
 11/10/1400نام و نام خانوادگی:                                                   بسمه تعالی                                   تاریخ : 

                      دقیقه 45   معلم : خانم کاویان                                    آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                     مدت : 

 ارزشیابی دی ماه          دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                     پایه : ششم                      درس : هدیه های آسمان    

 شرح سوال                                                                         

 1 . مل کنیدلی را با کلمات مناسب کاجاهای خا 

 .................... چراغ هدایت و کشتی نجات است.  .  الف

 خداوند در سوره ی حمد قیامت را با نام ...................... یاد کرده است.  .  ب

 2  . .صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید 

 غ          ص         زمان)عج( مالقات کرد.  با صاحب ال . عالمه حلی برای زیارت به حرم امام علی )ع( می رفت که الف

  ص              غ                             ربِ العالمین برای سپاس گذاری از خداوند است.             آیه ی اَلحَمدُ لِلّه 0ب

 3  .گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 

 و سبزه را کشیدی ( خطاب به کیست؟  الف. این بیت ) به هزار نقش زیبا / گل

 زمین  -4                     انسان        -3                    بهار         -2                    خداوند      -1

 ب. جانشینان امام زمان )عج( در زمان حاضر چه کسانی هستند؟ 

  3و  1گزینه ی  -4مراجع تقلید                -3جانشینی ندارد                  -2عالمان و فقیهان پرهیزگار               -1

 4  .)جمله ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.) وصل کنید . 

 امر به معروف                                        ساکت نماندن در برابر ظالمان                 

 تولی                                           نید                       بت نکغی             

 نهی از منکر                                     خوش قول و خوش رفتار باشید                 

 بری ت                                        نان برادر یکدیگرند             موم            

 5 0  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

 معجزه چیست ؟ پیامبران اولوالعزم را نام ببرید.  0الف 

 

 ب. هدف از قیام امام حسین )ع( چه بود؟ 

 

 



 اریخ : نام و نام خانوادگی:                                                   بسمه تعالی                                   ت

         معلم : خانم کاویان                                    آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                     مدت :                 

               درس : هدیه های آسمان                            دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                     پایه : ششم     

 ارزشیابی دی ماه 

 شرح سوال                                                       

 امام کیست؟ چرا امامان قبل از شهادت خود امام بعد خود را معرفی می کردند؟  0پ 

 

 

 امام زمان )عج( چند غیبت داشتند؟ درمورد آن هر چه می دانید بنویسید.  0ت 

 

 

 

 ان آخرت چه ویژگی هایی دارد؟بنویسید. ث . جه

 

 

 ج. حضرت عبدالعظیم حسنی که بود؟ توضیح دهید.

 

 

 

 

 به جز کشته ی خویشتن ندروی                                                                                                  

 

 

 بازخورد معلم                                                                  

 

 

 



درس هدیه های آسمان           پایه ی ششم                                                 1400پاسخ نامه سواالت ارزشیابی دی ماه 

 تی دخترانه گل یاس دبستان غیردول

 الف ( امام حسین )ع(            ب (  یوم الدین            -1

 صالف( غ                  ب(  -2

 4ب( گزینه                 1الف( گزینه  -3

 نکر نهی از م   -------تبری                                غیبت نکنید   -----ساکت نماندن در برابر ظالمان  -4

 تولی   ------امر به معروف                      مومنان برادر یکدیگرند   -----خوش قول و خوش رفتارباشید    

الف( گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر هستند از معجزه استفاده می کردند یعنی کارهایی می کردند که مردم عادی  -5

 ند . این معجزات دالیل روشنی بود که نشان می داد آنها از سوی خدا فرستاده شده اند. نمی توانستند آنها را انجام ده

 حضرت محمد ) ص (  –حضرت عیسی ) ع (   –حضرت موسی ) ع (  –حضرت ابراهیم ) ع (   –حضرت نوح ) ع(  

 کنم.  واهم امر به معروف و نهی از منکرخ ب ( همانا من برای اصالح امّت جدّم قیام کردم من می

 امام کسی است که به فرمان الهی و با آگاهی کامل از آموزه های دین بعد از پیامبر رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد. ( پ

هر یک از امامان قبل از شهادت امام بعد از خود را به مردم معرفی می کرد تا مردم در تشخیص امام و رهبر دچار تردید یا گمراهی 

 نشوند. 

 امام زمان )عج( دو غیبت داشتند. غیبت صغری و غیبت کبری  ت(

سال طول کشید. و سپس امام ظهور کردند. و مجددا به امر خداوند  69غیبت کوتاه نامیده می شود و غیبت صغری امام زمان )عج( 

 غایب شدند که غیبت کبری ، غیبت بلند مدت ایشان شروع شد و تا اکنون ادامه دارد. 

 ر جهان آخرت دائمی است. مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. زندگی در آخرت پایدارتر است. ث( زندگی د

   مردی دانشمند و با ایمان و از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( بود.ج( 

                                                                      


