
 

 

 ةه نام خذا

      دولتی مهذ دانش دةعتان غیش                                    پایه ی ششم                                            (3و2و1)دسط ن ذیه های آظامآصمىن دسط ه

 ........تاسیخ:............................                                                                                   نام خانىادگی:..................................................... و نام  

 .ث پرکنیذجاهای خالی را ةا کلامت مناس     

 خذاونذا تى سا ظپاط می گىیم که عطاهایت اص رِس .............................و نعمت هایت ..................................اظت.-1

 ................اظت و جض او خذایی نیعت.تىحیذ ،یعنی خذاونذ .............-2

ذ یعنی خذاونذ .......................... اظت.-3 مه  للَاه الطَّ

ذ( آیه ای اص ظىسه ی .......................... اظت.-4 للَُا اهحه  )قُل ُهىه

 .....................هعتنذ.دس صنذگی ةهرتین ساهنامیان ما ..............................و....................-5

 پیامرب کعی اظت که اص طشف.......................انتخاب شذه اظت تا ...............................خذا سا ةشای مشدم ةیاوسد.-6

 دس ظال شطت هجشی قمشی معاویه اص دنیا سفت و فشصنذش ..............................ةه حکىمت سظیذ.-7

 :هامنا من ةشای اضالح ..............................قیام کشده ام.می فشمایذدسةاسه ی هذف خىد اص قیام ین)ع(امام حع-8

 پیامرب اکشم)ص( می فشماینذ: امام حعین)ع(چشاغ .....................وکشتی...........................اظت.-9

 مرةىط در سمت چپ وصل کنیذ. عتارت های سمت راست را ةه عتارت

 امام علی )ع( ☐                             ☐نام ةشادس صاده ی امام حعین)ع(و فشصنذ امام حعن)ع(اظت. 

 قاظم)ع( ☐                                                                          ☐ حادثه ی کشةال  پیام سظان

 امام حعین)ع( ☐                                                                      ☐رسوس آصادگان جهان نام داسد. 

 حرضت صینث)ط( ☐                                      ☐جانشین پیامرب)ص(که معاویه ةه جنگ ةا او پشداخت. 

 صةىس ☐                                                                          ☐معجضه ی پیامرب اکشم)ص( 

 قشآن کشیم☐                                                                          ☐کتاب حرضت اةشاهیم)ع(  

 انجیل ☐                                                                      ☐)ع( عیعی حرضت  معجضه ی

 دسظت                               نادسظت                                         درستی یا نادرستی عتارت های زیر را مشخص کنیذ.                         

        ☐                                    ☐                       یضیذ آشکاسا دین اظالم و پیامرب سا معخشه می کشد و ةه مناص چنذان اهمیت منی داد.-1 

  ☐                                    ☐          خاسج شذ.        مکه امام حعین)ع( دس ةشاةش یضیذ قیام کشد و اص هامن اةتذا ةا خانىاده اش اص -2

 دةعتان غیش دولتی مهذ دانش   پایه ی ششم                 ☐                                    ☐            دهنذ.                   دت می معلامنان هش سوص دس اران ،اقامه و مناص ةه یگانگی خذاونذ شها-3

لهم یُى -4  ☐                                    ☐                 .         نیعت،ولی خىدش فشصنذ کعی داسدخذاونذ فشصنذی  یعنی لهذآیه ی لهم یهلِذوه

 ☐                                    ☐                  پیامربان ةشای اثتات اّدعای خىد اص معجضه اظتفاده می کشدنذ.                        همه ی-5

 



 

 

 ةه پرسش های زیر پاسخ کىتاه ةذهیذ.

زاسد(خطاب ةه کیعت؟ةیت)تى ةه آفتاب گفتی / ةه صمین قذم گ-1  

معلامنان کذام ظىسه ها سا ةایذ دس مناص ةخىاننذ؟-2  

منظىس اص دالیل سوشن دس عتاست مقاةل چیعت؟ )ما سظىالن خىد سا ةا دالیل سوشن فشظتادیم(-3  

ذ؟وةه دظت چه کعانی ةه شهادت سظیامام حعین)ع(دس چه ظالی -4  

اظامی ایشان سا ةه تشتیث نام ةربیذ؟ةه پیامربان ةضسگی که ضاحث رشیعت ةىده و داسای کتاب آظامنی هعتنذ دس اضطالح چه می گىینذ؟-5  

 

تعذاد جضء های قشآن کشیم ؟-6  

 ةه پرسش های زیر پاسخ کامل ةذهیذ.

اسه می کنذ؟آیه ی صیش سا تشجمه کشده و ةنىیعیذ این آیه ةه چه مىضىعی دس مىسد پیامربان اش-1  

........................................................................................................................))لََقذ اَرَسلنا ُرُسلَنا ِةالَتیِّناِت َو اَنَسلنا َمَعُهُم الِکتاَب((  

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

 ةه چه کعانی آصاده می گىینذ؟-2

 

 ا و فذاکاسی خانذان پیامرب)ص(نتىد،چه اتّفاقی ةشای دین اظالم می افتاد؟دس صمان حکىمت ةنی امیه،اگش عاشىس -3

 

 دس ظىسه ی تىحیذ ةه کذام ضفات خذاونذ اشاسه شذه اظت؟-4

 

 ةه نظش شام چشا ظىسه ی اخالص ةه نام ظىسه ی تىحیذ معشوف شذه اظت؟-5

 

 

 ....................................نذ تا .......................................................................................................................پیامربان ةه مشدم کمک می کشد-6

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

 م)ع( شام سا یاد چه چیضهایی می انذاصد؟)ظه مىسد(سفتاس حرضت قاظ-7

 

 ( ،علیه ظلم وظتم انجام شذه اظت؟چه قیام هایی می شناظیذ که ةا الگى گشفنت اص اص قیام امام حعین)ع-8

آغوب زاده-دبستان غیر دولتی مهد دانش  


