
 

 

 هترین سرآغازای نام تو ب

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 دوست دست در دستِ    :  هفتمدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنیذ...

 شَد .................................. ًام دارد.کِ هَفق تِ زیارت اهام عصر )عج( هیکسی« دست در دستِ دٍست»در درس  -1

 دّین................... اًجام هی..جای ٍضَ ................ اگر جایی آب ًداشتِ تاشین ترای ًواز خَاًدى تِ -2

 شَد.تا گرفتي ................................. ٍ ..................................... ًواز آیات تر ها ٍاجة هی -3

 

 دهیذ... اکمل پاسخ

 هٌد شَین؟تْرُتَاًین از تَجِ اهام زهاى )عج( ٍ دعاّای ایشاى ها چگًَِ هی -4

 ّایی داشتٌد کِ تِ دیدار اهام زهاى )عج( هَفق شدًد؟حلی چِ ٍیژگیعالهِ -5

 

 انتخاب کنیذ...

 شَد؟ایي حدیث تیشتر تِ کدام اهام ًسثت دادُ هی -6

 «ی شوا ّستن ٍ از احَال شوا آگاُ ّستن.هي تِ یاد ّوِ»

 اهام ػصر )ػج(( 4      ( اهام رضا )ع(        3             اهام حسیي )ع(( 2            اهام ػلی )ع(    ( 1

 ؟یک از هَضَعات درسی زیر ارتثاط ًسدیک داردتا کدام« دست در دستِ دٍست»داستاى  -7

 آداب زًذگی( 4             سرٍر آزادگاى( 3          خَرضیذ پطت اتر( 2              ضترتاى تاایواى( 1

 پرسد؟حلی چرا در لحظات اٍل دیدار تا اهام عصر )عج( ًام ایشاى را ًویکرتال، عالهِدر راُ سفر تِ  -8

                            ضَد ًاهص ار تپرسذ.ضکَُ ٍ ػظوت اهام هاًغ هی( 1

            ضٌاختٌذ ٍ چٌذیي تار ایطاى را دیذُ تَدًذ.ػالهِ از قثل اهام را هی( 2

                      ًثایذ ًام ایطاى را پرسیذ. در دیذار تا اهام ػصر( 3

 ی اٍل خَدضاى را هؼرفی کردُ تَدًذ.اهام در ّواى لحظِ( 4
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 خَرضیذ                      -هاُ    3تیون                               2حلی                           ػالهِ    1

 حضرت تاضین.کٌین تا تا اصالح رفتار خَد ٍ دیگراى ٍ اًجام کارّای ضایستِ، سرتازاى خَتی ترای سؼی هی    4

 ّای زیر تَدًذ:ػالهِ حلی دارای ٍیژگی   5

 کردًذ.اّل تقَا تَدًذ؛ یؼٌی از ترس خذا درستکار تَدًذ ٍ از کارّای زضت پرّیس هی -

 کِ ػلن فراٍاًی داضتٌذ، ٍلی هغرٍر ٍ هتکثر ًثَدًذ.فرٍتٌی ٍ تَاضغ داضتٌذ ٍ تا آى -

 کَش تَدًذ.خذهت تِ هکتة اّل تیت )ع( تسیار سخت صثر ٍ تردتاری داضتٌذ ٍ در راُ تحصیل ػلن ٍ 

  صحیح است.« 4»ی گسیٌِ   6

  صحیح است.« 2»ی گسیٌِ   7

  صحیح است.« 1»ی گسیٌِ   8
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