زمان  54 :دقیقه

نام و نام خانوادگی :
کالس 6/ :

تاریخ 54/ 01 / :

آزمون مدادکاغذی هدیه آسمانی  ،پایه ششم  ،نوبت اول  ،سال 54

_________________________________________________________________________________________
الف  :گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 -0مسلمانان  ،در کدامیک از اعمال عبادی ،به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند؟
الف) روزه داری

ج) جهد راه خدا

ب) قرائت قرآن

د) اذان ،اقامه و نماز

خخ

 -2با توجه به آیه ی شریفه ی  « :وَ لَقَد بَعثنا فی کُلِّ اُمَّةٍ رَسولًا اَنِ اعبُدُوااهلل » اوّلین هدف پیامبران الهی در میان مردم چه بود؟
الف) آوردن دالیل و معجزات

ب) دعوت به توحید و یگانه پرستی

ج) نشان دادن الگوی صحیح زندگی

د) دعوت به کارهای خوب و دوری از بدی

 -3در دهم محرم سال  60هجری چه اتفاقی افتاد؟
ب) مردم جامعه از خواب غفلت بیدارشدند و بایزیدجنگیدند.

الف) معاویه از دنیارفت و پسرش یزید به حکومت رسید.

د) امام حسین(ع) بانقشه ی یزید به شهادت رسید..

ج) امام حسین (ع) وهفتادودوتن ازیارانش درکربال به شهادت رسیدند.

خ

 -5مناسب ترین گزینه برای جمله ی « به نماز نگو کاردارم به کار بگووقت نماز است» کدام است؟
الف) نهی ازمنکر

ج) امربه معروف

ب) دقت در انجام وظایف دینی

د) توجه به نماز

 -4به بیان قرآن ،وظیفه ی یاران پیامبر (ص) در مقابل دشمنان کافر چیست؟
الف) با آنها می جنگند و از مردن نمی هراسند.

ب) در مقابل دشمنان کافر ،سرسخت و استوار هستند.

ج) با آنها با مالیمت رفتار می کنند تا آسیبی نبینند.

د) سعی می کنند با آنها روبرو نشوند تا درگیر نشوند.
قق

 -6مخارج زندگی اهل بیت (ع) با همسایگان چگونه بود؟
الف) مردم برای آنها چیزهای مورد نیازشان را می آوردند.
ب) مانند نیازمندان  ،به سختی زندگی می کردند.
ج) مثل همه ی مردم کارمی کردند وبا دسترنج خود زندگی را می گذراندند.
د) از بیت المال سهمی برمی داشتند و زندگی را می گذراندند.
 -7چرا شیخ حلّی سؤاالتی راکه پاسخ مناسبی برایشان نیافته بود ،ازمردی پرسید که درطول راه دیده بود؟
الف) احساس می کرد با مرد فاضل و دانشمندی روبه روست.

ب) می خواست تا علم و دانش آن مرد را امتحان کند.

ج) فقط می خواست به نوعی باآن مرد گفت وگو کند.

د) آن مرد از شیخ خواست تاهرچه می خواهد بپرسد.

نب

 -8پس از دوران غیبت صغری ،امام زمان (ع) چه کسانی را برای جانشینی خود معرّفی فرمودند؟
الف) فرد خاصّی را معرّفی نکردند.

ب) ولیّ فقیه جانشین ایشان است.

ج) عالمان پرهیزکاری که خداترس باشند.

د) چهار نفر از مردم پرهیزکار و نیکوکار

_________________________________________________________________________________________
خخ
ص غ
ب :جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
 -0پیامبران از بین خود مردم و توسط خداوند بزرگ انتخاب می شدند.
 -2پدر حضرت قاسم (ع) قهرمان جنگ های صفّین و نهروان بود.

خ

 -3پیامبر اسالم هیچ کس را به عنوان جانشین پس از خود معرّفی نکرد.
 -5مردم چون امام خمینی (ره) را جانشین امام زمان (ع) می دانستند از او پیروی می کردند.

قق
نب

ج :جاهای خالی با کلمات مناسب کامل کنید.

خخ

 -0اوّلین پیامبر خدا ،حضرت  . . . . . . . . .است.
 -2حضرت امام حسین (ع) فرمودند  « :همانا من برای  . . . . . . . . . . . . ..قیام کرده ام ».

خ

 -3امام ( . . . . . . . . .ع) فرمودند « :هرکس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش جهنم جای خواهد داشت.
 -5اگر اهل بیت (ع) از کسی اشتباهی می دیدند ،آنها را  . . . . . . . . . . .نمی کردند.

قق

 -4کسی که با شیخ حسن حلّی همراه شد ،مردی شگفت  ، . . . . . . . . ،خوش سیما و دوست داشتنی بود.
 -6عالمان پرهیزکاری که در زمان غیبت کبری ،مردم به آنها مراجعه می کنند . . . . . . . . . . ،هستند.

نب

_________________________________________________________________________________________
د :به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید.
 -0نام سوره ای به یگانگی و یکتایی خداوند اشاره دارد؟

خخ

 -2منظور از « دالیل روشن» در عبارت « ما رسوالن را با دالیل روشن فرستادیم » چیست ؟
 -3در دین اسالم تذکر در مورد کارهای بد  ،چه نام دارد؟

خ

 -5مهمترین فایده ی تبرّی در جامعه ی اسالمی چیست ؟
 -4این حدیث از کیست ؟ « هرکس ما را دوست دارد ،پس شبیه ما عمل می کند».

قق

 -6آیه ای از قرآن که اهل بیت را معرفی می کند  ،به چه آیه ای معروف است ؟
 -7غیبت کوتاه یا غیبت صغری امام زمان (ع) چند سال طول کشید؟

نب

_________________________________________________________________________________________
و :به سؤاالت پاسخ کامل دهید.
 « -0اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِ العالَمینَ » آیه ای از کدام سوره می باشد و به چه مناست ؟
خخ
 -2آیه ی « لَقَد مَنَّ اهلل عَلَی المُؤمنینَ اِذ بَعثَ فیهم رَسوالً مِن اَنفُسِهِم » ترجمه ک رده و بنویسید به چه موضوعی درباره پیامبران اشاره می کند؟

 -3چه ارتباطی بین « تولّی و تبرّی » و « امربه معروف و نهی از منکر » وجود دارد؟

خ

 -5پیامبر (ص) در باره ی معرفی جانشینان و پیشوایان پس از خود چه فرمودند؟

قق

 -4در زمان حاضر  ،جانشینان امام زمان (ع) چه کسانی هستند و وظیفه ی ما چیست ؟

نب

بازخورد معلم :

2

