
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 بهترین راهنمایان     :  دومدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 ... هستند........................و .........................................................  در زندگی بهترین راهنمایان ما -1

 .دندکرمی هاستفاد...... ................................. که ثابت کنند پیامبر خدا هستند ازگاهی پیامبران برای این -2

 

 

 ...درست یا نادرست

 .کردندی مردم نبود و آنان مثل افراد خاص زندگی میزندگی پیامبران مثل همه -3

 کردند.استفاده می «معجزه»ی پیامبران برای اثبات ادعای خود از همه -4
 

 

 دهید...کوتاه پاسخ 

  ؟راهنمایان اصلی و حقیقی ما در زندگی، چه کسانی هستند -5

 ؟کردندپیامبران مردم را به پرستش چه کسی دعوت می -6

 ؟در عبارت زیر چیست« دالیل روشن»منظور از  -7

 «25ی ی حدید، آیهسوره» «ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم.»

 ؟ گویندچه میانی هستند، در اصطالح اب آسمبه پیامبران بزرگی که صاحب شریعت بوده و دارای کت -8
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 دهید... اکمل پاسخ

 ؟کندی پیامبران اشاره میی زیر را ترجمه کرده و بنویسید این آیه به چه موضوعی دربارهآیه -9

 «رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَُهمُ الکِتابَ لنالَقَد اَرسَ»

 توضیح دهید. ؟یعنی چه« اصل نبوت»است. « اصل نبوت»یکی از اصول دین ما مسلمانان  -10

  توضیح دهید. ؟چه کسانی هستند« بهترین راهنمایان»در زندگی ما  -11

 ؟کردندم در امر نبوت خود استفاده میچیست و چرا پیامبران از آن به عنوان یک ابزار مه« معجزه» -12

 توضیح دهید. ؟در کوهپیمایی در چیست« راهنمایان»ندگی با در ز« پیامبران»های شباهت -13

 د؟کنن اشاره میو به کدام اصول دیچیست « ا اهللَوَ َلقَد بَعَثنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسوالً اَنِ اعبُدُو»ی معنی آیه -14

 پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند؟ توضیح دهید. -15

 

 ید...انتخاب کن

 ؟یک از پیامبران زیر، جزء پیامبران اولوالعزم هستندکدام -16

 دم )ع(آحضرت ( 4             حضرت ابراهیم )ع(( 3           حضرت یعقوب )ع(( 2           حضرت یوسف )ع(( 1

 ؟اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی هستند -17

                         ضرت آدم )ع(ح -حضرت محمد )ص( ( 2                        محمد )ص(حضرت  – حضرت آدم )ع(( 1

 موسی )ع(حضرت  –ی )ع( حضرت عیس( 4                       عیسی )ع(حضرت  –حضرت موسی )ع( ( 3

 ؟موسی )ع( و حضرت عیسی )ع( به ترتیب کدام است نام کتاب آسمانی حضرت -18

 انجیل  –تورات ( 4                   زبور  –تورات ( 3                تورات –انجیل ( 2                 تورات  –زبور ( 1

ز امبری اها پیخداوند بر مؤمنان منّت گذاشت )و نعمت بزرگی به ایشان بخشید(؛ هنگامی که برای آن»ی آیه -19

 ؟میان خودشان فرستاد، بر کدام اصل اعتقادی مسلمانان اشاره دارد

 امامت( 4                             نبوت( 3                              معاد( 2                          توحید( 1
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 دومسؤاالت درس  پاسخنامه

 

                            معجزه    2            امامان  –پیامبران     1

                              درستنا    4                         نادرست    3

 اولوالعزم   8                        معجزه   7                  خداوند یگانه    6              پیامبران و امامان    5

 م.ها کتاب آسمانی نازل کردیمعنی آیه: ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن    9

نستند توای نمیردم عادمدادند که ی پیامبران اشاره دارد که برای اثبات ادعای خود کارهایی انجام میاین آیه به معجزه

 آن کارها را انجام دهند. یکی از این معجزات کتاب آسمانی بود.

ردازند ی مردم بپو راهنمای های خوب و نیکوکار برگزید تا به هدایتیعنی خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان انسان   10

 داشتند.یها باز میکردند و از بدها دعوت میها را به خوبیها انسانو آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. آن

 ی و حقیقیاهنمایان اصلرسانند؛ اما یادمان باشد که رکنند و به ما کمک میها ما را در زندگی راهنمایی میخیلی   11

 ستند.ان ما هها را انتخاب کرده است. پیامبران و امامان بهترین راهنمایما کسانی هستند که خدای مهربان آن

م دند که مردکررهایی میکردند؛ یعنی کاکه ثابت کنند پیامبر هستند از معجزه استفاده میگاهی پیامبران برای این   12

 اند.دهشفرستاده  ها از سوی خداداد آنتوانستند انجام دهند. ای معجزات، دالیل روشنی بود که نشان میعادی نمی

، هنمای آگاهکنند. رایمها را راهنمایی زندگی مثل کوهپیمایی است. پیامبران و راهنمایان کوهپیمایی هر دو انسان   13

ین شیوه به بهتر وهستند  پیامبران هم با دلسوزی و مهربانی مراقب همه داند ومسیر رسیدن به قله را خیلی خوب می

 کنند.ها را هدایت میانسان

 د.اشاره دار به اصل نبوت -« گفت(: خدای یکتا را بپرستید.ما برای هر امتی، پیامبری فرستادیم که )می»   14

وده ا همگانی بهعوت آندها کتاب عطا کرده و ترین پیامبران خدا هستند که خداوند به آنپیامبران اولوالعزم بزرگ   15

حضرت عیسی  اند از: حضرت نوح )ع(، حضرت ابراهیم )ع(، حضرت موسی )ع(،است و شامل پنج نفر هستند که عبارت

 )ع( و حضرت محمد )ص(

 صحیح است.« 3»ی گزینه  16

 صحیح است.« 1»ی گزینه  17

 صحیح است.« 4»ی گزینه  18

  صحیح است.« 3»ی گزینه  19
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