
 1شماره صفحه: 

 3تعداد صفحات:  به نام خدا شماره کارت: ..........

 هدیه های آسمان درس ستاد امتحانات آموزش و پرورش منطقه یک تهران ..........نام خانوادگی: .................

 2/3/69اریخ آزمون: ت پایه ی ششم –آزمون هماهنگ نوبت دوم  ..........نام : .................

 دقیقه 96مدت آزمون:  1365-69سال تحصیلی  ........نام آموزشگاه: ..................

 
 

 اسخ صحیح انتخاب کنید.پبرای هر سؤال یک  «:الف»دستور کار  ردیف
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 کند؟ می اشاره مفهوم کدام به آیه این -

 (22-عمران آل) اَولِیاءَ الکافِرینَ المُؤمِنونَ یَتَّخِذِ ال

 .کنند انتخاب خود دوستی به را کافران نباید ایمان، با افراد

 نهی از منکر –د                   امر به معروف  -ج                    تبری -ب                    تولی-الف

 است؟ شدهدر سوره ی توحید به کدام صفت خداوند اشاره ن -

 بی مانندی -د                  دانایی و علم -ج                  یکتایی -ب                 بی نیازی -الف

 به کدام امام نسبت داده شده است؟  ،«من به یاد همه ی شما هستم»حدیث  -

 امام مهدی )ع( -د       امام رضا )ع(    -ج       امام حسین )ع(    -ب       امام هادی )ع(    -الف

  هستند؟ کسانی چه ترتیب به خدا پیامبران آخرین و اولین -

 (ع) آدم حضرت (،ص) محمد حضرت -ب            (ص) محمد حضرت(، ع) آدم حضرت -الف

 (ع) موسی حضرت (،ع) عیسی حضرت -د         (    ع) عیسی حضرت (،ع) موسی حضرت -ج

 خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد می کند؟ -

 روز حسرت -د   روز جزا        -ج   روز جدایی حق از باطل        -روز بزرگ         ب -الف

 به کدام ویژگی دانش آموز نمونه اشاره می کند؟ )ع(سجّاد این فرمایش امام -
 «.به سخنانش گوش فرا دهیکه احترامش رانگه داری، درحضور او سخن نگویی و است آموزد،این می توعلم به که کسی حقّ»

 دقیق بودن -د           مهربان بودن   -ج            مؤدب بودن  -ب             منظم بودن -الف

 پاسخ صحیح بنویسید. ،در محل های نقطه چین «:ب»دستور کار  
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 دالیل روشنی که نشان می داد پیامبران فرستاده ی خدا هستند، .................... نام دارد. -

 کسانی که به قیامت شک دارند، .................... را کم می شمارند.  -

 .................... از دستورات ایشان است. ،وظیفه ی اصلی ما در برابر امامان -

باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و .................... در راه خدا باالترین »فرمودند:  )ص(پیامبر اسالم  -

 «. کی استنی

 .می رسد فرا .................... رمضان،عید ماه درپایان -

  مرقد مطهر حضرت معصومه )س( در شهر .................... قرار دارد. -



 2شماره صفحه: 

 
 
 

 

 شماره کارت: ..........

 .......................نام و نام خانوادگی: .....

 ششم –آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان

 منطقه یک تهران
 1365-69سال تحصیلی 

  درستی و یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و در جدول عالمت بزنید. «:ج»دستورکار  
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 .نیست فرزندکسی خودش ولی دارد، خداوندفرزندی یعنی «یُولَد لَم وَ یَلِد لَم»آیه ی  -

 امام هفتم شیعیان هیچ گاه با کارگران مشورت نمی کرد، زیرا علم و مقام ایشان از آن ها باالتر بود.  -

 کارخوبی که کسی به لبخندزدن بایک است ممکن معروف امربه -

 .بیفتد اتفاق، داده انجام

 شاد درآنروز نیز نیازمندان و فقیران که است روزی مسلمانان عید -

 شوند. خوشحال و

شاهچراغ )ع( به دست حاکم فارس که از دست نشاندگان خلیفه ی  -

 عباسی بود، به شهادت رسید. 

 ازبزرگ روبه رو می شد، هرکس پیامبر اکرم )ص( با -

 .گرفت می پیشی برآنها کردن وکوچک،درسالم
 

 نادرست درست شماره سؤال
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. «: د»دستور کار  
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  به کدام ویژگی اهل بیت )ع( اشاره فرموده است؟ این آیهخداوند در  -

همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و » 

 ( 33-سوره احزاب) «.مطهر گرداند

 

   در آیه ی زیر، بخشی که زیر آن خط کشیده شده چه مفهومی دارد؟ -

 (194-)سوره آل عمران« .فرستاد خودشان ازمیان آنهاپیامبری برایکه  گذاشت؛ هنگامی منّت خداوندبرمؤمنان»

 

 نسبت داده است؟ ناپسند عمل را به کدام« مرده برادر گوشت خوردن»سوره حجرات،  12درآیه  خداوند -

 

 مربوط است؟« نهی ازمنکر»و کدام یک به « امر به معروف»کدام یک از جمالت زیر به  -

 است. ........................................به نماز نگو کار دارم، به کار بگو وقت نماز  -الف

 در کار دیگران تجسس نکنید. ........................................ -ب             
 

در دوران غیبت امام مهدی )ع( که جانشین خاصی را به مردم معرفی نکردند، چه کسی پرسش های دینی  -

 مردم را پاسخ می دهد؟

 

 چه؟ یعنی توحید -

 



 3شماره صفحه: 

 
 
 

 

 شماره کارت: ..........

 .......................نام و نام خانوادگی: .....

 ششم –آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان

 منطقه یک تهران
 1365-69سال تحصیلی 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.«: ه»دستور کار  
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با توجه به پاسخ قرآن کریم، آیا می توانید به کسانی که قیامت را انکار می کنند، یک پاسخ صحیح  -

   بدهید؟ 

 

 دو مورد بنویسید. دهیم؟ انجام توانیم می کارهایی چه خود، سالمتی ی شکرانه برای -

 

                                           ............................................................................................ -1   چرا خدا پیامبران را فرستاد؟ -

                                                  2- ............................................................................................ 

 امام حسین )ع( درباره ی هدف از قیام خود چه فرمود؟ -

 

 

 ................................................................................... -1 زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است، زیرا: -

                                                                          2- ................................................................................... 

 در شکل زیر چهار گام موفقیت  نوشته نشده، آن ها را بنویسید. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجدول زیر مشخص کنیدرا خانواده ریحانه در تهران زندگی می کنند. حکم نماز و روزه ی آن ها  -

  سفر

 کامل□شکسته     □: حکم نماز برای زیارت به مشهد مقدس می روند و دو هفته آن جا می مانند.

 باطل□صحیح     □: حکم روزه اصفهان می روند. به عصر نمازظهرو بعدازخواندن رمضان، درماه
 

 کند؟ کار چهبرای روزه هایی که نگرفته،  باید بگیرد، روزه روز چند نتوانست مسافرت خاطر به اگرکسی -

 

 

 «.موفق باشید»



 1شماره صفحه: 
 

 1تعداد صفحات: به نام خدا

 آزمون هدیه های آسمان یک تهران ستاد امتحانات آموزش و پرورش منطقه

 2/3/69اریخ آزمون: ت پایه ی ششم –آزمون هماهنگ نوبت دوم 

 دقیقه 96مدت آزمون:  1361-69سال تحصیلی 

 

 ششم د آزمون نوبت دوم درس هدیه های آسمانلیک

 پاسخ ها عناوین

                                                                 ب -9ج           -1الف           -4          د -3          ج -2ب           -1 الف

  قم                              -12فطر      -11شهادت      -16اطاعت      -6قدرت خدا      -8معجزه      -7 ب

            درست       -18درست      -17درست      -19درست      -11نادرست      -14نادرست      -13 ج

 اهل بیت پاک ترین انسان ها هستند. -16 د

 زندگی پیامبران مثل خود مردم بود. -26

 غیبت کردن -21

 نهی از منکر -امر به معروف          ب -الف -22

 مراجع تقلید دینی )عالمان و فقیهان پرهیزکار(  -23

  .نیست خدایی او جز و یکتاست خداوند یعنی توحید -24

    .است آفریده آغاز در را آنها که کسی همان بگو کند؟ می زنده را پوسیده های استخوان کسی چه گفت او -21 ه

، )و ناتوان افراد به کردن کمک خدا، های نعمت از درست ی استفاده بدن، سالمت حفظ (:است کافی مورد دو ذکر)  -29 

   مواردی دیگر که مفهوم را برساند صحیح می باشد.(

 را ها ن انسا. کنند آشنا الهی دستورهای با را. مردم بپردازند مردم راهنمایی و هدایتبه  :.(است کافی مورد دو ذکر) -27

  .باشند نیکوکاران و مظلومان یار کنند. مبارزه ستمگران و ظالمان ظلم بادارند. باز ها بدی از کنند. دعوت ها خوبی به

 «.کنم منکر از نهی و معروف به امر خواهمی م من .امه کرد قیام جدّم امّت اصالح برای من همانا» -28

       .(است کافی مورد دو ذکر)  -26

 است جهان این از شگفت انگیزتر و گتر بزر جهان آخرت خیلی . 

 بود خواهد جهان آن در ما زندگی اصلی.  

 می رسد.    پایان به روزی و است محدود دنیا، است، اما زندگی و همیشگی دائمی آخرت، جهان در زندگی 

 و کافران و بود خواهند بهشت در همیشه برای دهند انجام نیک کارهای و ایمان بیاورند که در آخرت کسانی 

 .شد خواهند گرفتار جهنم به آتش مجرمان

 گام اول تا چهارم: -36

  کار مخصوص ابزارگام اول: فراهم کردن  

 تجربه با و ماهر گام دوم: داشتن استاد 

 ریزی برنامه و گام سوم: داشتن نظم 

  :تالش و صبرگام چهارم  

 حکم نماز: کامل                 حکم روزه: صحیح -31

 «پایان» . بگیرد روزه است، نگرفته روزه که روزهایی تعداد به یعنی آورد؛ جا به را آنها قضای باید رمضان ماه از بعد -32

 


