند -21

ارتباط برقرار میکردند, از مشکالت فردی و اجتماعی و پرسشهای مختلفی که مردم وظایف: با گروههای مختلف مردم 

درباره ی احکام و معارف دینی میکردند آگاه میشدند, سپس آنها را به اطالع امام مهدی )ع(میرساندند و توصیه هایی را 

 به گوش مردم میرساندند. که امام برای رفع مشکالت میکردند و پاسخهایی را که در جواب پرسشها داده بودند

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2  هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد  مرزداران دولتیغیر پیش دبستان و دبستان               

 
 98-99سال تحصيلی  پاسخ نمونه سواالت

 یهدیه های آسماننام درس: 

 ميرحسينیفاطمه سادات نام دبير: 

https://tizland.ir/
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