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  ششم: کالس                                        هوالعلیم                                        :نام خانوادگی

  11/10/96 : هدیه و مطالعات کلیف ت      بحرالعلومغیردولتی دبستان                                :         نام

   »10 تا 2 درس «                                                                                   »           هدیه هاي آسمان «

  .مشخص کنید× را با عالمت   گزینه ي صحیحـ

  باشد؟  می » آیه ي تطهیر « سوره ي احزاب33کدام یک از گزینه ها، ترجمه ي آیه ي  - 1

را انجام آنچه از سوي خدایت به تو وحی شده را اعالم کن و اگر این چنین نکنی، رسالت آن !  اي پیامبر )1

  .نداده اي

  .اي کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و هر کس به اعمال خویش بنگرد که چه فرستاده است) 2

همانا خدا اراده کرده که همه ي پلیدي ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاك و ) 3

  .مطهر گرداند

  .گیرند نمرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي میکسانی که در راه خدا کشته شده اند ) 4

  ولی فقیه چیست؟ وظیفه ي - 2

  .دهد کند و نیازمندان را مورد حمایت قرار می در زمان غیبت کبري، به مسائل مردم رسیدگی می) 1

  .رساند می) جع(دهد و سؤاالت مردم را به امام زمان  به سؤاالت دینی مردم پاسخ می )2

  .پردازد  با آگاهی کامل از دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی، به اداره ي جامعه می)3

  .جنگد دارد و با ستمگران می آماده نگه می) جع(جامعه را براي حضور امام زمان  )4

 آورد و درباره ي این که چه کسی مرده) ص(خداوند در پاسخ به مرد کافر که استخوانی را نزد پیامبر  - 3

  کند سؤال پرسید، چه فرمود؟ را زنده می

  .این کار براي خداوند اصالً سخت و غیرممکن نیست )2         .زمانی که مردید خودتان خواهید فهمید )1

  .بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است) 4                .کنید چرا به قدرت خداوند شک می )3

 درباره ي دوري از چه » یا ایها الذین آمنو الیسخر قوم من قوم « خداوند در سوره ي مبارکه حجرات - 4

  دهد؟ رفتار ناپسندي هشدار می

  مسخره کردن یکدیگر )2         زبانی و به کار بردن کلمات زشت         بد )1

  کاري نمایی و ریا خود )4                                                      گویی  دروغ )3

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  .داشتند.............. ..................................................بعضی از پیامبران  - 5

  ......................................................خلفاي عباسی با تمامی ستم ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و  - 6

  .شد  روز به روز بالنده تر و ثمربخش تر می...................................................

  .گذاریم پا می........... .........................................................بعد از مرگ، به  - 7

بر آن ها ............ .....................................کوچک در شد از بزرگ و   پیامبر با هر کس روبه رو می- 8

  .گرفتمی پیشی 

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

   با ظالمان و ستمگران زمان چه بود؟)ع(روش برخورد اهل بیت  - 9

  



  کردند؟ یمار چگونه با مردم ارتباط برقر) جع(در دوران غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغري، امام زمان  -10

  

  رسیم؟ به چه سؤال مهمی می)  تولد تا مرگ (از بررسی مراحل زندگی انسان  -11

  

  با مهمانان خود چگونه بود؟) ص(رفتار پیامبر  -12



  ششم: کالس                                        هوالعلیم                       پاسخنامه               

   »10 تا 2 درس «                                                                                   »           هدیه هاي آسمان «

  .مشخص کنید× را با عالمت   گزینه ي صحیحـ

  باشد؟  می » آیه ي تطهیر « سوره ي احزاب33کدام یک از گزینه ها، ترجمه ي آیه ي  - 1

ین چنین نکنی، رسالت آن را انجام آنچه از سوي خدایت به تو وحی شده را اعالم کن و اگر ا!  اي پیامبر )1

  .نداده اي

  .اي کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و هر کس به اعمال خویش بنگرد که چه فرستاده است) 2

همانا خدا اراده کرده که همه ي پلیدي ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما ) 3

  .را پاك و مطهر گرداند

  .گیرند ر راه خدا کشته شده اند نمرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي میکسانی که د) 4

  ولی فقیه چیست؟ وظیفه ي - 2

  .دهد کند و نیازمندان را مورد حمایت قرار می در زمان غیبت کبري، به مسائل مردم رسیدگی می) 1

  .رساند می) جع( زمان دهد و سؤاالت مردم را به امام به سؤاالت دینی مردم پاسخ می )2

  .پردازد با آگاهی کامل از دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی، به اداره ي جامعه می) 3

  .جنگد دارد و با ستمگران می آماده نگه می) جع(جامعه را براي حضور امام زمان  )4

  96                                            دبستان غیردولتی بحرالعلوم       تکلیف هدیه : 

ره ي این که چه کسی مرده آورد و دربا) ص(خداوند در پاسخ به مرد کافر که استخوانی را نزد پیامبر  - 3

  کند سؤال پرسید، چه فرمود؟ را زنده می

  .این کار براي خداوند اصالً سخت و غیرممکن نیست )2   .زمانی که مردید خودتان خواهید فهمید )1

  .بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است) 4         .کنید چرا به قدرت خداوند شک می )3

 درباره ي دوري از چه » یا ایها الذین آمنو الیسخر قوم من قوم « خداوند در سوره ي مبارکه حجرات - 4

  دهد؟ رفتار ناپسندي هشدار می

  مسخره کردن یکدیگر )2         زبانی و به کار بردن کلمات زشت         بد )1

  کاري نمایی و ریا خود )4                                                       گویی  دروغ )3

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  . داشتند کتاب آسمانی بعضی از پیامبران  - 5

 روز به روز   درخت سربلند امامتخلفاي عباسی با تمامی ستم ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و  - 6

  .شد بالنده تر و ثمربخش تر می

  .گذاریم  پا میدیدي  جهان جبعد از مرگ، به  - 7

  .گرفتمی  بر آن ها پیشی  سالم کردن شد از بزرگ و کوچک در   پیامبر با هر کس روبه رو می- 8

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

   با ظالمان و ستمگران زمان چه بود؟)ع(روش برخورد اهل بیت  - 9

  .راه تا پاي جان ایستادگی می کردندبا ظالمان و ستمگران زمان خود مبارزه می کردند و همگی در این 

  کردند؟ یمچگونه با مردم ارتباط برقرار ) جع(در دوران غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغري، امام زمان  -10

براي ارتباط با مردم ، افراد خاصی را انتخاب کردند تا جانشین ایشان بین مردم باشند که 

  . نفر بود 4تعدادشان 



  رسیم؟ به چه سؤال مهمی می)  تولد تا مرگ (گی انسان از بررسی مراحل زند -11

  آیا زندگی ما با مرگ پایان می یابد ؟

  با مهمانان خود چگونه بود؟) ص(رفتار پیامبر  -12

هر گاه مهمانی براي وي می آمد ، به احترام او از جا بر می خاست و چند قدمی به استقبالش 

  .می رفت 
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