
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 شتربان با ایمان     :  پنجمدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 .......................... یکدیگر شمرده است.............. ی ما مسلمانان راخداوند در قرآن، همه -1

 .تس.......... او ........................ ...................................... یکی از وظایف دینی ما مسلمانان،  -2

 جُست....... ................................ پرست است، از اوفهمید سرپرستش دشمن بت یم )ع(که ابراههنگامی -3

 کرد.زندگی می......................................  امام کاظم )ع( در زمان حکومت -4

 

 

 ...درست یا نادرست

 کنند.در حج شرکت میدر مراسم برائت از مشرکین « تبّری»خاطر مسلمانان به -5

 د.به موضوع تبّری اشاره دار« ة ٌاِنَّما المؤمِنونَ اِخوَ»فرماید: ی حجرات که میسوره 10ی آیه -6

 یعنی ما باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند، دوست بداریم.« تولّی» -7
 

 

 دهید... کوتاه پاسخ

 گذاری شده است؟نام« روز مبارزه با استکبار جهانی»در ایران چه روزی  -8

 گویند؟دشمنی کردن با دشمنان خدا و بیزاری جستن از آنان را در اصطالح چه می -9

 گویند؟ها را در اصطالح چه میمؤمنان خدا و حمایت کردن از آنداشتن دوست -10

  کرد؟اسی حکومت میدر زمان امام موسی کاظم )ع( کدام حاکم ستمگر عب -11
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 دهید... ملاک پاسخ

 .های دشمنان خدا را در بنویسیدمورد از ویژگی دوهای دوستان خدا و مورد از ویژگی چهار -12

 ؟وجود دارد« امر به معروف و نهی از منکر»و « توّلی و تبّری»چه ارتباطی میان  -13

 ؟فرمودندمورد ستمگران چه امام کاظم )ع( در  -14

  را تعریف کنید.« تبّری»و « تولّی»ی مهم مسلمانان، یعنی دو وظیفه -15

 ؟ی رفتار با یکدیگر چه سفارشی کرده استخداوند در قرآن درباره -16

 اند؟ه بودهکدیگر چگونی فتح، حضرت محمد )ص( و یارانش در برابر دشمنان کافر و با یسوره 29ی براساس آیه -17

    

 نید...انتخاب ک

 ؟کردکدام پادشاه در زمان امام موسی کاظم )ع( حکومت می -18

 متوکل( 4                           هارون( 3                           فرعون( 2                          نمرود( 1

-فهکدام وظی« بَینَهُم  رُحَماءَُلی الکُفّارِمَُحمَّدٌ رَسولُ اهللِ وَ الَّذینَ مَعَهُ اَشِّداءُ عَ»فرماید: ی فتح که میسوره 29ی آیه -19

 ؟کندی مسلمانان را بیان می

 توّلی و تبّری( 4                     حج و جهاد( 3                      نماز و روزه( 2               زکات و خمس( 1

 ؟کننددر کشور ما ایران، مردم در چه روزهایی برای بیزاری از دشمنان )تبّری( راهپیمایی می -20

 اردیبهشت 12 –قدس روز  –بهمن  12( 2                                آبان 13 –قدس روز  –بهمن  22( 1

  اردیبهشت 12 –آبان  13 –بهمن  12( 4                                آبان 13 –بهمن  12 –بهمن  22( 3

 «هِ تَبَرَّأ مِنهُدُوٌّ ِللّهُ اَنَّهُ عَفَلَمّا تََبیَّنَ لَ» و به کدام کار ایشان اشاره دارد؟ در رابطه با چه کسی است مقابلی آیه -21

                           ریبّت -حضرت ابراهیم )ع( ( 2                                         تولّی -حضرت موسی )ع( ( 1

 توّلی -حضرت ابراهیم )ع( ( 4                                        تبّری -حضرت موسی )ع( ( 3

 ؟نیست« تولّی»های زیر در خصوص موضوع یک از آیهکدام -22

                                     «اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید.»)ای پیامبر به مؤمنان( بگو ( 1

 «ة ٌاِنَّما المؤمِنوَن اِخوَ»( 2

                                      «ال یَتَِّخذِ المُؤمِنونَ الکافِریَن اولِیاءَ»( 3

 خواهم.خاطر رسالتم از شما پاداشی جز دوست داشتن اهل بیتم نمی)ای پیامبر به مؤمنان( بگو به ( 4
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 های آسمان ششمهدیه پنجمپاسخنامه سؤاالت درس 

 

                هارون    4                        بیزاری    3                  ریی و تبّتولّ    2                           برادر    1

                  درست               7                       نادرست    6                          درست   5

 هارون عباسی   11                           تولّی  10                           تبرّی   9     ماه هر سالآبان 13روز    8

 کنند.تمگر نیستند و در حق دیگران ظلم نمیس -2کنند. ز دستورهای خدا اطاعت میا -1های دوستان خدا: ویژگی  12

 های خوب و باایمان و دشمنِ دشمنان خدا هستند.نطرفدار انسا -4نشینند. عدالتی ساکت نمیدر برابر ظلم و بی -3

 کنند.تمگر هستند و در حق دیگران ظلم میس -2کنند. ز دستورهای خدا اطاعت نمیا -1های دشمنان خدا: ویژگی      

 باایمان و طرفدار دشمنان خدا هستند. یاهدشمن انسان -4کنند. دار ظالم هستند و از حق مظلوم دفاع نمیطرف -3

یکی از  عالم کنیم واداشتن یا بیزاری خود را تفاوت بودن نسبت به هم، ممنوع است و ما باید دوستدر اسالم بی   13

ارهای فراد از کاازداشتن ، دعوت به کارهای خوب )امر به معروف( و بداشتن )تولّی( و بیزاری )تبرّی(های اعالم دوستراه

 بد )نهی از منکر( است.

 هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.   14

 تولّی: یعنی ما باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند، دوست بداریم.   15

 جوییم.بیزاری ها بنی ما باید کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند، دشمن بداریم و از آنتبرّی: یع       

و و پیامبر ا وا دین خدا های با ایمان و نیکوکار را دوست بداریم و از کسانی که ببه یکدیگر محبت بورزیم و انسان   16

 دا کنیم.ها جخود را از آنورزند، دوری و راه اهل بیتش )ع( دشمنی می

 اند.در برابر دشمنان کافر، سرسخت و استوار و با یکدیگر مهربان و نیک رفتار بوده   17

 صحیح است.« 3»ی گزینه   18

 صحیح است.« 4»ی گزینه   19

 صحیح است.« 1»ی گزینه   20

  صحیح است.« 2»ی گزینه   21

  صحیح است.« 3»ی گزینه   22
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