
 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

60/60/0018تاریخ آزمون: 

 اردبیلاستان  اداره کل آموزش و پرورش

ناحیه یک اردبیل آموزش و پرورش

پایه ششم های آسمانیهدیهدرس امتحان هماهنگ 

 بعد از ظهرشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  1  صفحه

مشخص کنید. گزینه درست را با زدن عالمت  الف

 کند؟به چه نامی یاد می« روز قیامت»خداوند در سوره حمد، از ( 1

د( یوم الَحشرج( یوم الدین  الحسرت ب( یوم الجزا الف( یوم

نام گرفته است؟« روز ملّی مبارزه با استکبار»کدام روز به عنوان ( در کشور ما 2

دی  4د( بهمن  12ج(  بهمن  22ب(  آبان  11الف( 

( این سخن امام خمینی )ره( با کدام موضوع زیر در ارتباط است؟1

 «پشتیبان والیت فقیه باشد تا به مملکت آسیبی نرسد»

جامعهب( رهبری  الف( اصل تولّی 

د( حمایت از فقیهان پرهیزکارج( حمایت از والیت فقیه 

 ها بر مردم ناشناخته است؟( طبق فرمایش پیامبر اکرم )ص( ارزش کدام نعمت4

امنیت -د( سالمتیرزق و روزی  -ج( امنیت امنیت  -ب( پدر و مادر شادابی  -الف( سالمتی

معنی: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، در « إن کُْنتُم ُتحِبُّونَ اهللَ َفاتَّبِعونیقُلْ »سوره آل عمران  11ی ( آیه5

 رابطه با کدام موضوع مهم دینی است؟

د( معاد ج( امر به معروف ب( تبرّی الف( تولّی   
ی مناسب قرار دهید:در جاهای خالی کلمه ب

 ............................. زنده معروف هستند.جانبازان کسانی هستند که به ( 6

جا بماند نمازش ............................ است.کیلومتر از وطن خود دور باشد و نخواهد ده روز آن 5/22( اگر مسافر بیشتر از 7

 ....... نامیده شده است.سال از دید مردم پنهان شدند که غیبت ............. 66( امام زمان )عج( به فرمان خداوند 8

 ( قرآن کتاب هدایت و ........................................ مردم است.6

 ( یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان نبوّت یعنی ................................. است.11

عبارت درست را با )ص( و عبارت نادرست را با )غ( مشخص کنید. د

نادرست       درست  ی ستمگر عباسی به شهادت رسید.موسی کاظم )ع( توسط خلیفه( امام 11

نادرست       درست  سالگی در کربال به شهادت رسید.  11( حضرت قاسم )ع( برادرزاده امام حسین در سن 12

نادرست       درست  شود.( نماز مغرب سه رکعتی است و شکسته خوانده می11

های از سوی پیامبران فرستاده داد که آنمعجزات دالیل روشنی بودند که نشان می( 14

 اند.شده

نادرست       درست 
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های سمت چپ وصل کنید.در هر سطر عبارت سمت راست را به یکی از عبارت

( جانشینان خاص امام زمان *15

 ( عالمان پرهیزکار در زمان حاضر*16

اسالمی به فرمان الهی بعد از پیامبر*( رهبر جامعه 17

 ( ساکت نماندن در برابر ظالم *18

 * تبری

 * امام

 * مراجع تقلید دینی

های دانا، با ایمان و مورد اعتماد* انسان
 

در مورد اصطالحات و سؤاالت زیر پاسخ تشریحی بنویسید. هـ

( طواف:16

( شهید گمنام:21

گویند؟زندگی برتر می( چرا به زندگی پس از مرگ 21

فرماید؟ی الگوپذیری از اهل بیت چه می( حضرت علی )ع( درباره22
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پاسخنامه

( ج 1( الف 2( ج1 الف

( الف5( د 4

( صغری یا کوتاه مدت8( شکسته 7 ( شهیدان 6 ب

( پیامبری 11( راهنمایی 6

( غ 14( غ 11( غ 12( ص 11د

های دانا، با ایمان و مورد اعتماد( جانشینان خالص امام زمان: انسان15

 ( عالمان پرهیزکار در زمان حاضر: مراجع تقلید دینی16

 ( رهبری جامعه اسالمی به فرمان الهی بعدذ از پیامبر: امام17

 ( ساکت نماندن در برابر ظالم: تبری18

 گویند.گردند به این هفت گردش طواف میبار به دور آن میی خدا هفت ( زائران هنگام زیارت خانه16 هـ

ها به دست نیامده و همه چیزشان را تقدیم خدا کردند حتی نام و نشانشان را( شهیدانی که هیچ نام و نشانی از آن21

ت.رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی اسروزی به پایان می( زیرا زندگی دنیا محدود است و 21

گویند.دهیم آداب معاشرت میها انجام میرو شدن با دیگران برای رعایت ادب در برابر آن( رفتارهایی که ما هنگام روبه22

«کندهرکس ما را دوست دارد، پس شبیه ما عمل می»فرماید: ( حضرت علی )ع( می21




