
 

 

 هترین سرآغازای نام تو ب

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 سیمای خوبان    :  مدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنیذ...

دٍر .......... .............. ّا را اس شواّا ٍ ًاپاکیی پلیذیّواًا خذا ارادُ کزدُ است کِ ّوِ»فزهایذ: هی 33ی ی احشاب، آیِسَرُ -1

 «.ساسد ٍ شوا را پاک ٍ هطْز گزداًذ

.............................. تِ دٍر تَدًذ ٍ هزدم را تا آگاّی کاهل اس دستَرات دیي، ّذایت ٍ ٍ  ...........................اهاهاى اس ّزگًَِ  -2

 کزدًذ.راٌّوایی هی

 

 ...درست یا نادرست

 داد.اهام هَسی کاظن )ع( درآهذ کشاٍرسی خَد را در اختیار فقیزاى قزار هی -3

 گاُ تِ خاطز خزهت کارگزاى سز سفزُ تا آًاى غذا ًخَردًذ.اهام کاظن )ع( ّیچ -4

 کزد، سیزا علن ٍ هقام ایشاى اس آًاى تاالتز تَد.گاُ تا کارگزاى هشَرت ًویاهام ّفتن شیعیاى ّیچ -5

 تَاًٌذ الگَی هسلواًاى تاشٌذ.اًذ ٍ هیاّل تیت پیاهثز تا رفتار ًیک ٍ دٍری اس کارّای سشت ٍ ًاپسٌذ پاک شذُ -6
 

 

 دهیذ... کوتاه پاسخ

 «ّز کس ها را دٍست دارد، پس شثیِ ها عول کٌذ.»ایي حذیث اس کیست؟  -7

کزدًذ تا هزدم در تشخیض دچار سزدرگوی قثل اس شْادت، چِ کسی را تِ هزدم هعزفی هی اس اهاهاى ّز یک -8

  ًثاشٌذ؟

ٍ هعزفی ًوَدُ است، در را ًیش تعییي ٍ اس طزیق ا ایي اعتقاد را کِ خذاًٍذ جاًشیٌاى پس اس حضزت هحوذ )ص( -9

 گَیٌذ؟اططالح چِ هی

ی اسالهی را تز عْذُ ّای دیي، تعذ اس پیاهثز، رّثزی جاهعِتِ کسی کِ تِ فزهاى الْی ٍ تا آگاّی کاهل اس آهَسُ -11

 گَیٌذ؟گیزد، چِ هیهی
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  دهیذ... اکمل پاسخ

 هَرد( 4) ؟ّایی داشتٌذ کِ خذاًٍذ ایشاى را پیشَای ها قزار دادُ استاهاهاى )ع( چِ ٍیژگی -11

ٍ در  چیست؟ «اًَِّوا یُزیذُ اهللُ لِیُذِّةَ عٌَکُنُ الزِّجسَ اَّلَ الثَیتِ ٍ یُطَِّْزَکُن تَطْیزاً»ی احشاب سَرُ 33ی آیِ هعٌی -12

 ؟کٌذراتطِ تا چِ هَضَعی تأکیذ هی

 فزهایٌذ؟پیاهثز )ص( در خظَص هعزفی جاًشیٌاى ٍ پیشَایاى پس اس خَد چِ هی -13

 فزهایٌذ؟چِ هی )ع(تیتلگَپذیزی اس اّلی احضزت علی )ع( درتارُ -14

 ها هسلواًاى چِ ٍظایفی ًسثت تِ اهاهاى خَد دارین؟ -15

  

 انتخاب کنیذ...

 ؟ی احشاب( در هَرد چِ کساًی ًاسل شذُ استسَرُ 33ی ی تطْیز )آیِآیِ -16

         در هَرد پیاهثز )ظ( ٍ اّل تیت ایطاى )ع(( 2                                               در هَرد اهام علی )ع(( 1

 در هَرد غیثت اهام سهاى )عج(( 4                                   کِ تَتِ کزدًذ. در هَرد کافزاًی( 3

 ؟تَسط چِ کسی ٍ در راتطِ تا چِ هَضَعی تیاى شذُ است« هَي اَحَثٌَّا فَلیَعول تِعَوَلٌِا»حذیث  -17

                      اس اّل تیت )ع(الگَپذیزی  –حضزت علی )ع( ( 2                 اس اّل تیت )ع(الگَپذیزی  –پیاهثز اکزم )ظ( ( 1

 داضتي اّل تیت )ع(دٍست  –حضزت علی )ع( ( 4               داضتي اّل تیت )ع(دٍست  –پیاهثز اکزم )ظ( ( 3

 ؟ًیستیک اس هَارد سیز جشء سیوای خَتاى )طفات اّل تیت( کذام -18

          سدًذ.کسی را تا القاب سضت صذا ًوی گفتٌذ ٍکس هغزٍراًِ سخي ًویتا ّیچ( 1

 کزدًذ.ی ضَخی کسی را هسخزُ ًویتِ تْاًِ( 2

    کزدًذ.تخطیذًذ ٍ آًاى را سزسًص هیخطای دیگزاى را تِ راحتی ًوی( 3

  تزیي هزدم سهاى خَد تَدًذ.ایطاى داًطوٌذتزیي ٍ تاایواى( 4

 ؟یک اس اطَل دیٌی هسلواًاى اشارُ داردیز تِ کذامعثارت س -19

 «ها هعتقذین کِ خذاًٍذ، جاًطیٌاى پس اس حضزت هحوذ )ظ( را ًیش تعییي ٍ اس طزیك پیاهثز تِ هزدم هعزفی ًوَدُ است.»

 هعاد( 4                               عذل( 3                              ًثَت( 2                           اهاهت( 1
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 های آسمان ششمهذیه ششمسؤاالت درس  پاسخنامه

 

                      اضتثاُ -خطا     2                     اّل تیت    1

         درست                        6                       ًادرست    5                        درستًا   4       درست                     3

 اهام علی )ع(    7

 طیي ٍ اهام تعذ اس خَد راجاً   8

 اهاهت   9

 اهام  10

 ( ایطاى در تزخَرد تا هزدم، تسیار هْزتاى ٍ خَش اخالق تَدًذ. 1   11

 کزدًذ. تخطیذًذ ٍ آًاى را سزسًص ًوی( خطای دیگزاى را تِ راحتی هی2       

 سدًذ. گفتٌذ ٍ کسی را تا القاب سضت ٍ ًاپسٌذ صذا ًویکس هغزٍراًِ سخي ًوی( تا ّیچ3       

 گزفتٌذ.گطَد، جلَی اٍ را هی( اگز کسی ًشد آًاى تِ غیثت دیگزاى ستاى هی4       

تیت دٍر ساسد ٍ ضوا را پاک ٍ ضوا اّل ّا را اسّا ٍ ًاپاکیی پلیذیّواًا خذا ارادُ کزدُ است کِ ّوِ»هعٌی آیِ:    12

 تیت پیاهثز اس ّزگًَِ سضتی ٍ پلیذی تأکیذ دارد.ایي آیِ در راتطِ تا پاک ٍ هطْز تَدى اّل« هطْز گزداًذ.

ام، حسي ٍ حسیي ّستٌذ؛ سپس ًِ ًفز اس جاًطیي تعذ اس هي، علی ٍ تعذ اس اٍ، دٍ ًَُ»فزهایٌذ: پیاهثز )ظ( هی   13

 «ضَد.ّا هْذی است کِ اس دیذ هزدم غایة هیتیة، ٍصی ٍ جاًطیي ایطاى ّستٌذ. آخزیي آىفزسًذاى حسیي تِ تز

 «کٌذ.ّز کس ها را دٍست دارد، پس ضثیِ ها عول هی»فزهایٌذ: اهام علی )ع( هی   14

سعی کٌین تا سًذگی ٍ سخٌاى ایطاى آضٌا ضَین؛ در تزگشاری جطي هیالد یا هزاسن عشاداری ضْادت ایطاى ضزکت    15

 ّا عول کٌین.اضتِ تاضین؛ در صَرت اهکاى تِ سیارت حزم اهاهاى خَد رفتِ ٍ سعی کٌین هاًٌذ آىفعال د

  صحیح است.« 2»ی گشیٌِ   16

  صحیح است.« 2»ی گشیٌِ   17

  صحیح است.« 3»ی گشیٌِ   18

  صحیح است.« 1»ی گشیٌِ   19
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