
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 باغ سرّی     :  مچهاردرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 .تسا.......... ..............این کار رادین یک نوع « به نماز نگو کار دارم؛ به کار گو وقت نماز است.»گوید: رادین به دوست خود می -1

 .گویندمی ...................................... دارد. به این کار امیرعلیامیرعلی دوست خود را از دخالت در کار دیگران باز می -2

 .دنامن..... می............های بد را .و تذکر در مورد کار ...................................... در اصطالح دینی، تشویق به کارهای خوب را -3

 

 ...درست یا نادرست

 امر به معروف ممکن است با یک لبخند زدن به کسی که کار خوبی انجام داده اتفاق بیفتد. -4

 دهند، تذکر دهیم.ای انجام میما نباید به دوستان خود که کار ناشایسته -5

 ، یک امر به معروف است.«ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیممدرسه، خانه»ی جمله -6
 

 

 دهید... لاکم پاسخ

 مثالی بزنید. ؟امر به معروف یعنی چه -7

 نهی از منکر یعنی چه؟ مثالی بزنید. -8

 ؟آیه در رابطه با چه موضوعی است ی زیر را ترجمه کرده و بنویسید اینآیه -9

 «مُ الُمفِلحونَولئِکَ هُکَرِ و أُیَدعُونَ إلَی الخَیرِ و یَأُمرُونَ بِالمَعروِف و یَنهَونَ عَنِ المُنیٌ وَلتَکُن مِنکُم اُمّه»

  ؟تذکردادن در مورد کارهای بد به دیگران چه ضرورتی دارد -10

 ؟شمردجزء رستگاران برمی ی آل عمران خداوند چه کسانی راسوره 104ی در آیه -11

 د توجّه داشته باشیم؟ای بایدر امر به معروف و نهی از منکر، به چه نکته -12
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 انتخاب کنید...

 ؟گیردقرار می« نهی از منکر»یک از موارد زیر در گروه کدام -13

         دارد.آزار و اذیت کردن حیوانات بازمی شیرین را ازمهسا دوست خود، ( 1

         کند.لیال همیشه برادر خود را به خواندن نماز دعوت می( 2

           کند، کاری ندارد.مهدیار به بهترین دوست خود که در امتحان تقلب می( 3

 خواند.قولی فرامیتر خود را به خوشنرگس خواهر کوچک( 4

 ؟است« امر به معروف»های زیر مربوط به یک از جملهکدام -14

                        ا دوستان خود نزاع و بداخالقی نکنید.ب( 1

                      غیبت کردن و سیگار کشیدن در این مکان ممنوع است.( 2

                       در کار دیگران تجسس نکنید.( 3

 به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است.( 4

 ا کدام موضوعبدر رابطه ...«  ویَدعُونَ إلَی الخَیرِ یٌ وَلتَکُن مِنکُم اُمّه»فرماید: ی آل عمران که میسوره 104ی آیه -15

 ؟مهم دینی است

                           برّیتولّی و ت( 2                                                       جهاد و زکات( 1

  نکرامر به معروف و نهی از م( 4                                                       روزه و خمس( 3

 به کدام موضوع مهم دینی بیشتر توجه شده است؟« باغ سرّی»در داستان شیرین  -16

                           رامر به معروف و نهی از منک( 2                                    نماز اول وقت و توجه به روزه( 1

 جهاد در راه خدا و حج( 4                                     گرفتن روزه و پرداخت زکات( 3
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 های آسمان ششمیههد چهارمپاسخنامه سؤاالت درس 

 

             از منکرنهی  –روف امر به مع    3                     نهی از منکر    2                     امر به معروف    1

                              درست   6                          نادرست    5                              درست   4

اندن و ا به نماز خونامند. مثال: نرگس دوست خود رتشویق به کارهای خوب را امر به معروف میدر اصطالح دینی،     7

 کند.رعایت حجاب تشویق می

 ن دوستینیلوفر بهتر نامند. مثال:در اصطالح دینی، تذکر به کسی که از او خطایی سر زده است را نهی از منکر می   8

 دارد.هایش بازمیاحترامی کردن به بزرگخود را از بی

رهای د و از کافرابخوانن ها را به کارهای خوبشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنباید از میان شما جمعی با»   9

 .این آیه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است« ستگاران هستند.ها همان رزشت بازدارند؛ آن

همگانی  ن کار زشت،آکم ی آن کار تذکر ندهیم، کمدهندهاگر نسبت به کارهای بد دیگران احساس مسئولیت نکنیم و به انجام  10

 اندازد.گیرد و امنیت جامعه را به خطر میشده و کل جامعه را دربرمی

-رمیبزء رستگاران جکنند، ر میرا که امر به معروف و نهی از منک ی آل عمران خداوند کسانیسوره 104ی در آیه   11

 شمرد.

  باید مانند آینه، خیلی آهسته، فقط به خود شخص بگوییم.   12

 صحیح است.« 1»ی گزینه   13

 صحیح است.« 4»ی گزینه   14

 صحیح است.« 4»ی گزینه   15

  صحیح است.« 2»ی گزینه   16
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