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»6تا 1درس « »         هدیه هاي آسمان « 
مشخص کنید.× ـ گزینه ي صحیح را با علامت 

ن ها پیامبري اشت هنگامی که براي آمومنان منت گذاوند بر دخ:لَقَد َمنَّ اللهَ عَلَی المومنین َ اِذ بََعثَ فیهم رسولاً مِن اَنفُسِِهم« آیه ي شریفه ي : ـ 1
؟بیش از هر چیز کدام یک از گزینه ها را تایید می کند. »از میان خودشان فرستاد

. امبران از جانب خداوند به سوي مردم می آمدندیپ)2پیامبران الهی نیز مانند نعمت هاي خداوند براي ما هستند.)1

.خداوند با فرستادن پیامبران ، به انسان ها لطف کرده است)4.خود مردم بودند تا بهترین الگوي آن ها باشندپیامبران مانند)3

؟از کارهایی که انجام می داد چه هدفی داشتیزید ـ 2

.) به همه نشان دهدصاش را با پیامبر(سعی داشت دشمنی)2.می خواست دین اسلام را ریشه کن کند و آن را نابود سازد)1

.) را خشمگین کندعمی خواست امام حسین ()4.هیچ هدفی نداشت و فقط به دنبال خوش گذرانی بود)3

؟کدام است» .به نماز نگو کار دارم، به کار بگو وقت نماز است« مناسب ترین گزینه براي جمله ـ 3

توجه به نماز)4امر به معروف)3دقت در انجام وظایف دینی)2نهی از منکر)1

؟و چه جایگاهی دارد: هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد چگونه آدمی استبه صفوان فرمودند) عامام کاظم (ـ 4

.خداوند را از خود خشمگین ساخته است و از زحمت حق به دور است)2.خودش را فریب داده و به دست شیطان سپرده است)1

.خودش نیز از ستمگران است و در آتش دوزخ جاي خواهد داشت)4.فرشتگان الهی را از خود دور می کند و خدا او را دوست ندارد)3

؟) به ما معرفی نموده استصرا تعیین و از طریق پیامبر () ص(در کدام یک از اصول دین، ما معتقدیم که خداوند جانشینان پس از حضرت محمدـ5

عدل)4معاد)3امامت)2نبوت)1

ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

ي نمی توانستند آن ها را انجام بدهند.یعنی کارهایی که مردم عادمعجزهـ 6

»قیام کرده ام.مت جدّاصلاح امّ براي منهمانا: « فرمودند) عحضرت امام حسین (ـ 7

می نامیم.نهی از منکربازداشتن دیگران از کارهاي زشت و ناپسند راـ 8

را دوست بداریم.با ایمان و نیکوکار سان هايخدا در قرآن به ما سفارش فرموده که به یکدیگر محبت بورزیم و انـ 9

.استانسان هاي نمونهو معرفی الگوهاي برتربهترین راه هدایت، ـ 10

ـ به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

؟برخی از پیامبران بزرگ خدا، چه ویژگی هایی داشتندـ 11

: تورات ، انجیل ، قرآنبعضی از پیامبران بزرگ خدا کتاب آسمانی داشتند ؛ مانند

؟فرمودندچه ) براي ورود به میدان جنگ ع) ابتدا در پاسخ به حضرت قاسم (عامام حسین (ـ 12

فرمودند : قاسم جان ، اي یادگار برادرم ، به خیمه ها برگرد .

؟دیگري غیر از گفت و گو امکان داردو نهی از منکر از طریق معروفآیا امر بهـ 13

می توان با لبخند کار نیک را تشویق کرد و با اخم کردن ، کسی را متوجه کار زشت خود کرد .- بله

؟الی صفوان را متوجه عمل ناپسند خود کردندؤبا چه س) ع(امام کاظمـ 14

امام فرمودند : آیا دوست داري تا زمان پرداخت کرایه ، هارون زنده بماند ؟

؟امامت یعنی چهـ 15

ما معتقدیم که خداوند جانشینان پس از حضرت محمد ( ص ) را نیز تعیین، و از طریق پیامبر به مردم معرفی نموده است .
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