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خالصه درس  هدیه های آسمان  ششم

																														              درس اول  :  یکتا  	

ستایش	مخصوص	خداوندی	است	که	یکتا،	دانا،	مالک	زمین	و	آسمان،	در	مهربانی	و	بخشش	بی	مانند	و	پروردگار	جهانیان	است	
} الحمدهلل	رب	العالمین	{ .	ستایش	مخصوص	خداوندی	است	که	پروردگار	جهانیان	است.	)آیه	ای	از	سوره	حمد(

	1	-	توحید	
2	-	عدل	)مخصوص	شیعیان(		

3	-	نبوت		
4	-	معاد		

5	-	امامت	)12	امام(	)14	معصوم(	)حضرت	فاطمه	)س(	و	حضرت	محمد	)ص(	(	)	مخصوص	شیعیان	( 











پایه	های	دین	)اصول	دین(

* نکته :	یکی	از	اصول	دین	ما	مسلمانان	)توحید(	است.	توحید	یعنی	خداوند	یکتاست	و	جز	او	خدایی	نیست.	خداوند	یکتاست	یعنی	
هیچ	مثل	و	مانندی	ندارد.

ستایش	خداوند	یکتا	:	مسلمانان	در	هر	روز	در	اذان،	اقامه	و	نماز	به	یکتایی	و	یگانگی	پروردگار	شهادت	می	دهند.
* نکته :	اصل	توحید	آن	قدر	مهم	است	که	در	قرآن	کریم	سوره	ای	به	نام	توحید	وجود	دارد	که	در	نمازهایمان	هر	روز	آن	را	قرائت	

می	کنیم.
} بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم	{

} قل	هو	اهلل	احد	{	:	بگو	خداوند	یکتاست.
} اهلل	الصمد	{	:	خداوند	بی	نیاز	است.

} لم	یلد	و	لم	یولد	{	:	فرزندی	ندارد	و	فرزند	کسی	نیست.
در	سوره	توحید	به	صفاتی	نظیر	یکتایی	خداوند،	بی	همتایی	و	بی	نظیری	اشاره	شده	است.

چرا	این	سوره	)توحید(	به	این	نام	معروف	شده	است؟	چون	توحید	یگانگی	است.
احد	:	یکتا	،	صمد	:	بی	نیاز،	کفو	:	همتا	-	مانند،	لم	یلد	:	فرزند	ندارد،	لم	یولد	:	زاییده	نشده

* نکته :سوره	توحید	4	آیه	دارد	و	تمام	آیه	های	آن	بر	اصل	توحید	که	همان	یگانگی	و	یکتایی	خداوند	است،	اشاره	دارد.	
* نکته :	سوره	حمد	و	توحید	که	در	نماز	می	خوانیم	به	ترتیب	هفت	و	چهار	آیه	دارند.

* نکته :	خداوند	در	سوره	حمد	از	»روز	قیامت«	به	نام	»یوم	الدین«	یاد	می	کند.
توضیحات	شعر	درس	»خدا«	که	در	کتاب	آمده	و	توسط	ناصر	علی	اکبر	سلطان	سروده	شده،	در	شعر	به	یگانگی	خداوند	اشاره	شده	و	

ارتباط	بین	پیام	شعر	و	موضوع	درس	خوبی	و	مهربانی،	خداوند	یکتا	است.
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آزمون شمارهسؤاالت امتحان كالس هاي ششم دبستان
درس  :  هدیه های آسمان

تاریخ امتحان : 
مدت امتحان  : 

الف( جمالت درست و نادرست را با عالمت  )×( مشخص كنيد :     2

  نادرست       1- بعد از معاویه پسرش یزید به خالفت رسید.                                                                      درست

  نادرست       2- تبّری و اعالم بیزاری از دشمنان در جامعه موجب اتحاد و یک رنگی مسلمانان               درست

   می شود و آن ها را در برابر دشمنان مقاوم می سازد.                                                                            

                              نادرست       3- پیامبران از بین خود مردم انتخاب می شوند و زندگی آنان مثل مردم نبود.                       درست

  نادرست       4- هارون پادشاهي مخالف حضرت امام موسي كاظم )ع( بود.                                             درست

  نادرست         5- شهادت امام حسین )ع( مردم را از خواب غفلت بیدار كرد.                                           درست

    نادرست       6- حضرت امام موسي كاظم )ع( درآمد كشاورزي خود را در اختیار فقیران                        درست

       قرار مي داد.                                                                           

  نادرست         7- از سال ها قبل مردم مي دانستند كه فرزندي به نام مهدي)عج( از اهل بیت                    درست

    پیامبر )ص( به دنیا خواهد آمد.                                                                  

  نادرست       8- اهل بیت پیامبر )ص( ، پاک ترین انسان ها هستند.                                                                                           درست

2 
                                                 

ب( هر يك از عبارت هاي ستون سمت راست را به يكي از موارد ستون سمت چپ  وصل كنيد :      
 

9- بهترین راهنمایان ما هستند. 

10- توحید یعنی     

11- یوم الدین

              

خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست.

پیامبران و امامان

و لم یکن له كفوا احد
     روز قیامت 

  

  

  

      .12- این آیه از سوره  توحید به بی همتایی خداوند اشاره می كند

پ( جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد :                                                                                                                                       2

13- بعضی از پیامبران كتاب آسمانی داشتند ، مثل تورات  ، .......................... و قرآن.

14- تشویق به كارهای خوب باعث آرامش و حفظ .......................... جسم و روح انسان می شود.

15- قرآن كریم، مرگ را .......................... نمي داند.

16- یکی از وظایف دینی ما مسلمانان ، تولّی و  .......................... است.

17- مردم در این .......................... فرصت دارند تا آخرت خود را آباد كنند.

18- بسیاري از .......................... مردم،  به خاطر از یاد بردن قیامت است.

19- پیامبر اسالم بارها .......................... و پیشوایان بعد از خود را به مردم معرفی كرده است.

20- خداوند در قرآن به ما سفارش فرموده است كه به یکدیگر محبت بورزیم و انسان هاي ....................... را دوست بداریم.

1
92/10/13 
  مدرسه ی غیر دولتی مفید ) دی ماه 92 ( 50 دقیقه



پاسخ آزمون شماره
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كالس هاي ششم دبستان      درس  :  هدیه های آسمان
تشریح از :  فاطمه خوب كردارتاریخ امتحان : 13 /92/10 1  مدرسه ی غیر دولتی مفید ) دی ماه 92 (

1- درست                   2- درست                           3- نادرست                     4- درست
5- درست                   6- درست                           7- درست                     8- درست

13- انجیل                   14- سالمت                           15- پایان زندگي                     16- تبّری
17- دنیا                                 18- گناهان                           19- جانشینان                     20- با ایمان و نیكوكار

21- پاک ترین                         22- الگوی                                23- مهربان                               24- مغرورانه

25- القاب                             26- غیبت                                  27- شاد                                  28- با ایمان ترین 

29- 13 آبان

30- امام كاظم )ع(  فرمودند : » هركس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ  جاي خواهد داشت.«

31- مؤمنان برادر یكدیگرند. ) سوره حجرات آیه 10 ( به اصل تولّی اشاره دارد.

32- یاران نزدیك حضرت امام حسن عسكري )ع( توسط خود امام حسن عسكري )ع( از تولد حضرت مهدي )عج( باخبر شدند.

33- در برابر دشمنان كافر، سرسخت و استوار و با یكدیگر ، مهربان و نیك رفتار بوده اند.

34- » همانا من برای اصالح امت جّدم قیام كرده ام. من می خواهم امر به معروف و نهی از منكر كنم. «

35- تولّي : یعني باید مؤمنان را كه دوستان خدا هستند،  دوست بداریم.

                  مثال : سوگواري براي عزاي چهارده معصوم )ع( )دوستي با اهل بیت(

        تبّري : یعني كافران ستمكار را كه دشمنان خدا هستند،  دشمن بداریم و از آن ها بیزاري بجوئیم.

                 مثال :  بیزاري حضرت موسی )ع( از سرپرست كافر خود - راهپیمایي روز 13 آبان 

36- در زمان حاضر، مراجع تقلید و دیني، جانشینان امام زمان )عج( شناخته مي شوند كه براي آگاهي از احكام دین باید به آن ها 

        مراجعه كنیم و از دستوراتشان پیروي نماییم.

37- به رفتارهایي كه ما هنگام رو به  رو شدن با دیگران و براي رعایت ادب در برابر آنان انجام مي دهیم، آداب معاشرت مي گویند. 

        رعایت این آداب نشان دهنده ي احترامي است كه ما به فرد مقابل خود مي گذاریم.

38- در مرحله اول سعي مي كنیم با تذكر مانع ادامه بدگویي شویم. اگر اثر نداشت مجلس را ترک مي كنیم تا در بدگویي از دیگران 

        شریك نشویم و مخالفت خود را با عمل بدگویی نشان مي دهیم.

روز قیامت

ولم یكن له كفواً احد

پیامبران و امامان

خداوند یكتاست و جز او خدایی نیست.

9- بهترین راهنمایان ما هستند.

10- توحید یعنی     

11- یوم الدین

12- این آیه از سوره توحید به بی همتای خداوند اشاره می كند. 

درس  :  هدیه های آسمان

ادامه دارد ...


