
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 سرور آزادگان     :  ومسدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

از یاران خود به  تن 72مراه هقمری به  محرم سال ............................ هجری ......................... امام حسین )ع( در روز -1

 شهادت رسیدند.

 «ام.هدرقیام ک ...................................... همانا من برای اصالح»ی هدف خود از قیام فرمودند: امام حسین )ع( درباره -2

ون ه حاکمی چب که ......................................وای بر  »به حکومت رسیدن یزید فرمودند: ی امام حسین )ع( درباره -3

 «.یزید گرفتار شده است

 .......................... به امامت رسید.م علی )ع( فرزندش ............بعد از اما -4

 به خالفت رسید. .................................. پسرشمعاویه بعد از  -5

 

 

 ...درست یا نادرست

 داد.کرد و به نماز چندان اهمیتی نمییزید آشکارا دین اسالم و پیامبر را مسخره می -6

 اش از مکه خارج شد.و از همان ابتدا با خانوادهامام حسین )ع( در برابر یزید قیام کرد  -7

 ی معاویه به شهادت رسید.امام حسن )ع( نیز با نقشه رزندش،ف بعد از امام علی )ع( -8
 

 

 دهید...کوتاه پاسخ 

  ؟امام حسین )ع( در چه سالی و به دست چه کسانی به شهادت رسیدند -9

 ؟عبارت زیر از سخنان کدام امام معصوم است -10

 «م.خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنام. من میهمانا من برای اصالح امت جدم قیام کرده»
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 دهید... اکمل پاسخ

 عّلت قیام امام حسین )ع( چه بود؟ -11

 چه فرمودند؟ایشان وقتی به امام حسین )ع( خبر دادند که یزید به حکومت رسیده است،  -12

 اند؟ی هدف خود از قیام در برابر یزید چه فرمودهامام حسین )ع( درباره -13

  ؟انجام دهید توانیدداشتن نام امام حسین )ع( چه کارهایی میبرای زنده نگه ،یک نوجوان مسلمانشما به عنوان  -14

 ؟طور به حکومت رسیدیزید چگونه فردی بود و چه -15

 سرور آزادگان جهان کیست و چرا به این نام معروف شده است؟ -16

 پس از شهادت امام حسین )ع(، مردم چه کردند؟ -17

 

 انتخاب کنید...

 ؟ی بزرگ کربال شد، چیسترسان حادثهنام خواهر امام حسین )ع( که پیام -16

 )ع( فاطمهحضرت ( 4        )ع(  مریم حضرت ( 3   (     س) زینبحضرت ( 2     (   س) خدیجهحضرت ( 1

 ؟بعد از پیامبر )ص(، چه کسی به جنگ با امام علی )ع( که جانشین پیامبر بود، برخاست -17

 معاویه( 4                       عثمان( 3                        ابوبکر( 2                             یزید( 1

 ؟امام حسین )ع( به همراه یارانش در چه تاریخی و در کجا به شهادت رسیدند -18

                           کوفه - 61دهم محرم سال ( 2                                    کربال - 61دهم محرم سال ( 1

  کوفه - 60دهم محرم سال ( 4                                   کربال  - 60دهم محرم سال ( 3

 ؟«شده است وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار»ی حکومت یزید فرمودند: چرا امام حسین )ع( درباره -19

                       زیرا فساد او در مردم نیز اثر گذاشته بود.( 1

                   کرد.زیرا آشکارا دین اسالم و حضرت محمد )ص( را مسخره می( 2

                           داد.و به نماز چندان اهمیتی نمی چون او اهل کارهای زشت و ناپسند بود( 3

 خواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد.چون او می( 4
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 های آسمان ششمهدیه ومسپاسخنامه سؤاالت درس 

 

 اسالم                     3                           امت جدم    2                         61 -دهم     1

           یزید    5                امام حسن )ع(        4

                                                    درست    8                             درستنا    7                              درست    6

 امام حسین )ع(    10              حضرت زینب )س(    9

. او ر گذاشته بودکرد. فساد او در مردم نیز اثیچون یزید آشکارا دین اسالم و حضرت محمد )ص( را مسخره م     11

 د.د قیام کرابر یزیخواست دین اسالم را ریشه کن کند و قرآن را نابود سازد. به همین دلیل امام حسین )ع( در برمی

 وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.   12

 م.خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنام. من میجدم قیام کرده اصالح امت همانا من برای   13

 کنم.های ایشان اطاعت میز تمام دستورات و راهنماییا -2م. شوی بیشتر با زندگی امام حسین )ع( آشنا میبا مطالعه -1  14

و آشکارا اکرد. نمی داد و احکام دینی را رعایتیزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود؛ به نماز چندان اهمیت نمی   15

هجری  60سال در  –ت دین اسالم را نابود کند خواسکرد. یزید میدین اسالم و حضرت محمد )ص( را مسخره می

 قمری، معاویه از دنیا رفت و فرزندش یزید به حکومت رسید.

لم و ستم ایشان علیه ظ های زیادی با الگو گرفتن از قیامقیام امام حسین )ع( پس از شهادتا رزی –امام حسین )ع(    16

  انجام شده است.

 د.مردم از غفلت بیدار شدند و با الگو گرفتن از قیام امام حسین )ع( در مقابل یزید ایستادن   17

 صحیح است.« 2»ی گزینه   18

 صحیح است.« 4»ی گزینه   19

 صحیح است.« 1»ی گزینه   20

  صحیح است.« 4»ی گزینه   21
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