
 11تا  1آزمون هديه ها                                           فالورجان شهرستان پرورش و آموزش مديريت                                 :                                 نام

 92/11/29تاريخ :                                        نام خانوادگی:                                                                       دبستان شاهد طالقانی                      

 دقیقه 54پايه ی ششم                                                                    مدت آزمون:                   طراح : صادقی                                                                

 الف( درست يا نادرست بودن عبارات زير را با عالمت   مشخص كنید .

   .             در دوران غیبت كبری جانشینی برای خود انتخاب نکردند )عج(امام زمانـ  1

 .            بوده است (سالملی )علیم اعبدالعظیم حسنی از شاگردان و ياران حضرت امام جواد و حضرت امام هاد ـ  9

 جامعه را در زمان پیامبر به عهده دارد. ی رهبر امام  ـ3

 ـ مبارزه با استکبار جهانی به تولی اشاره دارد. 5
 

 مشخص كنید.× ب( پاسخ صحیح  را با عالمت 

 "حسین )ع( چراغ هدایت و کشتی نجات است امام "ـ اين سخن از كیست ؟  1

 )ع( د( حضرت کاظم      ج(حضرت صادق )ع(                 علي )ع(               ب( حضرت     ف (حضرت محمد )ص(    ال

 ؟ارددام گزينه ارتباط دبا ك "به دوستي خود انتخاب کنند اافراد با ایمان نباید کافران ر "ـ خداوند در سوره ی آل عمران می فرمايد 9

 تبرید(                                        ج( تولي                       ب( نهي از منکر                  الف( امر به معروف

 ؟ الگوی مسلمانان باشندمی توانند به دلیل ............ اهل بیت پیامبر  ـ 3

 ایمان قوید(                       ج ( تواضع و فروتني                       پاک بودنب(              دانشمند بودن     ( الف

 ست؟ا نادرستينه در مورد مراجع تقلید كدام گزـ  5

 د( آشنا به آموزه های دین اسالم        مانزارتباط با امام ج (     و فقیهان ب( عالمان           امام زمان جانشینان ( فال

 طور مناسب پر كنید.ج( جاهای خالی را به 

 .از قیامت ياد كرده است .................  خداوند در سوره ی حمد با نام  ـ 1

 .................. را افزايش می دهد.عمل به دستورهای قرآن در مورد رفتار و گفتار پسنديده  ـ9

 .............. بود ... امام  صفوان از ياران ـ 3

 مربوط می شود.از فروع دين  به .................  "همديگر را با لقب های زشت صدا نکنید"ـ  5

 دهید. كوتاهد( به سواالت زير پاسخ 

 ؟ظور از آداب معاشرت چیستمنـ  1
 

 ؟گی برتر را بنويسیدـ سه ويژگی زند  9
 

 ؟چرا امام مهدی )عج( از ديد مردم پنهان شدـ  3

 

 مورد( 3عالمه حلی چه ويژگی هايی در امام زمام )عج( مشاهده نمود )ـ  5

 

 دهید.( به سواالت زير پاسخ كامل ه

   ؟ناستعمعاد به چه مالف ( ـ 1

 

 



 چرا برخی از افراد به قیامت شک دارند ؟ پاسخ خداوند به اين افراد در قرآن چیست؟ب ( 

 ولی فقیه چه تفاوتی با هم دارند ؟ مرجع تقلید وـ الف (  9

 
 

 

 

 ؟دندقرار می كرچگونه با مردم ارتباط بردوران  اين درج( )عحضرت مهدی  ی چند سال طول كشیدوغیبت صغر( ب

 

 
دام يک م حسین با كبه نظر شما اين سخن اما"هرگز كسی مثل من با كسی مثل يزيد بیعت نمی كند "امام حسین فرمودند ـ  3

 با ذكر دلیل ؟داردارتباط  از فروع دين 

 

 

  

 امامت به چه معنا است ؟الف (ـ  5

 

 .شوخی بنويسیدهنگام خطای ديگران و   در برخورد با ب ( رفتار اهل بیت را  

 
 

 انتظارات رديف
 خود رزيابی دانش آموز ارزيابی معلم

5 3 9 1 5 3 9 1 

         آشنايی با مفهوم امامت  1

         رفتار اهل بیتشناخت امام و  9

          در دوران غیبت جانشینان امام زمانآشنايی  با  3

         آشنايی با مفهوم تولی و تبری 5

         عت امام حسین با يزيد و ارتباط آن با فروع دينیبیان دلیل عدم ب 4

         درک مفهوم امر به معروف و نهی از منکر 6

         و ويژگی ها زندگی برتر درک مفهوم معاد و علت شک برخی افراد به قیامت 7

         ، صفوان، عالمه حلی(حسنی شناخت شخصیتها )عبدالعظیم  9

         تعريف آداب معاشرت و تاثیر آن در روابط افراد 2

 ساير مالحظات :

 



 

 


