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 6/8/88 :آزمون تاریخ                          اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان                         هدیه های آسمان: درس نام

 دقیقه 54 مدت آزمون:                                  شهید گل محمدی  آموزشگاه                                                    ششم : پایه       

   صفحه 2  :د صفحاتتعدا                                      کاغذی-آزمون مداد                                               5الی  1درس   حجم:     
 

 نام:                                        نام خانوادگی:        
 

 نادرست            درست                         الف(درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
 

    .نباشداگر امر به معروف می کنی، خیلی آهسته . 1

  راهنمایان اصلی و حقیقی انسان ها معلم ها و پدر و مادر هستند.. 2

  ست.ا به سرور آزدگان معروف (عامام حسین ). 3

  ه معروف است.نمونه ای از امر ب «خوش قول و خوش رفتار باشید»جمله  .5

  الهی دارای کتاب آسمانی هستند.ی پیامبران همه. 4

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 

 .گاهی پیامبران برای این که اثبات کنند پیامبر هستند از ................. استفاده می کردند.1

 است.امام ............................  فرزند (عاسم )حضرت ق. 2

 ............................... و آخرین پیامبر.......................... است.اولین پیامبر خدا  .3

 ............... است.. نام دیگر صحرای کربال ....5

 . پیامبرانی را که صاحب کتاب آسمانی هستند، پیامبران ........................ می گویند.4

 پ( گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 

 . کدام یک جز اصول دین نمی باشد؟1

 □نماز                                     □نبوت                                   □عدل                                    □ توحید  

 پیام رسان دشت کربال چه کسی بود؟. 2

 □ (سحضرت زینب )                     □ (ع)امام سجاد                    □ (ع)امام حسن                             □ (عامام حسین )

 . نام کدام یک از پیامبران زیر در قرآن نیامده است؟3

 □ (ع)حضرت خضر                     □ (ع)حضرت یوسف             □ (صمحمد )حضرت                 □ (عابراهیم )حضرت 

 محسوب نمی شود؟ «نهی از منکر». کدام یک از گزینه های زیر 5

 □ در کار دیگران تجسس نکنید.               □نماز است به کار بگو وقت                     □تهمت                              □غیبت

 ؟ه داردشارابه کدام یک از اصول دین   «اهلل ا و لقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبدو » آیه. 4

 □ امامت                                  □وت نب                                       □توحید                               □معاد

 ت( به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 

 . اگر یکی از دوستان شما خطایی کند، شما چه می کنید؟1
 

 از قیام علیه یزید چه بود؟ (ع). هدف امام حسین 2
 



 بسمه تعالی

2 

 

 توحید یعنی چه؟. 3
 

 . سه مورد از کتاب های آسمانی پیامبران را نام ببرید.5

 ث( به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
 

 (مورد بنویسید. 3)برخالف دین اسالم انجام می داد؟ . یزید چه کارهایی 1

 

 

 (مورد بنویسید. 3)انجام می دهید؟ (ع. شما به عنوان یک نوجوان چه کارهایی برای زنده نگه داشتن نام و قیام امام حسین )2

  

 

 توضیح دهید.تذکر در مورد کارهای زشت چه ضرورتی دارد؟. 3

 

 

 . ترجمه آیه زیر را کامل کنید.5

 
.......... فرا بخوانند و ........................ دعوت کنند و آن ها را به کارهای .......... ...... را بهه ................باید از میان شما، جمعی باشد ک

 . بازدارند. آن ها همان رستگاران هستند......از ......................

 طراح: احمدی                                                                                                          پاینده و سرافراز باشید                  
 

 بازخورد آموزگار:


