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 پایه ششم  های آسمانیهدیه درس امتحان هماهنگ 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت  3 از  1  صفحه

 ی صحیح خط بکشید.زیر گزینه الف

 معصومه به چه معناست؟ ( 1

 د( بسیار مهربان   ج( پرهیزگار  ب( زیبا و خوشرو  الف( پاک و منزه از بدی 

 

 باشد؟ ی مراسم حج می( کدام یک از موارد زیر از فایده2

 ب( بیزاری جستن از دشمنان اسالم  الف( کمک به نیازمندان  

 ی موارد د( همه ج( اتحاد مسلمانان  

 

 کنند؟ ی دانش معرفی می( پیامبر اکرم )ص( چه چیزی را کلید گنجینه3

 ب( غنیمت شمردن فرصت  الف( پرسش کردن 

 ریزی کردن د( برنامه ج( احترام به استاد  

 

 گویند؟ هستند، دوست بداریم، به این کار چه می( وقتی مؤمنان را که دوستان خدا 4

 د( احترام  ج( اعتماد   ب( تولی الف( تبری 

 

 ی »به نماز نگو کار دارم، به کار بگو وقت نماز است« کدام است؟ترین گزینه برای جمله( مناسب5

 ب( نهی از منکر  الف( توجه به نماز  

  د( دقت در انجام دستورات دینی   ج( امر به معروف  

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ب

 رسد. در پایان ماه رمضان، عید ............................ فرا می -6

 ی  خدا هستند .......................... نام دارد. دهد پیامبران فرستادهدالیل روشنی که نشان می -7

 عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام .................................... است. حضرت  -8

 توحید یعنی خداوند ......................... است و جز او خدایی نیست. -9

 



 :ی خانوادگنام نام و 

 دقیقه  60 آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون:  

 

 
 پایه ششم  های آسمانیهدیه درس امتحان هماهنگ 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت   3 از  2  صفحه

 

 

 

 

  

 مشخص کنید.  پاسخ درست یا نادرست را با عالمت  ج

 نادرست        درست     رسد. زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می -10

ی خون خود از کشور اسالمی  شهدا پیرو راه امام حسین )ع( بودند و تا آخرین قطره  -11

 ما دفاع کردند. 

 نادرست        درست  

 نادرست        درست   ی پیامبران کتاب آسمانی داشتند. همه -12

 نادرست        درست   خداست.ی پیامبر باالترین نیکی شهادت در راه بنا به فرموده -13
 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. د

 مورد کافی است(  2های خداوند اشاره شده است؟ )( در سوره توحید به کدام صفت14

 

 

اشدُ  فرماید؟ )اَنتُم  کنند، مردگان دوباره زنده شوند چه می( قرآن در جواب کسانی که به قیامت شک دارزند و باور نمی15

 خَلقاَ آمِ السَّماءُ بَناها( 

 

 

 مورد کافی است(  3آموز نمونه را بنویسید. )( ویژگی دانش16

 

 

 مورد(  3اند؟ ) هایی سفارش کرده( پیشوایان دین، ما را به چه ورزش17

 

 

بروند و یک هفته  اش ساکن تهران هستند. تصمیم دارند در ماه مبارک رمضان به زیارت امام رضا )ع(  ( علی با خانواده18

 جا بمانند. حکم نماز و روزه او چگونه است؟آن

 کامل   شکسته  حکم نماز  

   صحیح باطل  حکم روزه  

 شوند؟ ( در زمان حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان )عج( شناخته می19

 

 ( به نظر شما چه وظایفی نسبت به امامان معصوم )ع( داریم؟20

1 ) .............................................................................. 

2 .............................................................................. ) 
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 پاسخنامه

 

 ( ج 5 ( ب  4 ( الف  3 ( د  2 ( الف  1 الف
 

 

 ( یکتاست 9 ( امام حسن مجتبی )ع(  8 ( معجزه  7 ( عید فطر  6 ب
 

 

 ( ص 13 ( غ  12 ( ص  11 ( ص  10 ج
 

 

 پاسخ سؤاالت  د

 ( نه فرزند کسی است.4( نه فرزندی دارد 3( بی نیاز است 2( یکتاست 1( 14

 

)مفهوم را بیان  ( آیا آفرینش دوباره شما )در قیامت(، دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را ایجاد کرده است؟  15

 کند صحیح است( 

 

( منظم است و در  3گذارد؟  ترها احترام میها و بزرگ( به پدر و مادر، معلم، همسایه2( باادب است  1آموز نمونه:  ( دانش16

 کند. کارهای خانه و مدرسه نظم را رعایت می

 

 اسب سواری - شنا  - ( تیراندازی17

 

 طل استاش: باشود.    روزه( نمازش: شکسته می18

 

 شوند. ( در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی هستند که به عنوان جانشینان امام زمان شناخته می19

 

 آموز جواب کامل صحیح است. ( با توجه به پاسخ دانش20
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