
 باسمه تعالی

 5اداره آموزش وپرورش ناحیه - سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداتـه سـرانـسـان پـت ـسـدب

 99آبان  کالس ششم...............    هدیه ها آزمون درس  نام و نام خانوادگی: 
 
 کدام از حاالت زیر چه مشکلی پیش می آید : اگر دو خدا در هستی وجود داشته باشد در هر  1

 اگر دنیا را نصف کنیم و هر کدام بر نصف آن خدایی کنند ؟ الف ( 

 

 اگر هر دو با مشورت با یکدیگر دنیا را اداره کنند ؟ب( 

 

 

 بنویسید : کلمات زیر از سوره ی توحید که نام دیگرش .......... است انتخاب شده اند . معنا یا مفهوم آن را   2

 صمد :                              احد :                                         

 لم یولد :                          کفو :                                            

 رد ؟ چرا ؟ )توضیح دهید(اگر پیامبر و فرستاده ی خداوند گناه یا خطایی بکند ، باز هم می شود از او پیروی ک  3

 

 

 

 جدول زیر را کامل نمایید :  4

 ات معجزی از یک نام کتاب آسمانی  پیامبر 

   )ع(  حضرت عیسی

   )ع( حضرت موسی 

   حضرت محمد )ص( 

 نام کدام یک از پیامبران اولوالعزم در این جدول نیامده است ؟ 

 برای هر کدام توضیح کوتاهی بنویسید .  سه مورد از ویژگی های پیامبران را ذکر نمایید . 5

1) 

2) 

3) 

زمان پاسخگویی : 

 دقیقه 60



 )دلیلی که خود امام به آن اشاره فرمود چه بود؟( امام حسین علیه السالم به چه دلیل با یزید وارد جنگ شد ؟ 6

 

 

در زمان معاویه قیام نکردند ولی با شروع خالفت یزید مخالفت خود را اعالم  علیه السالم چرا امام حسین  7

 نمودند ؟

 

 چهار ویژگی کودکان و نوجوانان حاضر در قیام کربال را توضیح دهید ؟  8

1) 

2) 

3) 

4) 

 مرحله(  5مراحل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید . ) 9

 اول اینکه خودمون ......  

 دوم ....... 

 

 

 

 

 

 عواقبی در پی دارد ؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شود ، چه  10

 

 

 

 آیا ما هر کسی را به هر شکلی و در هر موردی می توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم ؟ چرا ؟  11

 )توضیح دهید چه مواردی را باید بررسی کنیم (

 

 

 معنای تولی و تبری چیست ؟ 12

 

 

 



 نسبت ما با دوستان آمریکا چیست ؟  13

 چطور ؟ با دشمنان آمریکا 

 فوق پاسخ داده اید ؟  سوالبر اساس چه قاعده ای به دو 

 

 باگومبا مردی است که در صحرای کاالهاری آفریقا زندگی می کند و به امیرالمومنین اعتقادی ندارد .   14

 است که در نجف اشرف زندگی می کند و به امیرالمومنین )ع( اعتقادی ندارد .  مردیعدنان 

 آیا حساب و کتاب این دو نفر با هم یکسان است ؟ چرا ؟ )توضیح دهید( 

 

 

 

 

 کدام یک از موارد زیر تولی و کدام یک تبری است ؟ 15

شرکت در راهپیمایی روز  –رفتن به زیارت امام رضا   –لعن کردن دشمنان اهل بیت   –عمل به دستورات ائمه 

ظلم   –نصب پیکسل شهید حججی به کیف مدرسه  – شرکت در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی   –قدس 

 شرکت در مراسم روضه   –نکردن به کسی که جز خداوند یاری ندارد 

 دشمنان اهل بیت به صورت علنی و آشکار در زمان حال ابراز کنیم ؟ چرا نمی توانیم دشمنی خود را با  16

 

 

 

 

 

 دانش آموز تکمیل می گردد. ()این فرم پس از بررسی سواالت در کالس اسکای روم هدیه ها ، توسط فرم خود ارزیابی 

 ن ت ق ق خ خ خ شماره سوال هدف ردیف

     2و  1 مفهوم کلی توحید را درک کرده ام  . 1

     5و  4،    3 مفهوم و ویژگی های نبوت را به خوبی فراگرفته ام . 2

     8و  7،  6 را به خوبی می شناسم . قیام امام حسین 3

     11و  10،  9 معنای امر به معروف و نهی از منکر را درک کرده ام . 4

     16الی  12 مفهوم تولی و تبری و شرایط و جزئیات آن را به خوبی آموخته ام .  5
 


