
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه

 های همیشه سبزسرزمین:      دهمپانزدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 معروف است. های پرپر و گلستان همیشه بهاربه سرزمین شقایق.. ................................... سرزمین -1

 «است. در راه خدا باالترین نیکی.................. ........................ »پیامبر )ص( فرمودند:  -2

 زنده معروف هستند. ............................... جانبازان کسانی هستند که به -3
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √            اق افتاد.                  های دفاع مقدس در پادگان دو کوهه اتفترین عملیاتتعدادی از بزرگ -4

 ⃝ ×       ⃝ √                                   دس به شهیدان زنده معروف هستند.         اسیران کشور در دوران دفاع مق -5

 ⃝ ×       ⃝ √      اع کردند.     د از کشور ما دفی خون خورین قطرهشهدا پیرو راه امام حسین )ع( بودند و تا آخ -6
 

 پاسخ دهید...

 ؟فرمایدچه می ی جهاد در راه خدا و پاداش آن،ی نساء دربارهی مبارکهسوره 74ی خداوند در آیه -7

 دای گمنام معروف هستند؟چرا برخی از شهیدان دفاع مقدس به شه -8

 ؟کنندها سفر میچرا مردم همه ساله برای بازدید از مناطق جنگی به این سرزمین -9

 ؟فرمایندچه می« شهادت در راه خدا»ی پیامبر اکرم )ص( درباره -10

 توانید بگیرید؟ )سه مورد(هایی از شهدا میآموزان چه درسشما دانش -11

 ؟آمدهای شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس نبود چه شرایطی برای ما پیش میاگر فداکاری -12

 ؟داده شده است« های همیشه سبزسرزمین»فاع مقدس، عنوان چرا به مناطق جنگی بازمانده از دوران د -13
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 انتخاب کنید...            

 این سخن از کیست؟ -14

 «در راه خدا، باالترین نیکی است.باالتر از هرکار نیک، نیکی دیگری است و شهادت »

 مام کاظم )ع(ا (4                امام صادق )ع(( 3                 امام علی )ع(( 2           حضرت محمد )ص(( 1

 را انتخاب کنید.( ترین پاسخ)صحیح ؟دهدپاداش بزرگ می کسانیچه ی نساء خدا به سوره 74ی براساس آیه -15

        ود.شهر کس در راه خدا بجنگد و پیروز ( 2                       هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود.( 1

 یروز شود.پهر کس در راه خدا  بجنگد و کشته یا ( 4        هر کس در برابر دشمن بجنگد و کشته یا پیروز شود.( 3

 ؟شودشهیدان زنده به چه کسانی گفته می -16

 هدای انقالب اسالمیش (4     شهدای جنگ تحمیلی( 3                        جانبازان( 2                  دای گمنامشه( 1

 

 

 های آسمان ششم دبستانهدیه« همچهارددرس »سؤاالت  نامهپاسخ

 

                  شهیدان   3                       شهادت   2                     شلمچه    1

 درست   6                نادرست          5           درست         نا    4

 «اد.دخواهیم  واهر کس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به »فرماید: خداوند می    7

 کردند. اینان همه چیزشان را تقدیم خداه است. م و نشانی به دست نیامدزیرا از این عزیزان هیچ نا    8

بق فرمایش طشهدا د. ها درس بگیرنخواهند یاد شهدای دفاع مقدس را زنده نگه دارند و از آنزیرا با این کار می    9

 .گی کنیمندزیباتر ز وتوانیم بهتر ها میها رسیدند و ما هم با درس گرفتن از آنپیامبر اکرم )ص( به باالترین نیکی

 «ست.ارین نیکی ا، باالتباالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و شهادت در راه خد»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می   10

 کردن( درس خواندن و به کشور خدمت3( گذشت و فداکاری  2( جهاد در راه خدا  1   11

 گرفت.ز ما میشد و آرامش و امنیت را ادشمن بر کشورمان مسلط می   12

ر دا ن خود ردادند و جای ورود به کشور را نزیرا در این مناطق، رزمندگان کشور در مقابل دشمن ایستادند و اجازه   13

 د.هند بواین راه تقدیم کردند و چون شهدا همیشه زنده هستند، بنابراین این مناطق همیشه زنده و سبز خوا

                صحیح است.« 1»ی گزینه  14

                صحیح است.« 4»ی گزینه  15

                صحیح است.« 2»ی گزینه  16
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