
 

 

 6ت1نا م و نام خانوادگی :                                         آزمون هدیه ها آبان ماه درس  

 . کامل کنید-1

 از اصول دینی ما مسلمانان است که اشاره به یکتایی خداوند دارد . .......

 ......................................................................... .معجزه یعنی کاری که 

 یزید اهل کارهای ............ و ................ بود و به ................ چندان اهمیتی نمی داد .

 به تشویق و دعوت دیگران برای انجام کارهای نیک ........................ می گویند .

 جای هر کس زنده ماندن ............... را دوست بدارد از آنان است وآتش جهنم  "ام کاظم) ع( فرموده اند :ام

 . "خواهد داشت

 ............... خود دچار عرفی می کردند تا مردم در تشخیص امامان قبل از شهادت خود ، امام بعدی را به مردم م

 تردید یا گمراهی نگردند .

 ............... همه ی مردم و پرچمدار مبارزه با ظلم حاکمان باشد.امام باید 

 نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید                                 درست         نادرستدرستی یا -2

 مسلمانان خدای یکتا را می پرستند و از دستورهایش اطاعت می کنند .

 . به قله برسیماشته باشیم ،نمی توانیم به راحتی ر نقشه ی راه و راهنما ندزندگی مثل کوه پیمایی است که اگ

 حضرت امام حسن ) ع( با نقشه ی معاویه به شهادت رسیدند .

 صاحب باغ پس از ورود بچه ها به باغ به آنها خوشامد گفت .

 هارون پادشاهی دوستدار امام کاظم )ع ( بود .

 ایمان ترین انسان های زمان خود بوده اند .امامان دانشمند ترین و با 

                                                   اگر اهل بیت از کسی اشتباهی می دیدند آن هارا سرزنش می کردند .

 

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید . -3

 یکتا و یگانه بودن خداوند یعنی  ..................... . -الف 

   سی شبیه او بوده است . کمتر ک     .                             و ازهمه بیشتر استقدرت ا               

 هیچ مثل و مانندی ندارد .                                     از همه بخشنده تر است .                 



 

 ن و ستمگران مبارزهبا ظلم ظالما ،بدی ها باز می داشتند  چه کسانی انسان ها را به خوبی دعوت می کردند واز -ب 

 می کردند ویار مظلومان و نیکوکاران بودند . 

 ردم نیکوکارم               پیامبران                        انسان های خداجو                     راهنمایان سفر        

 ایشان چه فرمودند ؟ زید به حکومت رسیده است ،وقتی به امام حسین ) ع( خبر دادند که ی -ج 

 . برای زنده نگه داشتن دین خدا باید با او جهاد کنم

 است.وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده 

 . با حکومت یزید دیگر چیزی از ا سالم باقی نمی ماند

 تنها خداوند است که می تواند اسالم را نجات دهد.

 ستد .هقران کریم مردمی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند ................... به بیان  -د 

 ستگار ر                     دلسوز                        پاک                                         وظیفه شناس     

 و هم از شر هارون رهایی یابد؟صفوان چگونه توانست هم دستور امام کاظم )ع( را اجرا کند  -ه 

  یتی نداشته باشدبه مسافرت طوالنی رفت تا هارون اورا پیدا         شترهایش را به هارون فروخت تا مسول             

  به هارون گفت:شترهایش دچار  بیمار گشته اند     شترهایش را فروخت که به هارون کرایه ندهد    

   سوره ی احزاب( در مورد چه کسانی نازل شده است ؟ 33آیه ی تطهیر )آیه ی  -ر 

    کافرانی که قصد داشتند توبه کنند وپاک شوند            پیامبر )ص( و اهل بیت ایشان )ع(

   ایشان مبر وپاکی هایاکسانی که از دین خدا دفاع کرده بودند                      فقط درباره ی شخص پی

 پاسخ دهید .

 توحید در دین ما چگونه است؟جایگاه -1

 وظیفه ی پیامبران الهی چیست ؟ -2

 مام حسین )ع( زمانی که حضرت قاسم در میدان جنگ به زمین افتادند ، چه کردند و چه فرمودند ؟ا-3

 ی باید توجه کرد ؟ابه چه نکته در امر معروف ونهی از منکر -4

 ونه بود ؟رفتار اجتماعی اهل بیت چگ-5

                                                             راحی سوال : مریم ابراهیمی عهد ط                                                                                                           


