آزمون هدیه های آسمان-درس های 1تا6

نام:
نام خانوادگی:

13....../........./.......
کالس:

دبستان شهید باهنر

.)1جمالت درست ونادرست رامشخص کنید.
نماز ،ازاصول دین ما مسلمانان می باشد.اولین پیامبرخدا،حضرت محمد وآخرین پیامبر خدا حضرت آدم است.همه ی پیامبران الهی کتاب آسمانی داشتند واز معجزه برای اثبات خود استفاده می کردند.واقعه عاشورا درسال 61هجری قمری وروز دهم محرم اتفاق افتاده است..)2جاهای خالی رابا کلمات کناسب پرکنید.
نام خواهرامام حسین،حضرت ..............است که پیام رسان کربال است.گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنندپیامبرخدا هستند از................استفاده می کردند.هنگامی که حضرت............فهمید،سرپرستش دشمن خداست،از او بیزاری جست.کتاب هدایت وراهنمایی مردم درزندگی .............می باشد..)3برای امربه معروف ونهی از منکر دو مثال بزنید.
نهی ازمنکر:

امربه معروف:

.)4جدول زیر راکامل کنید.
ویژگی دشمنان خدا

ویژگی دوستان خدا
-1

-1

-2

-2

-3

-3

.)5کدام یک از آیات زیر به مفهوم تبری اشاره می کند.
الف).الیتخذالمومنون الکافرین اولیاء

ب).قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی

ج).انما المومنون االخوه

د).ولئکن منکم امه یدعون الی الخیر

.)6این سخن ازکیست؟ "هرگزکسی مثل من باکسی مثل یزید بیعت نمی کند"
الف).امام علی(ع)

ب).امام حسن(ع)

ج).امام حسین(ع)

د).حضرت محمد

.)7هریک از جمالت ستون الف را به جمالت ستون ب وصل کنید.

راهپیمایی عظیم 22بهمن

تولی

حمایت از مردم ستم دیده فلسطین
ساکت نماندن در برابر ظالمان
رفتن به زیارت امام رضا

تبری

.)8جدول زیر مربوط به سوره توحید است،آن را کامل کنید.
بسم اهلل الرحمن الزحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

قل هواهلل احد

بگو او ...................................................................

اهلل الصمد

خداوند...............................................است.

لم یلد ولم یولد

....................................و. .................................

ولم یکن له کفوا احد

............................................ندارد.

.
.)9تولی وتبری را تعریف کنید.
..)10درکشور ما چه روزی به نام مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است؟
.)11چه ارتباطی بین تولی وتبری وامر به معروف ونهی از منکر وجود دارد؟

موفق وپیروز باشید -محسن زاده

جدول توصیف عملکردی
سطح وعملکرد
مالک وشواهد
.1اصول دین را می داند.

جدول خودسنجی
تسلط

تسلط

کامل

خوب

متوسط

کم

خیلی کم

.1ازنوشتتته هتتای ختتود راضتتی
هستم؟چرا؟

.2زندگی نامه امام حسین را می داند.
.3نشانه ها وکتاب های آسمانی
پیامبران را می داند

.2از ایتتن آزمتتون چتته چیزهتتایی

.)4مفهوم امربه معروف را می داند.

رابیشتریادگرفته ام؟

.)5مفهوم نهی از منکر را می داند.
.)6مفهوم تولی وتبری رامی داند.
.7مناسبت های روز استکبار جهانی

.3برای یادگیری بهتر،چته تتال

را می داند.

هایی باید بکنم؟

.8معنی آیات سوره توحیدرا می
داند.

