
 

 

 هترین سرآغازای نام تو ب

  دبستانششم  های آسمانهدیه

 دوران غیبت    :  تمشهدرس  سؤاالت

 

 اکمل کنیذ...

 .کردًدخلفای عباسی بِ ٍیژُ از زهاى اهام .............................. بِ بعد با شدت بیشتری از رٍش آزار ٍ اذیت اهاهاى استفادُ هی -1

 ................... پیشَای هردم شد.................. اهامبعد از شْادت اهام حسي عسکری )ع(،  -2

 شَد.یا ...................................... ًاهیدُ هی ..................................... اٍلیي غیبت اهام هْدی )عج( غیبت -3

 طَل کشید. غیبت صغری اهام عصر )عج( ...................................... سال -4

 جاًشیٌاى اهام عصر در دٍراى غیبت صغری .......................................... ًفر بَدًد. -5

 

 ...درست و نادرست

 اهیِ بِ توام جاسَساى ٍ هأهَراى دستَر دادُ بَدًد ّر جا اهام هْدی )عج( را دیدًد، دستگیر کٌٌد.خلفای بٌی -6

 ّایی بسیار داًا، با ایواى ٍ هَرد اعتواد اهام بَدًد.)ع( اًساىجاًشیٌاى خاص اهام زهاى  -7

 تَاًد بِ ایشاى دسترسی پیدا کٌد.اهام هْدی )عج( بِ فرهاى خداًٍد از دید هردم پٌْاى شد تا کسی ً -8

 

 دهیذ... اکمل پاسخ

 ؟دٍراى غیبت کبری اهام زهاى )عج( از چِ زهاًی آغاز شد -9

 کٌید.هفاّین زیر را تعریف  -11

 الف( غیبت صغری:

 ب( غیبت کبری:

 ؟ی اصلی جاًشیٌاى خاص اهام هْدی )عج( در دٍراى غیبت صغری چِ بَدٍظیفِ -11

 ؟ای داردی اسالهی، ٍلی فقیِ کیست ٍ چِ ٍظیفِدر جاهعِ -12

 ؟ی اهام حسي عسکری )ع( را زیر ًظر داشتٌدچرا ًیرٍّای خلفای عباسی خاًِ -13
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 پس از شْادت اهام حسي عسکری )ع( چِ اتفاقی برای حضرت هْدی )عج( افتاد؟ -14

 ی ها هسلواًاى چیست؟در زهاى غیبت اهام عصر )عج( ٍظیفِ -15

 اهام هْدی )عج( در دٍراى غیبت کبری، بِ هردم چِ سفارشی کردًد؟ -16

 کٌد؟ٍلی فقیِ چگًَِ جاهعِ را ادارُ هی -17

 

 انتخاب کنیذ...

 اًد؟در دٍراى غیبت کبری، از طرف اهام زهاى )عج(، چٌد ًفر بِ عٌَاى جاًشیي خاص ایشاى تعییي شدُ -18

 جاًطیي خاظ ًذارًذ.( 4( دٍ ًفر                        3ضص ًفر                     ( 2               چْار ًفر    ( 1

اجتواعی بِ  –در زهاى غیبت اهام زهاى )عج( ................... با آگاّی کاهل از دستَرّای دیٌی ٍ شرایط سیاسی  -19

 پردازد.ی اهَر جاهعِ هیادارُ

 رٍحاًیَى( 4              رئیس جوَْر ( 3ٍلی فقیِ                     ( 2              هراجع تقلیذ( 1

 ِ رّبری .............................. تَاًستٌد حکَهت شاُ را سرًگَى کٌٌد.هردم ایراى ب -21

 اهلل هذرسآیت( 4            اهلل بْطتی آیت( 3ای            اهلل خاهٌِآیت( 2         اهام خویٌی )رُ(( 1
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 های آسمان ششمهشتم هذیهپاسخنامه سؤاالت درس 

 

 صغری          –کَتاُ هذت    3هْذی )عج(                             2کاظن )ع(                                  1

 چْار                      5                                       69   4

 درست   8درست                                    7                 ًادرست                   6

 بعذ از رحلت آخریي جاًطیي خاظ اهام زهاى )عج(   9

الف( غیبت صغری: اهام هْذی )عج( بِ فرهاى خذاًٍذ از دیذ هردم پٌْاى ضذ تا کسی ًتَاًذ بِ ایطاى دسترسی پیذا    11

سال  69ضَد کِ هذت یا غیبت صغری ًاهیذُ هیطاى ضرٍع ضذ. ایي غیبت کَتاُای« دٍراى غیبت»کٌذ. از ایي زهاى، 

 طَل کطیذ.

ب( غیبت کبری: اهام زهاى )عج( پس از غیبت صغری، فرد خاصی را بِ عٌَاى جاًطیي هعرفی ًکردًذ. از آى زهاى بِ بعذ، 

 دارد. دٍراى غیبت بلٌذهذت اهام، یعٌی غیبت کبری فرارسیذ کِ تا ّویي اهرٍز اداهِ

ی ّای هردم دربارُکردًذ. هطکالت فردی ٍ اجتواعی ٍ پرسصّای هختلف هردم ارتباط برقرار هیّا با گرٍُآى   11

ّای اهام را بِ هردم اًتقال ّا ٍ تَصیِرساًذًذ ٍ در هقابل، جَاب پرسصاحکام ٍ هعارف دیٌی را بِ اهام هْذی )عج( هی

 داًٌذ.هی

ی ٍلی فقیِ است. ٍلی فقیِ با آگاّی کاهل از دستَرّای دیٌی ٍ ی اسالهی بر عْذُی جاهعِدر زهاى حاضر، رّبر   12

 پردازد.ی جاهعِ هیاٍضاع سیاسی ٍ اجتواعی بِ ادارُ

داًستٌذ یکی از فرزًذاى اهام حسي عسکری )ع( رٍزی بِ دًیا خَاّذ آهذ ٍ حکَهت ظالواى ٍ چَى از قبل هی   13

 ذ برد.ستوگراى را از بیي خَاّ

 بِ فرهاى خذا از چطن هردم پٌْاى ضذ تا کسی ًتَاًذ بِ ایطاى دسترسی پیذا کٌذ.   14

از هراجع تقلیذ دیٌی ٍ دستَراتطاى پیرٍی کٌین ٍ با اصالح رفتار خَد ٍ دیگراى ٍ اًجام کارّای خَب ٍ ضایستِ    15

 ی ظَْر اٍ را فراّن سازین.زهیٌِ

دٍراى بِ عالواى ٍ فقیْاى پرّیسکاری هراجعِ کٌٌذ کِ با احکام ٍ هعارف دیٌی آضٌایی سفارش کردًذ کِ در ایي    16

 کاهل دارًذ.

 با آگاّی کاهل از دستَرّای دیٌی ٍ اٍضاع سیاسی ٍ اجتواعی    17

  صحیح است.« 4»ی گسیٌِ   18

  صحیح است.« 2»ی گسیٌِ   19

  صحیح است.« 1»ی گسیٌِ   21

 

 

 

3 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




