
 ا لف: بسمه تعالی                                                   نسخه                                                                

 دقیقه۶۰مدت امتحان:                    نام:

 نام خانوادگی:                 کارش 

 ساعت شروع:                    نام آموزشگاه:                           سواالت امتحان هماهنگ ششم دبستان خردادماه 

                                                                                                                                                                            ۲9تعدادسوال:  3تعداد صفحات:                        یشماره داوطلب:                                          درس : هدیه های آسمان

 سوال           
خ 

 خ 
 خ

ق 

 ق 
 ن

 مشخص کنید.×  با عبارت های زیر را  درست یا نادرست بودن*                              
                                          .   اولین مرحله ی زندگی ,مرحله ی نه ماهگی )جنینی( است که در شکم مادر به سر می برد-1

نادرست              درست
    

                         نادرست           درست           .  رکعتی را کامل می خواند نباید روزه بگیرد 4از های مسافری که نم-۲

                        نادرست            درست .                      است نامیده مومنان پدر را( ع) باقر محمد امام حضرت قرآن-3

 .کرد بنا تجدید را کعبه ی خانه اسماعیل پسرش کمک به( ع) ابراهیم حضرت(4

 نادرست            درست 
    

 .جمله های سمت راست رابه گزینه های درست سمت چپ وصل کنید*                    

 فطر                                                 د.نام کتاب آسمانی حضرت محمد )ص( می باش -5

 قدرت                    .                                         یکی از اصول دینی ما مسلمانان است -۶

 زبور                                  .                                     ..بود................صفوان از یاران ...-۷

 امام کاظم )ع(                                                .در مسافرت شکسته نمی شود...................نماز ...... -8

 صبح                   .....خدا را دست کم می گیرند...................کسانی که به قیامت شک دارند – 9

 عدل                                                  ...است ..............بعد از پایان ماه رمضان عید ..... -1۰

                                                                                                                قرآن 

    

 مشخص کنید. ×با عالمت در سواالت زیر پاسخ درست را *                                    
 ؟ر آیه اهلل الصمد به کدام صفت خداوند اشاره شده استد -11

                                دانایی (د                     بی نیازی (ج        تواناییب(              یکتایی الف

     

    

 ؟کدامیک از امامان معصوم )ع( به عنوان کشتی نجات معرفی شده است -1۲

                                                                  امام صادق )ع(( د       امام سجاد )ع( (ج        ( امام حسین )ع(ب         ن )ع(امام حس (الف
    

 .کدام گزینه به امر معروف اشاره می کند13

        ن تجسس و کنجکاوی نکنیددگی دیگرادر زنب(                            با صدای بلند صحبت نکنیدالف( 

 نمازتان را همیشه اول وقت بخوانید (د             از قطع شاخه های درختان خودداری کنید (ج  

    

 یکی از اصول دینی و اعتقادی ما مسلمانان است که به معنی یگانه بودن خداوند است . -14

 د( عدل             ج( نبوت             ب(امامت             الف( توحید 
    



 بسمه تعالی                                                   نسخه: ا لف                                                                

 دقیقه۶۰اداره کل سنجش آموزش وپرورش خراسان رضوی                    مدت امتحان:    نام:

 مشهد        ۷نام خانوادگی:                 کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش ناحیه  

                                                                                                  ساعت شروع:                     14۰1نام آموزشگاه:                           سواالت امتحان هماهنگ ششم دبستان خردادماه 

                                                                                                                                                                            ۲9تعدادسوال:  3تعداد صفحات:                         یشماره داوطلب:                                          درس : هدیه های آسمان

 سوال
خ 

 خ 
 خ

ق 

 ق 
 ن

     .کنید کامل مناسب های عبارت با را خالی جاهای*

     .بودند..................... حضرت پیامبر آخرین و........................... حضرت پیامبر اولین-15 

 .شود می خوانده............................. صورت به رکعتی چهار های نماز تمام, شکسته های نماز در -1۶

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 مردم نزد در آنها ارزش که است..................... و........................... نعمت دو( ص) پیامبر ی فرموده طبق-1۷

 .است تهناشناخ
    

 .است................................ خداوند درراه نیکی باالترین -18

 
    

 .  است............................... ی مرحله, جوانی ی مرحله   -19

 
    

 .کشید طول سال......................................... صغری غیبت  -۲۰

 
    

 *به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 

 ................................................است؟ )ع( معصوم امام کدام شاگردان از حسنی العظیم عبد حضرت -۲1

 
    

 .............................بودند؟ نفر چند سال( ۶9) صغری غیبت طول در( ع) مهدی حضرت جانشینان تعداد -۲۲

 
    

 (مورد دو)  دارد؟ وجود هایی تفاوت چه آخرت جهان و دنیا زندگی بین -۲3

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

    

 ( مورد دو)  بگیریم؟ شهدا زا توانیم می هایی درس چه شما نظر به -۲4

..................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

    

 ؟کرده اند سفارش را هایی ورزش چه انجام و رییادگی ما دینی پیشوایان-۲5

.................................................................................................................................................................................................. 

 

    



 لف ا: نسخه                                                   الیتع بسمه                                                                

 دقیقه۶۰: امتحان مدت                        رضوی خراسان وپرورش آموزش سنجش کل اداره                             :نام

        مشهد ۷ ناحیه رشوپرو آموزش آموزشی های وگروه تکنولوژی کارشناسی:                 خانوادگی نام 

                                                                                                   : شروع ساعت                  14۰1  خردادماه دبستان ششم هماهنگ امتحان سواالت:                           آموزشگاه نام

                                                                                                                                                                            ۲9:تعدادسوال   3: صفحات تعداد                      یآسمان های هدیه:  درس                                     :     داوطلب شماره

 سوال

 

 خ

  خ

 ق خ

  ق

 ن

 ( مورد 4)  بود؟ چگونه( ص) پیامبر رفتار و اخالق -۲۶

................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

    

 ؟ بنویسید را( ع) رضا امام زیارت آداب از نمونه دو -۲۷

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

    

 (مورد3)  ببرید؟ نام را موفقیت های گام -۲8

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

    

 ؟تولی و تبری به چه معنی است -۲9

 ................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 .موفق و موید باشید ...................................................................................................................................................................................................

نتیجه نهایی 

 رزیابیا

نیاز به تالش  قابل قبول خوب خیلی خوب

 بیشتر

 نام ونام خانوادگی معلم :

 

 تاریخ و امضا:

  
 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

