
 :ی نام خانوادگنام و 

 دقیقه  75 آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون:  

 خراسان جنوبی داره کل آموزش و پرورش استان  ا

 .....  آموزش و پرورش
 پایه ششم  های آسمان هدیه درس امتحان هماهنگ 

 صبح شیفت 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت  3 از  1  صفحه

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف

 کرد؟( کدام پادشاه در زمان امام موسی کاظم )ع( حکومت می1

 د( متوّکل   ج( هارون  ب( فرعون   الف( نمرود  
 

 ( امام زمان چندمین فرزند از نسل امام حسین )ع( هستند؟ 2

 د( دهمین  ج( نهمین  ب( هشتمین   الف( هفتمین 
 

 ( اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی هستند؟ 3

 حضرت آدم )ع(  - ب( حضرت محمّد )ص( حضرت محمّد )ص(  - الف( حضرت آدم )ع(

 حضرت موسی )ع(  -د( حضرت عیسی )ع(  حضرت ابراهیم )ع(  - ج( حضرت موسی )ع(
 

 تشبیه کرده است؟ها را به چه چیزی ( حضرت علی )ع( فرصت4

 د( باران   ج( خورشید   ب( باد   الف( ابر 
 

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. ب

 های پرپر و گلستان همیشه بهار معروف است. ( سرزمین ............................ به سرزمین شقایق1

 ای نیست.«چه ........................ کرده است هیچ نصیب و بهرهآنفرماید: »برای انسان جز  ی نجم میسوره  39( خداوند در آیه  2

 شود. ( با گرفتن .......................... و ............................ نماز آیات بر ما واجب می3

 دهند. ........... به یگانگی خداوند شهادت می( مسلمانان هر روز در .......................... و .......................... و ...........4

 

 های درست و نادرست را مشخص کنید.جمله ج

 نادرست        درست     ( در زندگی بهترین راهنمایان ما پیامبران و امامان هستند. 1

 نادرست        درست   )ع( نام دارد. ( سرور آزادگان جهان امام حسین  2

 نادرست        درست   ی کودکی است. زندگی انسان مرحله( اولین مرحله 3

 نادرست        درست   ( افراد موّفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. 4
 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 شود؟ ( شهیدان زنده به چه کسانی گفته می1

 

 معصومه )س( را بنویسید.( نام پدر و برادر حضرت 2

 

 ی چیست؟ دهنده( آداب معاشرت نشان3

 

 اش چه حکمی دارد؟ دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه( اگر روزه4
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 صبح شیفت 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت   3 از  2  صفحه

 

 

 

  

 های زیر پاسخ کامل دهید. به پرسش و

 ( فواید ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی را بنویسید. )دو مورد( 1

 

ای را نزد پیامبر )ص( آورد و سؤالی درباره زنده  های پوسیدهبه یکی از کافران که استخوان( خداوند در سوره یس در پاسخ  2

 فرماید؟ شدن پس از مرگ مطرح کرد، چه می

 

 پردازد؟ ی جامعه می( ولی فقیه چگونه به اداره3

 

 ای منکر یعنی چه؟ برای هر کدام مثالی بزنید.( امر به معروف و نهی4

 

 ی خدا را بنویسید.زیارت خانه ( پنج مورد از آداب 5

 

 فرمایند؟ ی »شهادت در راه خدا« چه می( پیامبر اکرم )ص( درباره6
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 صبح شیفت 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت   3 از  3  صفحه

 

  پاسخنامه 

 نهمین   - ( گزینه ج2 هارون   - ( گزینه ج1 الف

  ابر - ( گزینه الف4 حضرت محمّد )ص(  -حضرت آدم )ع(  - ( گزینه الف3

 

  نماز  -اقامه  -( اذان 4 خورشید   -( ماه 3 ( تالش  2 ( شلمچه  1 ب
 

  ( درست  4 ( نادرست  3 ( درست  2 ( درست  1 ج
 

 ( جانبازان 1 د

 برادر ایشان امام رضا )ع(  -( پدر ایشان امام موسی کاظم )ع( 2

 گذاریم.( احترامی است که ما به دیگران می3

 اش درست است. ( روزه4

 

 شود. ی ما به انجام کارها نیز بیشتر میپرنشاط در ما ایجاد شده و انگیزه و عالقهی شاد و ( با ورزش کردن روحیه1 و

 توان اوقات فراغت خود را به خوبی گذراند.با ورزش کردن می

 

 کند؟« بگو همان کسی است که آنها را در آغاز آفریده است. های پوسیده را زنده می( او گفت: »چه کسی استخوان2

 

 کامل از دستورهای دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ( با آگاهی 3

 

 گویند مثل دعوت به نماز و روزهمیمعروف ( در اصطالح دینی تشویق به کارهای خوب امربه4

احترامی  نامند مثل کسی که دوستش را از بیازمنکر میدر اصطالح دینی تذکر به کسی که از او خطایی سر زده است را نهی

 دارد. هایش باز میتربه بزرگ

 

ی  الحرام شده و هفت بار دور خانهبا لباس احرام وارد مسجد  -2پوشند.  مسلمانان پیش از ورود به مکه لباس احرام می  - 1(  5

( در روز عید قربان  5کنند.  ( هفت بار بین دو کوه صفا و مروه حرکت می4خوانند.  ( دو رکعت نماز می3کنند.  خدا طواف می

 کنند. گوسفندی را قربانی می به فرمان خدا

 

 ( باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا باالترین نیکی است.6
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