
 

 

 افضلی خواجه هعلن: نام                                         تعالی تاسوه                                                    خانوادگی: نام و نام

 22/2/21هیاى نوتت اول)پایه ششن(                      درس هذیه ها                      دتستاى ارهغاى علن    آزهوى 

  نوره( 5/0( هشخص کنیذ.) هر هورد  ×الف( پاسخ صحیح را تا عالهت )

 اهام علی)ع( دس ًاهِ ای تِ اهام حسي)ع( کذام دلیل سا تشای ضشیک ًذاضتي خذا رکش هی کٌذ؟ -1

 ًة خذا           د( آهذى پیاهثشهثشی اص جاج( ًیاهذى پیا       تضسگی خذا    ب(             لف( ًظن جْاى       ا

 ْاى سا اداسُ هی کٌذ.ظ یک خذا جتیي پذیذُ ّای جْاى....................ٍجَد داسد.صیشا فم -2

 ًظن ّواٌّگی                      د( سضذ کافیالف( صیثایی                      ب( عظوت                 ج( 

 م سَسُ ًاصل ضذ؟کذا ،ى تشای پزیشش اسالم تا ضشطتعذ اص پیطٌْاد هطشکا -3

 فلك                        ج( تَحیذ                           د( کافشٍىب(                     ًاسالف( 

 تشجوِ ی کذام آیِ است؟« هي آًچِ سا ضوا هی پشستیذ ، ًوی پشستن» عثاست  -4

 ٍىَ ها اَعثُذُن عاتِذد( ٍاَلاًَتُ        یَ دیيِج( لَکُن دیٌُکُن ٍَلِ           ب( ٍاَلاًََاعاتِذٌهاعَثَذتُن    الف( ال اَعثُذُها تَعثُذٍى    

 خذا دس سَسُ حوذ تا چِ ًاهی اص لیاهت یاد کشدُ است؟ -5

 د( سٍص جزا ٍ لیاهت        ج( سٍص هشگ                     الف( سٍص عیذ                   ب( سٍص تَلذ               

 دس عصش عاضَسا چِ کسی اص اهام حسیي)ع( خَاست تا تِ هیذاى جٌگ تشٍد؟ -6

 الف( حضشت علی اکثش           ب( حثیة تي هظاّش          ج( حضشت لاسن                  د( حُشتي سیاحی

 نوره( 5/0ب( جاهای خالی را تا کلوات هناسة پر کنیذ.) هرهورد

 پذس خذاپشستاى................................ًام داسد. -1

  اهام.................... فشهَد:ّش کس صًذُ هاًذى ستوگشاى سا دٍست تذاسد،اص آًاى است. -2

  .....لیاهت است.تسیاسی اص گٌاّاى هشدم تِ خاعش........................ -3

  خذاًٍذ دس لشآى ّوِ ی هسلواًاى سا.............................یکذیگش ضوشدُ است. -4

 لشآى کتاب .....................ٍ.......................هشدم است. -5

 درست       نادرست                  نوره(2)( هشخّص کنیذ. ×ج( جوله های درست ونادرست را تا عالهت)

 )ع( تَد.صادقصفَاى یکی اص یاساى اهام  -1

 هغالثی سا فشهَدُ اًذ.دس سَسُ ًاصعات دستاسُ لیاهت خذاًٍذ -2

 تاى خذاًٍذ.تََلی یعٌی دٍست داضتي دٍس -3



 

 

 دس کطَس ها سٍص سیضدُ آتاى، سٍص هثاسصُ تا استکثاس ًام گشفتِ است. -4

 نوره(2)وصل کنیذ.« الف » انتخاب کرده و ته قسوت « ب » د( پاسخ درست را از قسوت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ته سواالت زیر پاسخ کاهل دهیذ )

 ًوشُ(5/1خذاًٍذ دس سَسُ صلضال دس هَسد ًتیجِ ی اعوال ها چِ فشهَدُ است؟) -1

 

 ًوشُ(5/1هَسد() سِکساًی کِ لیاهت سا تاٍس داسًذ چگًَِ صًذگی هی کٌٌذ؟) -2

 

 ًوشُ(1اهام حسیي)ع( دس هَسد ّذف خَد اص لیام تش علیِ یضیذ چِ فشهَدًذ؟) -3

 

 ًوشُ(1ت تِ لیاهت ضک داسًذ چِ فشهذ؟)خذاًٍذ دس جَاب کساًی کِ ًسث -4

 

 ًوشُ(1چشا اهام حسیي )ع( فشهَدًذ: ٍای تش اسالم کِ تِ حاکوی چَى یضیذ گشفتاس ضذُ است؟) -5

 

 ًوشُ(2سفتاس پسٌذیذُ ٍ صفات ًیک پیطَایاى دیٌی سا تٌَیسیذ.)چْاس هَسد() -6

 

 

 ًوشُ(2).تَضیح دّیذ  ؟دس هَاسد صیش تْتشیي تشخَسد چیست -7

 الف( دس حضَس ضوا اص دیگشاى تذگَیی هی ضَد.

 یکتایی خذاًٍذ ایي هَضَع هی فشهایذ.سَسُ اًثیا دستاسُ  22لشآى دس آیِ 

 سٍص لیاهت 

   صهاى اهام کاظن)ع(حکَهت ایي پادضاُ ظالن تَد. -2

 

پیاهثش ٍ یاساًص دس تشاتش دضوٌاى هی فشهایذ:سَسُ  ایيدسخذاًٍذ 

کافش، سشسخت ّستٌذ.

 سَسُ فتح 

 سَسُ حجشات 

 ّجشی لوشی  60دس ایي سال اهام حسیي)ع( ٍ یاساًص تِ ضْادت سسیذًذ.

 61ّجشی لوشی



 

 

 

 ب( کسی ضوا سا هسخشُ یا تِ ضوا ًاسضا هی گَیذ.


