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 بسمه تعالی

   پایه ششم آبان ماهمداد کاغذی  آزمون

  96  -  97سال تحصیلی  

قرآن و هدیه ها: نام درس  

....................................    :نام  
 

................................   :خانوادگی نام  
 

 آنچه میان انسان و شرک و کفر (:ص)پیامبر

 .فاصله می اندازد، ترک نماز است

 سئواالت قرآن 

                                                                        «       عسق»                 آیه ی روبرو را چگونه می خوانیم؟

                                                                                                                         
قاف - س – ع (د                قاف – سین – عین (ج                  قاف -س -عین (ب               ق – س – ع (الف  
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 معنی کدام کلمه درست نیست؟

بینا:  بصیر (د          نام           : ِاثم ( ج            عمل می کنید       : لون ُتعم  (ب                   زنان:  ءنِسا( الف  
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 در سوره ی نساء آیه  301 چند بار کلمه ی» صالة « تکرار شده است؟ 

  
چهار بار (دسه بار                          (جدو بار                           (بیک بار                          (الف  
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به چه چیز اشاره دارد؟«  ةٌاِنَّمَا المُومِنونَ اِخوَ »  ی آیه  

گسترش آسمان (د                    مومنان برادرند (ج         مالک برتری            (ب    وقت نماز                  (الف  
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« اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللّهِ اَتقاکُم»پیام قرآنی داده شده را معنا کنید؟                              

                            .................................................................................    
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 سئواالت هدیه های آسمان

 کدامیک از گزینه های زیر جزء اصول دین، محسوب نمی شود؟

 امامت (د                              توحید (ج                       نبوت (ب                          زکات (الف 

1 

چگونه مخالفت خود را با هارون نشان داد؟( ع)صفوان از یاران امام موسی کاظم  

همه ی شترانش را فروخت  (ب                     پول کرایه ی شتران را از او نگرفت (الف   

                                با هارون جنگ کرد (د                             شترانش را از هارون پس گرفت (ج

2 

؟، چه می باشد(ع)ابراهیمحضرت  کتاب آسمانینام   

بور (الف تورات  (د                         ُصٌحف (ج                           ِانجیل (ب                            ز   

3 

به همراه خانواده اش از چه شهری به کوفه عزیمت نمود؟( ع)امام حسین  

بصره (د                             کوفه (ج                            مکّه (ب                          مدینه (الف  
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 حدیث » مَن اَحَبّنا فَلیَمل بَعَمَلِنا « توسط چه کسی و درباره ی چه موضوعی بیان شده است؟

         (ع)دوست داشتن اهل بیت -( ع)علی حضرت (ب            (          ع)اهل بیت دوست داشتن –( ص)پیامبر اکرم (الف

(ع)الگوپذیری از اهل بیت  -( ع)حضرت علی (د             (            ع)اهل بیتالگوپذیری از  –( ص)پیامبر اکرم (ج  

5 

3 ص  

http://www.babak91.blogfa.com/


 

 

           .عزیزانم موفق و موید باشید                                                                                                                   .   اضاهف می گردد ای  نمره مرتب و زیبا نوشتن 

.است ............... نام دیگر سوره ی توحید،  
 

1 

.است ................و کشتی  ................، چراغ (ع)امام حسین: می فرمایند( ص)پیامبر  2 

«.باش ..............، مثل  ............. اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی، خیلی» : استاد حسن زاده ی آملی می فرماید  
 

3 

ست.  4 در آیه ی 331 سوره ی ............. هنگامی که حضرت ابراهیم)ع( فهمید، سرپرست او دشمن خداست، از او بیزاری ج 

 5 .دور سازد و آن ها را پاک و مطهر گرداند ...................... خداوند اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از : آیه ی تطهیر

 1 صفوان که بود و کارش چه بود؟

 معنی آیه ی 92 سوره ی فتح بنویسید؟       » مُحَمدٌ رَسُول اللّهِ وَ الّذینَ مَعَه اَشِدّاءُ الکُفّارِ رُحَماءُ بَینهُم «

                ............................................................................................................................. 
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 اصول دین
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  در کشور ما – ایران – مردم در در چه روزهایی یرای بیزاری از دشمنان )تبرّی( راهپیمایی می کنند؟)1 مورد( 
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 از نظرقرآن بهترین راه هدایت مردم، چیست؟
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 مفاهیم زیر را به اختصار تعریف کنید. )از 7 مورد زیر 5 تا را به دلخواه پاسخ دهید(

...................................................................................................................................... :توحید  

....................................................................................................................................... : تنبوّ  

...................................................................................................................................... :امامت  

.................................................................................................................................... : تولّی  

....................................................................................................................................:  تبرّی  

.............................................................................................................................:  امر به معروف  

..........................................................................................................................: هی از منکر ن  
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 18 تا 01 خیلی خوب                 14 تا 17/5  خوب            11 تا  11/5 قابل قبول                 زیر نمره ی 11 نیاز به تالش بیش تر  


