
 
 تعالی باسمه هدیه نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

 ارزشیابیكارشناسي سنجش و 

 ابتدایی تحصیلی

آموزش و پرورش  مدیریت

 خراسان شمالی

انتفاعی غیر  مدرسه ابتدایی

 بحرالعلوم

      تاریخ امتحان :

...  /..   /1400   
  مدت پاسخگویي :  طراح سوال :  

 دقیقه 45

 پايه و رشته تحصیلی :  نام دبیر :

 2 ششم

نام و نام 

 خانوادگی : 

 2 تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 12تعداد سواالت: 

 

 سواالت رديف

 صحیح يا غلط بودن جمالت را مشخص کنید . 1

                                     .کرد می زندگی هارون زمان ودر بود صادق امام ياران از صفوان

  غلط                 صحیح

 ايشان جانشین ازعالمان نفر۴ مردم با ارتباط برای زمان امام غیبت دردوران 

  غلط                  صحیح    .بودند

 .کنید انتخاب را صحیح جواب( ای گزينه۴ سواالت) 

 بگوا ح ُد   للاُ  ُهو   ُقل    .کند می اشاره دين ازاصول يک کدام به زير آيه 2

 يکتاست اوخدای

 نبوت-ج                        توحید-ب                    امامت-الف

            معاد -د   

 رسید؟ شهادت به ودرکجا سالی درچه حسین مام 3

 کاظمین،نهم-ب                                       هجری۶۰سامره،-الف

   ۶1 محرم

 محرم دهم-د                                     ،نجف۶1 محرم دهم-ج

  ،کربال۶1

 کشید؟ طول وچندسال دارد نام چه زمان امام غیبت دوم دوره 4

 صغری،هنوز غیبت-ب                             سال۷۹، کبری غیبت-الف

  دارد ادامه

  سال۶۹، صغری غیبت-د                    دارد ادامه کبری،هنوز غیبت-ج

 .راپرکنید خالی جاهای 5

 می....................وضو جای به نمازخواندن برای نداشتیم آب اگرجايی

 .کنیم

 .کنیم مراجعه.......................به بايد دينی وظايف شناخت برای

 .بدهید کامل جواب 

 فرمودند؟ چه است رسیده حکومت يزيدبه خبرداد(ع)حسین امام وقتی 6

 



 
 تعالی باسمه هدیه نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

 ارزشیابیكارشناسي سنجش و 

 ابتدایی تحصیلی

آموزش و پرورش  مدیریت

 خراسان شمالی

انتفاعی غیر  مدرسه ابتدایی

 بحرالعلوم

      تاریخ امتحان :

...  /..   /1400   
  مدت پاسخگویي :  طراح سوال :  

 دقیقه 45

 پايه و رشته تحصیلی :  نام دبیر :

 2 ششم

نام و نام 

 خانوادگی : 

 2 تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 12تعداد سواالت: 

 

 بود؟ چه(ع) حسین امام قیام هدف ۷

 

 

 است؟ گرفته نام وچه هست تاريخ درچه آموز دانش روز 8

 

 

 مثال با دهید؟ راتوضیح وتبری لیتو ۹

 

 

 بود؟ جنگهای چه قهرمان(ع) قاسم حضرت پدر 1۰

 

 

 است؟ شده داده بسیاراهمیت(تبری) موضوع به اسالمی ازمراسم يک درکدام 11

 

 

 ؟ چیست بشر هدايت راه بهترين 12

 

 

 ��باشید وسربلند پايدار



 
 تعالی باسمه هدیه نام درس : 

 پرورشوزارت آموزش و 

 ارزشیابیكارشناسي سنجش و 

 ابتدایی تحصیلی

آموزش و پرورش  مدیریت

 تاکستان

انتفاعی غیر  مدرسه ابتدایی

 بحرالعلوم

      تاریخ امتحان :

...  /..   /1400   
  مدت پاسخگویي :  طراح سوال :  

 دقیقه 45

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : 

 2 ششم

نام و نام 

 خانوادگی : 

 2 تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 12تعداد سواالت: 

 

 سواالت رديف

 صحیح يا غلط بودن جمالت را مشخص کنید . 1

                                     .کرد می زندگی هارون زمان ودر بود صادق امام ياران از صفوان

  غلط                 صحیح

 ايشان جانشین ازعالمان نفر۴ مردم با ارتباط برای زمان امام غیبت دردوران 

  غلط                  صحیح    .بودند

 .کنید انتخاب را صحیح جواب( ای گزينه۴ سواالت) 

 بگوا ح ُد   للاُ  ُهو   ُقل    .کند می اشاره دين ازاصول يک کدام به زير آيه 2

 يکتاست اوخدای

 نبوت-ج                        توحید-ب                    امامت-الف

            معاد -د   

 رسید؟ شهادت به ودرکجا سالی درچه حسین مام 3

 کاظمین،نهم-ب                                       هجری۶۰سامره،-الف

   ۶1 محرم

 محرم دهم-د                                     ،نجف۶1 محرم دهم-ج

  ،کربال۶1

 کشید؟ طول وچندسال دارد نام چه زمان امام غیبت دوم دوره 4

 صغری،هنوز غیبت-ب                             سال۷۹، کبری غیبت-الف

  دارد ادامه

  سال۶۹، صغری غیبت-د                 دارد ادامه کبری،هنوز غیبت-ج

 .راپرکنید خالی جاهای 5

 .کنیم می....تیمم....وضو جای به نمازخواندن برای نداشتیم آب اگرجايی

 .کنیم مراجعه.....مراجع دينی.....به بايد دينی وظايف شناخت برای

 .بدهید کامل جواب 

 فرمودند؟ چه است رسیده حکومت يزيدبه خبرداد(ع)حسین امام وقتی 6

 يزيد فرمانروا آن است و آن را هدايت می کند .وای بر امتی که 

 



 
 تعالی باسمه هدیه نام درس : 

 پرورشوزارت آموزش و 

 ارزشیابیكارشناسي سنجش و 

 ابتدایی تحصیلی

آموزش و پرورش  مدیریت

 تاکستان

انتفاعی غیر  مدرسه ابتدایی

 بحرالعلوم

      تاریخ امتحان :

...  /..   /1400   
  مدت پاسخگویي :  طراح سوال :  

 دقیقه 45

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : 

 2 ششم

نام و نام 

 خانوادگی : 

 2 تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 12تعداد سواالت: 

 بود؟ چه(ع) حسین امام قیام هدف ۷

 امربه معروف و نهی از منکر . و اصالح امت جدش

 

 است؟ گرفته نام وچه هست تاريخ درچه آموز دانش روز 8

 آبان . روز مبارزه با استکبار جهانی 13

 

 مثال با دهید؟ راتوضیح وتبری لیتو ۹

تبری : يعنی دشمنی با دشمنان خدا  . مانند : راهپیمايی و مباره با استکبار 

 جهانی 

 تولی يعنی : دوستی با دوستان خدا . مانند : کمک به ايتام 

 بود؟ جنگهای چه قهرمان(ع) قاسم حضرت پدر 1۰

 ساله بود . و پدرش در جنگ نهروان ، صفین قهرمان بود 14قاسم 

 

 است؟ شده داده بسیاراهمیت(تبری) موضوع به اسالمی ازمراسم يک درکدام 11

 برائت از مشرکین

 

 ؟ چیست بشر هدايت راه بهترين 12

معرفی اگوی برتر مانند : امامان و پیامبران کسانی که خداوند آنها را 

 انتخاب کرده است .

 

 


