به نام خدا
هدیه های آسمان
نام و نام خانوادگی :

پایه ششم

کالس :

الف) پاسخ صحیح را با عالمت (×) مشخص کنید .
 1در آیه ی «اگر در آسمان و زمین غیر از اهلل خدایان دیگری بود آسمان و زمین به هم می ریخت» اشاره به چه موضوعی شده است ؟

الف)
2

نبوت

ب)

توحید

ج)

معاد

د)

امامت

وقتی مشرکان مکه پیشنهاد کردند که یک سال بت پرست و یک سال خدا پرست باشند خداوند چه سوره ای را نازل کردند ؟

الف)

سوره ناس

ب)

سوره احزاب

ج)

سوره کافرون

د)

سوره غافر

 3این سخن از کیست ؟ «وای بر اسالم که بر حاکمی چون یزید گرفتار شده است »
الف)

امام علی (ع)

ب)

امام حسین (ع)

ج)

امام حسن (ع)

د)

امام محمد باقر(ع)

 4خداوند در قرآن در گوشی صحبت رکدن را از کارهای چه کسانی می داند؟
الف)

کافران

ب)

شیطان

ج)

ستمگران

د)

همه ی موارد

 5دو پیامبر بزرگ که مامور تجدید بنای کعبه شدند ؟
الف)

ابراهیم  ،موسی

ب)

ابراهیم  ،اسماعیل

ج)

اسماعیل  ،یوسف

د)

 6موضوع این بیت از سروده های سعدی به کدام گزینه مربوط است؟ «شکرانه ی بازوی توانا
الف)

آداب معاشرت

ب)

ورزش

ج)

شکرانه سالمت

د)

ابراهیم  ،حضرت محمد
بگرفتن دست ناتوان است»
کمک به درماندگان

 7خداوند در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است ؟
الف)

روز جزا

ب)

یوم الدین

ج)

روز بزرگ

د)

روز آخر

ب) در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .
 1حضرت قاسم (ع)  .........................................امام حسین (ع) بود .
 2بهترین راه هدایت معرفی الگوهای برتر و  .....................................است .
 3در زمان غیبت امام زمان (عج) رهبری جامعه اسالمی بر عهده ی  ............................................است .
 4به فرموده ی پیامبر (ص) احترام به  .........................................احترام گذاشتن به خداوند است .
 5بدن نعمتی است که خداوند به ما داده و  ................................................آن وظیفه ماست .
 6شهدا پیرو راه  ..............................................بودند .
 7در کشور ما بعد از انقالب اسالمی  ،روز  ......................................روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته است .
پ)به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .
 1در قرآن از حضرت ابراهیم (ع) با چه نامی یاد شده است ؟
 2دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا را چه می گویند ؟
 3امام حسین (ع) و یارانش در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسیدند ؟
 4معصومه به چه معنا است ؟

ت)جمله های سمت راست را به گزینه های درست در سمت چپ وصل کنید .
1

از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است .

2

فرزند امام کاظم (ع) می باشد .

3

باالترین نیکی است .

4

یکی از واجبات که رعایت آن انسان را به بهشت می برد .

ث) جمله های درست را با «د» و جمله های نادرست را با «ن» مشخص کنید .
 1اولین مرحله ی زدگی دوران کودکی است ) .................. ( .
 2مسافری که نمازش را کامل می خواند باید در سفر هم روزه بگیرد) .................. ( .
 3برای دختر خانم ها پوشاندن صورت و دست تا مچ دست واجب است ) .................. ( .
 4روز شهادت حسین فهمیده روز بسیج دانش آموزی است ) .................. ( .
ج) به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید .
 1تفاوت زندگی دنیا و آخرت چیست ؟ ( 2مورد)

 2آداب معاشرت را تعریف کنید .

 3روزهای عید فطر و عید قربان چه کارهایی انجام می دهیم ؟

 4یک دانش آموز نمونه چه خصوصیاتی دارد ؟ ( 2مورد)

 5آبا برای رسیدن به موفقیت تال ش و کوشش به تنهایی کافی است ؟ توضیح دهید .

 6نماز شکسته به چه معناست ؟

 7پیشوایان دینی ما را به انجام کدام ورزش ها سفارش و توصیه کرده اند ؟ ( 3مورد )





 شهادت
 تالش و کوشش
 حجاب



 حضرت عبدالعظیم حسنی



 حضرت شاهچراغ

