
 

 

 هترین سرآغازای نام تو ب

 َای آسمان ضطم دبستان َدیٍ

 زیارت:      دهمنزشادرس  سؤاالت

 

 اکمل کنیذ...

 .است ٍ لقثص ....................................... .. ................................... ًام حضزت هعصَهِ )س( -1

 ................. ّستٌذ....است ٍ تزادر ایطاى اهام .................................. ................... ًام پذر حضزت هعصَهِ )س( اهام -2

 است ٍ حزم ایطاى در ضْز ................................. قزار دارد. ............................... ًام ضاّچزاغ -3

 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                          ی ستوگز عثاسی تِ ضْادت رسیذ.             اهام هَسی کاظن )ع( تَسظ خلیفِ -4

 ⃝ ×       ⃝ √         این. ّا احتزام گذاضتِرٍین تِ آىتی ها تِ سیارت اهاهاى یا یکی اس فزسًذاى پاک ایطاى هیٍق -5

 ⃝ ×       ⃝ √           یزاى ضذ.                      حضزت هعصَهِ )س( تزای دیذى تزادرش ضاّچزاغ اس هکِ عاسم ا -6

 

 پاسخ دهیذ...

 ّای هزتَط در سوت چپ ٍصل کٌیذ.در ّز سطز عثارت سوت راست را تِ یکی اس عثارت -7

  .                       اش را بٍ ضُادت رساودود.دٌ سال بیطتر وداضت کٍ پدر گرامی   1

 

 حضرت معصًمٍ )س(   . 
 )ع( ضاَچراغ   . 

 .                              زمیه بسرگی داضت، آن را فريخت ي پًلص را بٍ ویازمىدان داد.         2
 حضرت معصًمٍ )س(    .
 )ع( ضاَچراغ    .

 .   حاکم فارس با سپاَی در برابر اي ي یاراوص ایستاد.                                        3
 حضرت معصًمٍ )س(    .
 )ع( ضاَچراغ    .

 .            فری طًالوی ي دضًار بر اثر بیماری از دویا رفتىد.              ایطان پس از س   4
 حضرت معصًمٍ )س(    .
 )ع( ضاَچراغ    .
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 اًذ؟چزا تِ حضزت هعصَهِ ایي لقة را دادُ ؟تِ چِ هعٌاست« هعصَهِ» -8

 ؟ز قن قزار داردچزا هزقذ هطْز حضزت هعصَهِ )س( در ضْ -9

 را تٌَیسیذ. زک حضزت هعصَهِ )س( ٍ ضاّچزاغسِ ٍیژگی هطت -11

 ضخصیتی داضتٌذ؟ ضاّچزاغ چگًَِ -11

 ؟ضاّچزاغ چگًَِ ٍ در کجا تِ ضْادت رسیذًذ -12

 

 انتخاب کنیذ...

 حزم حضزت هعصَهِ )س( ٍ ضاّچزاغ )ع( تِ تزتیة در کذام ضْزّا قزار دارًذ؟ -13

 قن -هطْذ  (4                 هطْذ -قن ( 3                 قن -ضیزاس ( 2                ضیزاس -قن ( 1

 ٍ ضاّچزاغ )ع( تِ تزتیة کذام است؟ّای حضزت هعصَهِ )س( ًام -14

 احوذ –وِ فاط (4           حسیي -فاطوِ ( 3                احوذ -سّزا ( 2             يیحس -سّزا ( 1

 ؟ی چِ کسی تَدسالگی تز عْذُ 11سزپزستی حضزت هعصَهِ )س( در سي  -15

 اهام ّادی )ع( (4             اهام جَاد )ع(( 3                اهام رضا )ع(( 2             اهام کاظن )ع(( 1

 ؟ًیستیک اس هَارد سیز در خصَظ سًذگی حضزت هعصَهِ )س( صحیح کذام -16

                   کزد.داًست ٍ تاًَاى ضْز هکِ را راٌّوایی هیخَب هیاٍ عقایذ ٍ احکام دیي اسالم را خیلی( 1

                      کزد ٍلی در اٍاخز عوز خَد عاسم ایزاى ضذ.)س( در هذیٌِ سًذگی هی حضزت هعصَهِ( 2

      اًذ.تِ دلیل دٍری اس کارّای سضت ٍ پزّیش اس گٌاّاى تِ اٍ لقة هعصَهِ دادُ( 3

 سیارت حضزت هعصَهِ )س( آداتی دارد. تْتز است آرام ٍ تا احتزام ٍارد حزم تطَین. (4

 ؟ی تشرگ دیٌی استّایک اس ضخصیتعثارت سیز در تَصیف سًذگی کذام -17

ًَضت ٍ در کزد، خظ سیثایی داضت. قزآى کزین را تا خظ خَش هیخَب تزای هزدم تیاى هی اٍ هسائل دیٌی را خیلی»

 «گذاضت. تسیار ًیش تخطٌذُ تَد. در ضوي تزادر اهام ّطتن )ع( ًیش تَد.اختیار هزدم هی

 عالهِ هجلسی (4   حضزت هعصَهِ )س(( 3                    ضاّچزاغ( 2                   حلیعالهِ( 1

 ؟ی کذام اهام تشرگَار استِ )س( عوِحضزت هعصَه -18

 اهام جَاد )ع( (4            اهام ّادی )ع(( 3               اهام رضا )ع(( 2               اهام کاظن )ع(( 1
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 های آسمان ششم دبستانهذیه« دهمشانزدرس »نامه سؤاالت پاسخ

 

              ضیزاس -احوذ    3      )ع(رضا  –هَسی کاظن )ع(    2             هعصَهِ -فاطوِ     1

 درستًا   6                    درست               5        درست                      4

 ( حضزت هعصَهِ )س(4               ( ضاّچزاغ )ع(3               ( ضاّچزاغ )ع(  2  ( حضزت هعصَهِ )س( 1    7

 هعصَهِ یعٌی پاک، تِ دلیل دٍری اس کارّای سضت ٍ پزّیش اس گٌاّاى تِ اٍ لقة هعصَهِ را دادًذ.    8

سیزا حضزت هعصَهِ )س( اس هذیٌِ تزای سیارت اهام رضا )ع( عاسم خزاساى ضذ؛ اها در آى سفز طَالًی ٍ دضَار،     9

 رٍس در ّویي ضْز اس دًیا رفت. ًشدیک ضْز ساٍُ تیوار ضذ؛ سپس تِ قن آهذ ٍ تعذ اس چٌذ

( ّز دٍ تزای 3( ّز دٍ تزادری تِ ًام اهام رضا )ع( دارًذ. 2( ًام پذر تشرگَار ّز دٍ، اهام هَسی کاظن )ع( است. 1   11

 کزدًذ.( ّز دٍ هسائل دیٌی را تزای هزدم تیاى هی5( هزقذ هطْز ّز دٍ در ایزاى است. 4، عاسم ایزاى ضذًذ. سیارت تزادر

کزد. خط سیثایی داضت ٍ قزآى کزین را تا خط ًا تَد ٍ هسائل دیٌی را خیلی خَب تزای هزدم تیاى هیاٍ هزدی دا   11

گذاضت. تسیار ًیش تخطٌذُ تَد. سهیي تشرگی داضت، آى را فزٍخت ٍ پَلص را تِ ًَضت ٍ در اختیار هزدم هیخَش هی

 ًیاسهٌذاى داد.

تِ ایزاى آهذ. ًشدیک ضْز ضیزاس کِ رسیذ، حاکن فارس کِ اس  ایطاى تزای دیذى تزادر خَد اهام رضا )ع( اس هذیٌِ   12

 ّا اٍ ٍ یاراًص را ضْیذ کزدًذ.ی عثاسی تَد، سپاّی را تِ هقاتلِ تا ایطاى فزستاد ٍ آىًطاًذگاى هأهَى، خلیفِدست

                صحیح است.« 1»ی گشیٌِ  13

                صحیح است.« 4»ی گشیٌِ  14

                صحیح است.« 2»ی گشیٌِ  15

                صحیح است.« 1»ی گشیٌِ  16

                صحیح است.« 2»ی گشیٌِ  17

        صحیح است.« 4»ی گشیٌِ  18
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