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ششمکلاس : هوالعلیم
26/9/96: و مطالعاتهدیهیفتکلدبستان غیردولتی بحرالعلومنام و نام خانوادگی :

»10تا 7درس «»هدیه هاي آسمان « 
مشخص کنید.گزینه ي صحیح را با علامت -

شیخ حسن حلی در برابر مردي که در راه دیده بود چگونه رفتار می کرد؟-1

ت می کشید آن ها را مطرح کندسوالاتی داشت ولی خجال)2ابتدا از او می ترسید ولی بعد آرام شد)1

از این که یک همسفر یافته بود بسیار خوشحال بود)4به دقت، حرکات و رفتار او را نظاره کرد)3

چرا مردم از امام خمینی (ره) پیروزي می کردند؟-2

ایشان توانایی هاي خود را به همه نشان داده بودند)2زیرا او را بسیار دوست داشتند)1

براي این که از حکومت شاه خسته شده بودند)4) می دانستندجزیرا مردم او را جانشین امام زمان (ع)3

می کند؟خداوند، جهان آخرت را چگونه براي ما توصیف-3

جهانی بسیار بزرگتر و شگفت انگیز تر از این جهان)2جهانی بسیار زیبا و پر از رمز و راز)1

پس از مرگ به آنجا می رویمجهانی همانند این جهان که)4جهانی که براي کافران بسیار ترسناك است)3

منین را ازچه عملی بر حذر می دارد؟مؤ» سَّسواجَ لا تَوَ«آیه ي شریفه ي -4

مسخره کردن مردم)2بدگمانی درباره ي دیگران)1

تجّسس در کار دیگران)4ایجاد دشمنی بین مردم)3

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-

..........................................الات شیخ حسن حلی را یک به یک پاسخ داد، شیخ حسن حس می کرد که با مردي وقتی که آن مرد بزرگوار، سؤ-5

روبه رو است..................................................

..................... را .................................سوسان و مأموران دستور داده بود تا همه جا را زیر نظر بگیرند و هر جا خلیفه ي عباسی به تمام جا-6
دستگیر کنند و به دربار بیاورند.دیدند ،

.... است........................ره ي جوانی زمان ....................................................دو-7

................خداوند کسی را که با ترش رویی با دیگران برخورد کند .......................« :پیامبر (ص) خوش رو و خوش اخلاق بود و می فرمود-8

............. ...................................... «

به سوالات زیرا پاسخ کامل دهید.-

شیخ حسن حلی از آن مرد بزرگوار چه پرسید و چه پاسخی دریافت کرد که بیهوش شد؟-9

) را از دسترسی مأموران حکومت و مردم نجات داد؟جخداوند چگونه امام مهدي (ع-10

عاقبت کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي نیک انجام دهند چه خواهد بود؟ -11

آداب معاشرت چیست؟-12



ششمکلاس : هوالعلیمپاسخنامه
26/9/96: لعاتو مطاهدیهتکلیفدبستان غیردولتی بحرالعلومنام و نام خانوادگی :

»01تا 7درس «»هدیه هاي آسمان « 
مشخص کنید.گزینه ي صحیح را با علامت -

شیخ حسن حلی در برابر مردي که در راه دیده بود چگونه رفتار می کرد؟-1

ها را مطرح کندسوالاتی داشت ولی خجالت می کشید آن )2ابتدا از او می ترسید ولی بعد آرام شد)1

از این که یک همسفر یافته بود بسیار خوشحال بود)4به دقت، حرکات و رفتار او را نظاره کرد)3

چرا مردم از امام خمینی (ره) پیروزي می کردند؟-2

ایشان توانایی هاي خود را به همه نشان داده بودند)2زیرا او را بسیار دوست داشتند)1

براي این که از حکومت شاه خسته شده بودند)4) می دانستندجزیرا مردم او را جانشین امام زمان (ع)3

خداوند، جهان آخرت را چگونه براي ما توصیف می کند؟-3

جهانی بسیار بزرگتر و شگفت انگیز تر از این جهان)2از رمز و رازجهانی بسیار زیبا و پر )1
جهانی همانند این جهان که پس از مرگ به آنجا می رویم)4جهانی که براي کافران بسیار ترسناك است)3

منین را ازچه عملی بر حذر می دارد؟مؤ» سَّسواجَ لا تَوَ«ي شریفه ي آیه -4

مسخره کردن مردم)2بدگمانی درباره ي دیگران)1

س در کار دیگرانسّتج)4ایجاد دشمنی بین مردم)3
جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-

به روروفاضل و دانشمند الات شیخ حسن حلی را یک به یک پاسخ داد، شیخ حسن حس می کرد که با مردي وقتی که آن مرد بزرگوار، سؤ-5

است.

دستگیر را دیدند ،حضرت مهدي ( عج ) اده بود تا همه جا را زیر نظر بگیرند و هر جا سوسان و مأموران دستور دخلیفه ي عباسی به تمام جا-6

کنند و به دربار بیاورند.

است.کار و تلاش جدي دوره ي جوانی زمان -7

» .ت ندارد دوسخداوند کسی را که با ترش رویی با دیگران برخورد کند « :پیامبر (ص) خوش رو و خوش اخلاق بود و می فرمود-8

به سوالات زیرا پاسخ کامل دهید.-

شیخ حسن حلی از آن مرد بزرگوار چه پرسید و چه پاسخی دریافت کرد که بیهوش شد؟-9

پرسید : آیا می توانم امام زمان را ببینم یا نه ؟ آن مرد به او نزدیک شد و دستش را در دست شیخ حسن گذاشت و فرمود : چگونه 
نمی توان دید و حال این که دست او در دست توست ؟!صاحب الزمان را 

) را از دسترسی مأموران حکومت و مردم نجات داد؟جخداوند چگونه امام مهدي (ع-10

) را از دید مردم پنهان کرد .جحضرت مهدي (ع
عاقبت کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي نیک انجام دهند چه خواهد بود؟ -11

براي همیشه در بهشت خواهند بود .
آداب معاشرت چیست؟-12

.به رفتارهایی که ما به هنگام رو به رو شدن با دیگران و براي رعایت ادب در برابر آن ها انجام می دهیم ، آداب معاشرت می گویند


