
 

 

 

 

 

 هدیه های آسمانیسواالت متن 

 سال تحصیلی  

1400-1401 

 ه النبی )س(دبستان ریحان

زهرا عسگری تهیه و تنظیم :   



 

 

        1    خانم عسگری                پایه ی ششم  یکتا درس اول :  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درس اول : 
 
 یکتا
 

 آشنایی با فروع دین

 آشنایی با اصل اعتقادی توحید
 
 

 آشنایی با تفاوت اصول دین با فروع دین

 آشنایی با معنی و مفهوم سوره ی اخالص

 آشنایی با اصول دین



 

 

        2    خانم عسگری                پایه ی ششم  یکتا درس اول :  

 
 توحید به چه معناست و جایگاه آن در دین ما چگونه است ؟   --1

 توحید یعنی خداوند یکتاست , و جزء او خدایی نیست. یکی از اصول دینی ما مسلمانان توحید است.

 مسلمانان در برابر خالق یکتای هستی چگونه رفتار می کنند؟   -2

 همه ی مسلما نان خدای یکتا را می پرستند. از دستورهایش اطاعت می کنند. و خواسته های خود را تنها به درگاه خود می برند.

 مسلمانان در نماز های خود چگونه خداوند را عبادت و ستایش می کنند؟   -3

 قامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند و او را سپاسگزاری می کنند. ا در اذان , آن ها  هر روز 

 مسلمانان خداوند را چگونه خالقی می دانند ؟  -4

ای   او خدایی است که مهربانترین مهربانان , بخشنده ترین بخشندگان , دان ترین دانایان و توانا ترین قدرتمندان است. یکتا و یگانه

 که هیچ  مثل و مانندی ندارد. 

 یعنی : بگو او خدایی است یکتا آیه ی قل هو اهلل احد به چه معناست ؟ -5 

 اهلل الصمد کدام آیه از سوره ی توحید به بی نیازی خداوند اشاره کرده است ؟  -6

 ست.یعنی خداوند فرزندی ندارد و فرزند کسی هم نی آیه ی لم یلد ولم یولد به چه معناست؟  -7

 / قل هو اهلل احد  ولم یکن له کفوا احد کدام آیه از سوره ی توحید به بی همتایی خداوند اشاره می کند ؟ -8

 الحمد اهلل رب العالمین خداوند را  با کدام آیه از قرآن سپاس می گوییم ؟  -9

 توحید , معاد , نبوت , عدل , امامتاصول دین را نام ببرید .  -10

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        3    خانم عسگری                پایه ی ششم  یکتا درس اول :  

 
 نماز , روزه , حج , خمس , زکات , امر به معروف , نهی از منکر ,تولی , تبری جهاد  فروع دین را نام ببرید.  -11

 فرق اصول دین و فروع دین را بنویسید .     -12

ت، یهودیت(  است که دین اسالم را از سایر ادیان )نظیر مسیحی کنیم، منظورمان همان مواردیوقتی ما درباره اصول دین اسالم صحبت می

شدن باید آن را  دهد. اینها همان مواردی هستند که افراد زمان مسلمانکند و به دین اسالم در جایگاه یک دین جدید، هویت میجدا می

 .شودها را انکار کند، کافر دانسته میبپذیرند تا بتواند وارد دین شوند. اصول دین همان مواردی هستند که اگر شخصی یکی از آن

گویند. به بیان دیگر، به مجموعه تکالیفی که دین اسالم  می ”فروع دین “ها را انجام دهد، داری باید آنهای عملی دین که هر دینبه قسمت

 . گویندکند، فروع دین میدهد یا کیفرشان میها پاداش میدهد و در روز قیامت، براساس آن وظایف، به آنبه عهده مسلمانان قرار می

 به یکتایی و یگانگی خداوند شهادت می دهند .    اذان , اقامه , توحید , تشهد و تسبیحات اربعهمسلمانان هر روز در    -13

 ؟  اشهد ان ال اله اهلل / ال اله اال اهللدر اذان و اقامه کدام قسمت ها به توحید اشاره می کنیم  -14

 در کدام قسمت تشهد به یکتایی خداون شهادت می دهیم ؟   -15

 اشهد ان ال اله اال اهلل ) شهادت می دهم خدایی جز خدای یکتا نیست . ( 

 چون تمام آیه های این سوره به یکتایی و یگانگی خدا اشاره دارد .  چرا سوره ی توحید به این نام معروف است ؟  -16

   جاهای خالی را پر کنید . -17

 ) مهربانی ات ( الف : ای خدای مهربان , نسیم روح افزا نشان ....................... است .  

 ) رحمت آسمانی ات ( بادهای باران زا  گواه .............................................. است . ب : 

 )دانایی و توانایی ات (پ: صخره های سترگ و کوه های بزرگ , رودهای جاری و دریاهای پهناور نشان ............................... است. 

 از سر مهربانی و نعمت هایش همگانی است. عطاهای خداوند و نعمت هایش چگونه است ؟  -18

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://setare.com/fa/news/14957/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

         4    خانم عسگری                ششمپایه ی   ان دوم : بهترین راهنمای درس 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : دوم درس 
 

 بهترین راهنمایان
 

 ویژگی های پیامبرانآشنایی با 

 مبرانشتن معجزه توسط پیاعنی معجزه و علت دام آشنایی با
 
 

 پیامبران اولوالعزم و یژگی های آنهاآشنایی با 

 درک معنی و مفهوم پیام های قرآنی

 صل اعتقادی نبوتآشنایی با ا



 

 

         5    خانم عسگری                ششمپایه ی   ان دوم : بهترین راهنمای درس 

 
 راهنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسانی هستند ؟   -1

 کسانی هستند که خدای مهربان آن ها را انتخاب کرده است. 

 پیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند. بهترین راهنمایان ما چه کسانی هستند ؟  -2

 را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند.  او پیام خدا را  برای مردم می آوردو آن ها وظیفه ی پیامبر الهی چیست ؟  -3

 زندگی پیامبران چگونه بود ؟  -4

 زندگی آنان مثل همه ی مردم بود, کار می کردند, چوپانی , کشاورزی و کارهای دیگر و برای خانواده شان زحمت می کشیدند.

 بعضی از پیامبران کتاب آسمانی داشتند. مثل تورات , انجیل, قرآن؟ برخی از پیامبران بزرگ خدا چه ویژگی هایی داشتند   -5

 گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر هستند , از معجزه استفاده می کردند.چرا پیامبران از معجزه استفاده می کردند ؟   -6

 مبران کارهایی می کردند که مردم عادی نمی توانستند انجام دهند. پیامعجزه چیست ؟  -7

 اولین پیامبر خدا حضرت آدم )ع( و آخرین پیامبر حضرت محمد )ص( اولین و آخرین پیامبر الهی چه کسانی بودند؟  -8

 از مهم ترین ویژگی های پیامبران در انجام مسئولیتشان چه بود ؟   -9

 ای آسمانی می آوردند. : برای هدایت مردم کتاب ه1

 و از بدی باز می داشتند.  : مردم را به کارهای نیک دعوت می کردند. 2

 : خودشان مانند مردم زندگی می کردند. تا الگوی دیگران باشند.3

 : با دلسوزی و مهربانی مراقب همه بودند. و همه را هدایت می کردند. 4

 یار مظلومان و نیکوکاران بودند.: با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و 5

نبوت یا پیامبری یکی از اصول دینی ما مسلمانان است یعنی خداوند مهربان پیامبرانی را از میان انسان های  نبوت یعنی چه ؟  -10

 خوب و نیکوکار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند. و آنان را با دستورات الهی آشنا کنند.  

 : داشتن کتاب آسمانی 3  داشتن شریعت و دین : 2  داشتن دعوت جهان شمول ا :   ؟چه ویژگی هایی داشتند  عزم اللواو پیامبران -11

  

 

 



 

 

         6    خانم عسگری                ششمپایه ی   ان دوم : بهترین راهنمای درس 

 
 نام کتاب های آسمانی پیامبران اولوالعزم را بنویسید.   -12

موسی، انجیل کتاب حضرت عیسی)ع( و  در روایات از کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهیم )ع( به نام صحف یاد شده، و تورات کتاب حضرت 

 .قرآن کتاب پیامبر اسالم )ص( است

 برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه های  را می شناسید.   -13

 آشنا با احادیث پیامبران , شناخت مناسبت های مذهبی  خواندن قرآن و توجه به معنا  و مفاهیم قرآنی , خواندن داستان زندگی پیامبران , 

 هزار نفر 124تعداد پیامبران الهی که خدوند برای هدایت مردم فرستاد چند نفر بودند ؟  -14

 36/ سوره ی نحل آیه ی  25سوره ی حدید آیه ی  /  164سوره ی آل عمران آیه ی آیاتی در باره ی اصل نبوت نام ببرید ؟  -15

 اهت پیامبران با راهنمایان کوهنوردی چیست ؟  شب  -16

 مهربانی همه را به مقصد می رسانند.  هر دو نقشه ی راه را می دانند راه را از بیراهه می شناسند و از خطرات مسیر آگاه هستند و با دلسوزی و 

 ست ؟منظور از دالیل روشن در عبارت ) ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم . ( چی  -17

 یکی معجزه و دیگری کتاب آسمانی که نشان می دهد از سوی خداست .   

 



 

 

         7    خانم عسگری                پایه ی ششم  سوم : سرور آزادگان درس 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  سومدرس 
 

 سرورآزادگان
 

 اسه ی عاشوراحمآشنایی با 

 وقایع بعد از عاشورا آشنایی با
 
 

 درک علت قیام امام حسین )ع(

 آشنایی با ویژگی های حکام بنی امیه

 شخصیت حضرت قاسم )ع(آشنایی با 



 

 

         8    خانم عسگری                پایه ی ششم  سوم : سرور آزادگان درس 

 
 ی سالگ  14فرزند امام حسن )ع( , در حضرت قاسم )ع( فرزند کدام امام بود و در چند سالگی به شهادت رسید؟  -  -1

 صفین و نهروان پدر حضرت قاسم )ع( قهرمان کدام جنگ ها بود ؟  -2

 حضرت قاسم )ع( را به جنگ بفرستد ؟  چرا امام حسین )ع( قبول نمی کرد که -3

 برایش سخت بود برادرزاده اش را که تازه به سن نوجوانی رسیده بود , برای مبارزه با کسانی بفرستد که هیچ رحمی نداشتند. 

 حضرت قاسم )ع( چه در خواستی از عموی بزرگوارشان حضرت امام حسین )ع( داشت؟  -4

 به میدان جنگ برود. تا شهید شود. اصرار داشت تا برای دفاع از دین خدا 

 برای ورود به میدان جنگ چه فرمودند؟امام حسین )ع( ابتدا در پاسخ به حضرت قاسم )ع(  -5

 فرمودند: قاسم جان , ای یادگار برادرم به خیمه  ها برگرد. 

 حضرت قاسم )ع( چگونه  برای دفاع از دین خدا مبارزه کرد ؟ -6

گویان  بر دشمن تاخت و لرزه بر اندامشان انداخت. از این سو به ان سو حمله می کرد و جوانمردانه می  شمشیر به دست و اهلل اکبر 

 جنگید. بسیاری را به هالکت رساند و دشمن را بر خاک ذلت نشاند.

 حضرت قاسم )ع( چگونه به شهادت رسید؟  -7

 قامتش را بر خاک انداخت.   پس از مبارزه ای سخت ناگهان دشمن از همه سو بر او هجوم آورد و سرو 

 زمانی که حضرت قاسم )ع( در میدان جنگ بر زمین افتاد امام حسین )ع( چه کردند؟ و به ایشان چه فرمودند ؟  -8

امام حسین )ع( شتابان خود را به بالین حضرت قاسم رساند. در کنارش زانو زد و پیکرش را  در آغوش گرفت و فرمود : به خدا قسم  

 عمویت سخت است. که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب دهد.  برای

 بعد از پیامبر )ص( , حضرت علی )ع( و پس از ایشان امام حسن )ع( با چه مشکلتی روبرو شدند؟  -9

 رسیدند.معاویه به جنگ با امام علی )ع( برخاست. بعد از امام علی )ع( فرزندش امام حسن )ع( نیز با نقشه ی معاویه به شهادت 

 بعد از آن که حضرت محمد )ص( از سوی خداوند به پیامبری انتخاب شدندچه مشکلتی به وجود آمد ؟  -10

از هر راهی که شده , دین اسالم را از بین  انسان های ظالم و ستمگر حاضر به پذیرش دستورات خداوند نبودند. و تصمیم گرفتند 

 )ص(  باعث شد که این دشمنان نتوانند به خواسته های خود برسند.   ببرند. اما تالش ها و مقاومت های پیامبر

 



 

 

         9    خانم عسگری                پایه ی ششم  سوم : سرور آزادگان درس 

 
 یزید که بود و چگونه رفتاری داشت ؟  -11

هجری قمری  معاویه از دنیا رفت. و فرزندش یزید به حکومت رسید . یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود. به نماز چندان   60در سال 

 .  اهمیت نمی داد. و احکام دینی را رعایت نمی کرد. و آشکارا دین اسالم و پیامبر را مسخره می کرد. فساد او در مردم نیز اثر گذاشته بود

 به امام حسین )ع( خبر دادند که یزید به حکومت رسیده است. امام چه فرمود ؟  وقتی -12

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

 می خواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد. یزید از کارهایی که انجام می داد چه هدفی دشت ؟  -13

 حسین )ع( هدف از قیام علیه یزید چه بود ؟  بر اساس فرمایش حضرت امام -14

 هما نا من برای اصالح امت جدم قیام کرده ام. من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. 

 هجری چه اتفاقی افتاد ؟    61در دهم محرم سال  -15

 ند و به شهادت رسیدند.امام حسین )ع( و هفتادو دوتن از یارانش در صحرای کربال در مقابل لشکر یزید ایستاد

 پس از شهادت امام حسین )ع( جامعه ی اسالمی چه وضعیتی پیدا کرد ؟  -16

 مردم از خواب غفلت بیدار شدند. و با الگو گرفتن از قیام امام حسین )ع( در مقابل یزید ایستادند.

 م شده است ؟چه قیام هایی را می شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین )ع(  انجا -17

 و پیروزی    1357, قیام مردم ایران در سال 1342خرداد سال  15قیام 

 در زمان حکومت بنی امیه اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود, چه اتفاقی برای اسالم می افتاد؟  -18

 بودند. از بین می رفت  و اثری از آنها  باقی نمی ماند.اگر این فداکاری نبود. اسالم و قرآن و هر چه پیامبران در طول تاریخ آورده 

 در زمان حکومت بنی امیه اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود چه اتفاقی برای اسالم می افتاد ؟  -19

 اسالم و قرآن و هر چه پیامبران در طول تاریخ آورده بودند . از بین می رفت. 

 حسین )ع( کشتی نجات معرفی کردند؟ چرا  پیامبر  امام  -20

 چون امام حسین )ع( توانست اسالم را از نابودی نجات دهد. و اسالم واقعی را برای همه ی جهانیان به نمایش بگذارد.

 

 



 

 

         10    خانم عسگری                پایه ی ششم  چهارم : باغ سری درس 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : چهارم  درس
 

 باغ سری
 

 نحوه ی امر به معروف و نهی از منکر کردن افراد در جامعهآشنایی با 

 تشخیص امر به معروف و نهی از منکر

 
            

 امربه معروف و نهی از منکر در جامعهدرک علت 

 سوره ی آل عمران 104درک معنی و مفهوم آیه ی 

 امر به معروف و نهی از منکرآشنایی با 



 

 

         11    خانم عسگری                پایه ی ششم  چهارم : باغ سری درس 

 

   رستگار 

 به تشویق و دعوت دیگران برای انجام کارهای نیک امر به معروف گفته می شود. امر به معروف یعنی چه ؟   -1

 باز داشتن دیگران از کارهای زشت و ناپسند را نهی از منکر می گویند.؟ نهی از منکر یعنی چه  -2

   آینهکسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند باید مانند چه چیزی باشد ؟  -3

 با توجه به متن درس باغ سری بگویید چرا مهدی سعی داشت جلوی دوستانش را از ورود و بازی در باغ بگیرد؟  -4

 زیرا آنجا مکان خصوصی بود و آنها اجازه ی ورود نداشتند.

 نهی از منکربا توجه به متن درس بگویید تالش مهدی برای جلوگیری از کارهای دوستانش در دین چه نامیده می شود ؟  -5

 آیا امر به معروف و نهی از منکر از طرق دیگری غیر از گفت و گو امکان دارد ؟  -6

 ار زشت خود نمود.بله , می توان با لبخند کار نیک را تشویق کرد و با اخم کردن کسی را متوجه ک 

 در امر به معروف و نهی از منکر به چه نکته ای باید توجه داشته باشیم ؟  -7

 باید مانند آینه , خیلی آهسته فقط به خود شخص بگوییم.

   به بیان قرآن کریم مردمی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند ................................. هستند.  -8

 به فرموده ی استاد حسن زاده ی آملی چرا در امر به معروف و نهی از منکر باید مثل آینه باشیم؟  -9

 زیرا هیچ کس جزء خود شخص و آینه از موضوع خبر در نمی شود.  

 سوره ی آل عمران  104آیه ی آیه ی امر به معروف و نهی از منکر در کدام سوره مطرح شده است ؟  -10

 ترجمه آیه زیر را کامل کنید. -11

  هُمُ المفلِحونَ :  وَ لتَکُن مِنکُم اُمَّه یَدعونَ اِلَی الخَیرِ. وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولئَِک

وانند و از .............. باید از میان شما، جمعی باشند که ................. را به .............. دعوت کنند و آنها را به کارهای .................. فرابخ

 شتی ها ز  – خوب –  نیکی –دیگران  (.104سوره ی آل عمران، آیه )بازدارند. آنها همان رستگاران هستند. 

 

  امر به معروف و نهی از منکر چه اثری در جامعه دارد؟  -12

 .امر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که اثر گناه و کارهای زشت در جامعه کم شود و کارهای خوب و پسندیده جایگزین آن شود

 یاعث عزت و سربلندی , کسب روزی حالل و امنیت در جامعه می شود.  
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  تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟ -13

 ود .  باعث آرامش و حفظ سالمتی می شانجام دهند.باعث می شود تا کارهای خوب را همه ی مردم 
 

 تا کارهای بد در جامعه و بین مردم زیاد نشود و ما را گرفتار بدی نکند.  تذکّر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟ -14

 

  استاد حسن زاده آملی درباره امر به معروف و نهی از منکر چه فرمودند؟ -15

داد نمی زند: یقه ات بد است! وقتی رو به روی آینه می  اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی، خیلی آهسته، مثل آینه باش! آینه 

  ایستی، جیغ نمی کشد: چرا موی سرت این جوری است؟! سکوت محض است، هیچ کس خبردار نیست جز تو و آینه ...

 

   .به او تذکر می دهیمبه دور از چشم دیگران  با مهربانی  اگر کسی خطایی کند، شما چه می دانید؟ -16
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 : پنجم  درس
 

 شتربان با ایمان
 

 مفهوم تولی و تبریآشنایی با 

 تولی از تبریتشخیص 

 
            

 تولی و تبریدرک علت 

 آیه های مربوط به تولی و تبریدرک معنی و مفهوم 

 ویژگی های خلفای عباسیآشنایی با 

 ارزش تولی و تبری
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 هارون  کدام پادشاه مخالف امام کاظم )ع( بود ؟     -1

 سفر حج  هارون برای چه کاری شترهای صفوان را کرایه کرد ؟  -2

 صفوان در درون خود درباره ی کرایه دادن شترهایش به هارون چه می اندیشید ؟  -3

 او که از پیروان دوست داران امام کاظم )ع( بود. دلش نمی خواست به هارون خدمتی کند. اما از این معامله ی پر سود نیز  

 نمی توانست بگذرد.  

 صفوان چگونه در ابتدا خود را راضی کرد که شتر هایش را به هارون کرایه دهد ؟  -4

 ا برای زیارت خانه ی خدا کرایه می دهم . این که دیگر عیبی ندارد.با خودش می گفت : کار من چه اشکالی دارد؟ شتر هایم ر

 زمانی که صفوان به خدمت امام کاظم )ع( رسید. ایشان به صفوان چه فرمودند و در پاسخ چه گفت ؟  -5

 من این کار تو را نمی پسندم . صفوان با تعجب پرسید : کدام کار ؟  !امام به وی فرمودند: صفوان 

 امام فرمودند : این که شتر هایت را به هارون کرایه داه ای   

 امام کاظم )ع(  با چه سوالی صفوان را متوجه عمل ناپسندخود کردند؟   -6

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

 به هارون کرایه نداد؟ امام کاظم )ع( چه فرمودند که صفوان به خود آمد و شتر هایش را  -7

 هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت. 

 صفوان برای اینکه دستور امام کاظم )ع( را اطاعت کند و از شر هارون خالص شود چه کرد ؟  -8

 شترهایش را فروخت تا به هارون کرایه ندهد. همه ی 

 خداوند در قرآن مسلمانان را به چه کارهایی سفارش کرده بود ؟ -9

 دوست بداریم. همچنین از کسانی که با دین خدا  و پیامبر و  سفارش فرموده که به یکدیگر محبت و انسان های با ایمان و  نیکو کار را 

 نیم. و راه خود را از آن ها  جدا نماییم. اهل بیتش دشمنی می ورزند. دوری ک
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سوره ی مبارکه ی فتح , درباره ی پیامبر )ص( و یارانشان و چگونگی رفتار آن ها با یکدیگر و در مقابل دشمنان   29خداوند در آیه ی  -10

 کافر چه فرموده است ؟ 

 کدیگر مهربان و نیک رفتار کنند. محمد رسول خدا و یارانش در برابر دشمنان کافر , سرسخت و استوار  و با ی

 از یاران و دوستداران امام کاظم )ع(  که کارش کرایه دادن شتر بود.صفوان که بود و به چه کاری مشغول بود ؟   -11

 تولی و تبری یعنی چه ؟  -12

 تولی یعنی ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند دوست بداریم. 

 ستمکار را که دشمنان خدا هستند , دشمن بداریم. و از آنها بیزاری جوییم. تبری یعنی ما باید کافران  

 برای تبری دو نمونه مثال بزنید.  -13

 : حضرت ابراهیم وقتی فهمید سرپرستش بت پرست است و حاضر نیست از کار خود دست بردارد از او بزاری جست.1

 : روز سیزده آبان که در کشور ما به روز ملی مبارزه با استکبار معروف است.  دانش آموزان و دانشجویان بیزاری خود را از دولت های  2

 زور گو و ستگر اعالم می کنند. 

 تبری و اعالم بیزاری چه فایده ای دارد ؟  -14

 می سازد.  در برابر دشمنانشان مقاوم ترموجب اتحاد و یکرنگی مسلمانان در جامعه می شود. و آنها را   

 چه ارتباطی میان تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد ؟  -15

 تولی همان دوستی با دوستان خداست و کسی که امر به معروف می کندر واقع دیگران را تشویق به دوستی با خدا می کند. 

 از منکر می کند. و دیگران را از کارهای زشت نهی می کند. در واقع او را از دشمنی   تبری بیزاری از دشمنن خداست و کسی که نهی

 با خدا دور می کند. 
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 : ششم  درس
 

 سیمای خوبان
 

 انویژگی های امامآشنایی با 

 آشنایی با معنی و مفهوم آیه ی تطهیر

 
            

 نحوه ی انتخاب امامآشنایی با 

 آشنایی با الگوهای برتر در قرآن

 اصل اعتقادی امامتآشنایی با 
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 امام کاظم )ع( چگونه و با چه حالتی به نزد کارگرانش در سر سفره ی ناهار آمد ؟  -     -1

 امام با لبخندی بر چهره و با گفتن سالم وارد شد و در گوشه ای نشست. 

 چرا امام کاظم )ع( از کارگرانش خواست تا بعد از غذا کمی بنشیند ؟  -2

 با کارگرانش مشورت کند.زیرا مشکلی پیش آمده بود که می خواستند در مورد آن 

 امام کاظم )ع( در پاسخ یکی از کارگرانش که گفت : آیا شما با این علم و مقام می خواهید با ما مشورت کنید. چه فرمودند ؟ -3

 فرمودند : شاید خدا به ذهن شما چیزی بیاورد که راه حل این مشکل باشد. 

 ر کند با دیدن چه رفتار هایی از امام , عشق و عالقه اش به ایشان بیشتر شد؟  مردی که دوست داشت در مزرعه ی امام کاظم )ع( کا -4

 با دیدن این که امام با کارگرانش بر سر یک سفره می نشیند و در مورد مسا ئل با آن ها مشورت می کنند. 

 ی در این راه شهید شدند. با آن ها مبارزه می کردند و همگ روش بر خورد اهل بیت با ظالمان و ستمگران زمان چه بود ؟ -5

 اهل بیت )ع( در برابر عهد و پیمان ها و امانت هایی که داشتند چگونه رفتار می کردند ؟  -6

 به آنها عمل می کردند . امانت را  صحیح و سالم به صاحبش باز می گرداندند. به عهد و پیمان خود وفادار بودند. و اگر قولی می دادند

 رفتار اجتماعی اهل بیت )ع(  چگونه بود ؟ چهار مورد را بیان کنید.   -7

  با هیچ کس مغرورانه سخن نمی گفتند. و هیچ گاه متکبرانه راه نمی رفتند. به کسی دشنام  نمی دادند . و کسی را با القاب زشت و

و اگر کسی نزد آنان زبان به غیبت دیگران می گشود جلوی او را می گرفتند. هیچ گاه کسی را مسخره نمی کردند.  ناپسند صدا نمی زدند. 

 می گفتند . و حرف کسی را قطع نمی کردند.به اندازه سخن 

 بر خورد اهل بیت )ع( با مهما نا نشان چگونه بود ؟ -8

 مهمان به خانه ی آن ها می آمد. به بهترین شکل از او پذیرایی می کردند. بسیار مهمان نواز بودند, اگر 

 با ذکر یک مثال بگویید چگونه اهل بیت )ع( با همه یکسان رفتار می کردند؟  -9

 فقیر ترین مردم به دیدارشان می آمد , او را گرامی می داشتند. و اگر کسی آنان را به خانه ی خود دعوت می کرد , دعوتش را  اگر

 می پذیرفتند. 
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 نظر اهل بیت در  باره ی اسراف چه بود ؟  -10

 ک آن را به درستی مصرف می کردند.از اسراف و هدر دادن نعمت ها بیزار بودند. به نان احترام می گذاشتند. و حتی تکه های کوچ 

 ؟عبادت کردن اهل بیت )ع( چگونه بود  -11

 وقت می خواندند. به عبادت خدا عشق می ورزیدند. به نماز خیلی اهمیت می دادند. و همیشه نمازشان را اول  

 امام کیست و چه وظیفه ای دارد ؟  -12

 آموزه های دین , بعد از پیامبر , رهبری جامعه ی اسالمی را برعهده می گیرد. امام کسی است که به فرمان الهی و با آگاهی کامل از 

 تعیین و از طریق چه کسی به مردم معرفی کرده است؟ جانشینان بعد از پیامبر را چه کسی  -13

دوازده نفرند با عنوان  توسط خداوند تعیین و از طرق پیامبر به مردم معرفی کرده است. ایشان که جانشینان پس از حضرت محمد )ص( 

 امام شناخته می شوند.

 پیامبر خدا )ص( در باره ی جانشینان پس از خود چه فرموده اند ؟  -14

جانشین بعد از من علی , و بعد از او دو نوه ام , حسن و حسین هستند. سپس نه نفر از فرزندان حسین به ترتیب وصی و جانشین ایشان  

 . ه از دید مردم غایب می شودهستند. آخرین آنها مهدی است ک

 و اهل بیت ایشان )ع(  پیامبر )ص( ؟ سوره ی احزاب (  در مورد چه کسانی نازل شده است   33آیه ی تطهیر ) آیه ی  -15

 آیه ی تطهیر را با معنی بنویسید.   -16

 هرکم تطهیرا انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یط   :.چنین آمده است 33در سوره احزاب آیه 

 همانا خداوند اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد. و شما را پاک و مطهر گرداند.

 در کدام یک از اصول دین , ما معتقدیم که خداوند جانشینان پس از حضرت محمد )ص( چند نفرند و به چه عنوانی شناخته    -17

  امامت   می شوند ؟ 

 خود امام بعد از خود را  به مردم معرفی می کرد ؟ چرا هر امام قبل از شهادت  -18

 گمراهی نشوند و او چراغ هدایت همه ی مردم و پرچم دار مبارزه با ظلم  برای اینکه مردم در تشخیص امام و رهبر خود دچار تردید یا  

 حاکمان باشد.
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 امام علی )ع( درباره ی دوستی با اهل بیت چه فرموده است ؟   -19

 هر کس ما را دوست دارد پس شبیه ما عمل می کند. 

 ن ما امامت است , یعنی چه ؟ یکی از اصول دی -20

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

 اطاعت  وظیفه ما در برابر امامان چیست؟ -21

  معناست؟ چه به  از کیست ؟  "بِعَمَلِنا  َفلیَعمَل  اَحَبَّنا  مَن"  حدیث -22

 هر کس مار ا دوست دارد، پس شبیه ما عمل می کند.:  امام علی )ع( 

  چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟ -23

چون مهربان و خوش اخالق بودند. خطای دیگران را می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان  

 .نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند
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 :  هفتم درس

 

 دست در دست دوست

 

 )عج(ایجاد احساس عالقه و احترام نسبت به امام زمان 

 ارت کربالرزش زیدرک ا

 
            

 دعا برای ظهور امام زمان 

 شخصیت عالمه حلیآشنایی با 

 ی امام زمان )ع( نسبت به شیعیانمهربانآشنایی با 
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 شیخ حسن حلی در آن غروب حیرت انگیز به کجا می رفت و چه حالتی را تجربه می کرد ؟ -1

سوار بر اسب به سمت حرم سیدالشهدا پیش می رفت و در تنهایی , تاریکی سکوت و نسیم خنکی که می وزید , حال دیگری داشت و  

 خواند.کسی او را به خود می 

 در آن مرد که به شیخ حسن حلی در تاریکی شب آرامش می داد؟ چه ویژگی هایی   -2

او مردی شگفت , بلند باال , خوش سیما و دوست داشتنی بود و از دیدن چهره ی زیبا و روحانی او و همچنین  لبخند شیرینش , در  

 شیخ حسن آرامشی ایجاد شده بود. 

 هنگام دیدن   آن مرد بزرگوار چگونه توصیف می کند ؟ شیخ حسن حلی حال خود را  -3

 مانده ام چه بگویم ؛ واژه ها تاب عظمت او را ندارند. 

 ؟ آن مرد بزرگوار, به شیخ حسن حلی چه گفت که تعجب کرد  -4

 سالم کرد و او را به نام صدا زد  و پرسید : در این شب جمعه کجا می روی ای شیخ حسن حلی ؟   

خ حسن سوالی پرسیدو پاسخی دریافت کرد که سند آن را در هیچ کتاب و روایتی ندیده بود , مرد فاضل و دانشمند  وقتی که شی   -5

 با مهربانی فرمود : هنگامی که به منزل بازگشتی فالن کتاب را باز کن فالن صفحه و فالن سطر را بخوان   به او چه گفت ؟ 

 بزرگوار چه پرسید و چه پاسخی دریافت کرد. که بیهوش شد ؟شیخ حسن حلی  از آن مرد  -6

 پرسید آیا من می توانم امام زمان )عج( را ببینم یا نه ؟ آن مرد به او نزدیک شد و دستش را در دست شیخ حسن گذاشت و فرمود : 

 ت توست ؟ چگونه صاحب الزمان را نمی توان دید و حال اینکه دست او در دس

 از هدف او که زیارت سیدالشهدا بود رضایت قلبی دارد ؟ شیخ حسن حلی از کجا متوجه شد که آن مرد بزرگوار  -7

 چهره و نگاهش بیان کننده ی رضایت قلبی او از این کار است. 

 او را نظاره می کرد.با دقت حرکات و رفتار در برابر مردی که در راه دیده بود چگونه رفتار می کرد ؟  شیخ حسن حلی  -8

 چرا شیخ حسن حلی سواالتی را که  پاسخ مناسبی برایشان نیافته بود از مردی پرسید که در طول راه دیده بود ؟  -9

 احساس می کرد با مردی فاضل و  دانشمند روبه روست. 

 چرا شیخ حلی از آن مرد پرسید که می تواند امام زمان )عج( را ببیند یا نه ؟   -10

 شک کرده بود که آن مرد دانشمند موالیش امام زمان )عج( باشد. 
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 : شتم ه درس

 

 وران غیبت د

 

 آشنایی با ویژگی های دوران غیبت صغری

 آشنایی با مفهوم مرجع تقلید و ولی فقیه 

 
            

 آشنایی با ویژگی های دوران غیبت کبری 

 فرق مرجع تقلید با ولی فقیهآشنایی با 

 ویژگی های خلفای عباسیآشنایی با 
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 عادت همیشگی خلفای عباسی در برابر امامان معصوم علیه السالم چه بود؟  -1

 تعقیب , دستگیری , زندان, آزار و اذیت و به شهادت رساندن امامان  عادت و روش همیشگی خلفای عباسی بود.جاسوسی , 

 امام کاظم )ع( آزار و اذیت خلفای عباسی از زمان کدام امام به بعد بیشتر شد؟  -2

 پس از شهادت امام حسن عسکری )ع( چه اتفاقی افتاد ؟  -3

مردم شد و خلیفه که از این رویداد بسیار ناراحت و پریشان شده بود تمام نیروهای خویش را به کار  امام مهدی )ع( امام و پیشوای   

 گرفت تا هر چه سریعتر امام مهدی )ع( را دستگیر کنند. 

 امام مهدی )ع( به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد تا کسی نتواند بهدوران غییبت صغری از چه زمانی شروع شده است؟   -4

 ایشان دسترسی پیدا کند. از این زمان , دوران غیبت ایشان شروع شد. این غیبت , غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری نامیده می شود.  

 در دوران غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری , امام زمان )ع( چگونه با مردم ارتباط برقرار می کردند ؟  -5

 کردند. تا جانشین ایشان بین مردم باشند.  برای ارتباط با مردم , افراد خاصی را انتخاب 

 غیبت صغری چند سال به طول انجامید و جانشینان امام زمان زمان )ع(  در این دوران چند نفر بودند ؟  -6

 شدند. سال یکی پس از دیگری به نوبت جانشین امام مهدی )ع(   69سال , جانشینان امام که تعدادشان چهار نفر بود. در طول این  69

 جانشینان امام مهدی )ع( در طول غیبت صغری چگونه افرادی بودند ؟   -7

 آن ها انسان هایی بسیار دانا , با ایمان و مورد اعتماد امام بودند. و وظایف بسیار مهمی به عهده داشتند. 

 ( را از دید مردم پنهان کرد.حضرت مهدی )ع خداوند چگونه امام مهدی )ع( را از دست مأ موران حکومت و مردم نجات داد ؟  -8

 وظایف مهم چهار جانشین امام زمان )ع( در زمان غیبت صغری چه بود؟ -9

 آنها با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار می کردند. از مشکالت فردی و اجتماعی و نیز پرسش های مختلفی که مردم درباره ی احکام 

 آنها را به اطالع امام مهدی )ع( را می رساندند. و توصیه هایی را که امام برای رفع  و معارف دینی می کردند. آگاه می شدند. سپس 

 مشکالت می کردند و پاسخ هایی را که در جواب پرسش ها داده بودند به گوش مردم می رساندند.

 دوران غیبت کبری از چه زمانی شروع شده است؟  -10

 بودند. امام مهدی )ع( فرد خاصی را به عنوان جانشین معرفی نکردند. از آن زمان به بعد بعد از چهار نفر که به عنوان جانشین معرفی شده 

 دوران غیبت بلند مدت امام یعنی غیبت کبری فرا رسید که تا همین امروز ادامه دارد.
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 در زمان حاضر جانشینان امام زمان )ع( چه کسانی هستند و  وظیفه ی ما چیست ؟  -11

  تقلید دینی , جانشینان امام زمان )ع( شناخته می شوند که برای آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم.در زمان حاضر , مراجع 

 و از دستوراتشان پیروی نماییم. 

 ولی فقیه کیست و چه نقشی در جامعه اسالمی دارد ؟  -12

 رهبری جامعه ی اسالمی بر عهده ی یکی ازمراجع تقلید دینی است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود. ولی فقیه با آگاهی کامل  

 از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد. 

 چرا حضرت مهدی )عج( از دید مردم پنهان شدند؟  -13

 ران که قصد داشتند ایشان را دستگیر کنند. نتوانند به ایشان دسترسی داشته باشند.تا جاسوسان و مأ مو

 زیرا مردم در آن زمان قدر امام را نمی دانستند و قصد داشتند ایشان را به مأموران حکومتی معرفی کنند.

 مأموران آشکار کنند.چون عده ای قصد داشتند به امام حسن عسکری ) ع( خیانت کنند و محل امام را برای 

 به خاطر این که امام در آن زمان یاران کافی نداشتند و باید برای مبارزه با حکومت افرادی را جمع می کردند.

 امام خمینی )ره( یکی از جانشینان امام زمان )ع( در روزگار ما چه کسی بود ؟   -14

 انجام دهند ؟  مردم ایران به رهبری امام خمینی )ره ( چه کاری توانستند -15

  مردم ایران به رهبری این عالم و مرجع بزرگ دینی توانستند حکومت ضد مردمی و ضد دینی شاه را سرنگون کنند. و جمهوری اسالمی را

 به وجود آورند. آنان چون امام خمینی )ره( را جانشین امام زمان )ع( می دانستند از او پیروی می کردند. 

 مردم در زمان غیبت کبری به آن ها مراجعه می کنند چه ویژگی هایی دارند ؟ عالمان و فقیهان که  -16

 پرهیز کارانی هستند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل دارند.

 خلیفه ی عباسی غیبت امام زمان )ع( در زمان کدام خلیفه آغاز شد؟  -17

 ه مشکالتی برای ما پیش می آید ؟ اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چ -18

وقتی به مشکالت دینی برخورد کنیم ممکن است تصمیم درستی نگیریم و گمراه شویم در این صورت دستورات دین را درست انجام  

 نمی دهیم. 
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 نرسد.(( این جمله از کیست و  مفهوم آن را بنویسید. )) پشتیبان ولی فقیه باشید. تا به مملکت شما آسیب  -19

 امام خمینی )ره ( , ولی فقیه جانشین امام زمان در دوران غیبت می باشد و پیروی از ایشان پیروی از امام زمان )ع(  می باشد و باعث 

 می شود که ما راه های درست را بشناسیم و گمراه نشویم. 
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 :  نهم درس

 

 ن دیگرجها

 

 درک امکان زنده شدن انسان ها پس از مرگ

 عبدالعظیم حسنی به عنوان یکی از پیروان امامان معصومآشنایی با 

 
            

 درک نقش اعتقاد به معاد در زندگی 

 تباط آن با موضوع درسر پیام قرآنی و درک ارتوانایی تفکر د

 اصل اعتقادی معادآشنایی با 
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  .ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید به  -1

 .جنینی )نه ماه در شکم مادر( ، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی

 .خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود  آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟  -2

 زندگی در آن جهان )جهان آخرت(  است؟زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام   -3

 .است همیشگی و  دائمی که  رسیم  می خود اصلی زندگی  به جهان آن در  ما زیرا به زندگی پس از مرگ زندگی برتر می گویند. چرا؟ -4

  .زندگی در دنیا و آخرت را با هم مقایسه کنید -5

زندگی آخرت همیشگی است. در این دنیا مردم فرصت دارند تا اخرت خود را آباد  زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد؛ امام 

 .کنند 

 .کافران و مجرمان چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟-6

  قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود؟ -7

 ( 79.  78پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است، استخوان های پوسیده را زنده می کند. )سوره یس/ آیه ای 

 کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.  چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟ -8

  در کدام سوره؟  خداوند برای کسانی که به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ -10

 (. 27آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟ )سوره نازعات، آیه 

  قرآن کریم درباره مرگ و رابطه آن با زندگی چه نظری دارد؟ -11

به جهان جدیدی می گذاریم که خیلی بزرگ تر و شگفت  قرآن کریم، مرگ را پایان زندگی نمی داند. از نظر قرآن، ما پس از مرگ پا 

 .انگیزتر از این جهان است. زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود

  به چه مطلبی اشاره می کند؟ "اِذا رَأَیْتُمُ الرَّبیع َفاکْثِروُا ذِکْرَ الُّنشوُرَ "آیه  -12

 .کنیمیعنی اعتقاد به این که پس از مرگ زندگی جدیدی را آغاز  معاد 

 

 

 



 

 

         28    عسگریخانم                 پایه ی ششم  نهم : جهانی دیگر درس 

 
  درباره حضرت عبدالعظیم حسنی چه می دانید؟ -13

ایشان مردی دانشمند و با ایمان و از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( بوده است. ایرانی ها به او شاه عبدالعظیم می گویند و مرقد او در  

هادی )ع( بوده است و ماجرای گفت و گوی وی با امام  زیارتگاه مؤمنان است. عبدالعظیم از شاگردان و یاران حضرت امام جواد و حضرت امام 

 .هادی )ع( درباره ی اعتقادات دینی شنیدنی است

 .والیت یعنی اطاعت کامل از خدا و رسول و امام معصوم )علیهم السالم( و دوست داشتن آنها والیت یعنی چه؟ -14
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 :  دهمدرس 

 

 آداب زندگی

 

 داب معاشرتشنایی با معنی آآ

 سوره ی حجرات 12تا  10معنی و مفهوم آیات آشنایی با 

            

 ب معاشرت با دیگران از منظر قرآن کریمآشنایی با نحوه ی آدا 

 رعایت آداب معاشرت در رفتار با بزرگترها و دیگراندرک علت 

 )ص(اخالق پیامبر  آشنایی با
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  عایت می کرد چیست؟بخشی از آدابی که پیامبر )ص( در ارتباط خود با دیگران ر -1

در سالم کردن بر آن ها پیشی می گرفت. همیشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. 

 .خوش رو و خوش اخالق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد 

  آداب معاشرت چیست؟ -2

 .گویند  می معاشرت آداب دهیم، می  انجام  آنان برابر در  ادب رعایت برای و  دیگران با  شدن روبرو هنگام  ما  که  رفتارهایی به

 .رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم رعات آداب معاشرت نشانه چیست؟  -3

 با مردم به نیکی سخن بگویید. در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟ -4

  باعث چه چیزهایی بشود؟  انجام دادن آداب معاشرت می تواند  -5

 عمل به آداب معاشرت می تواند صمیمیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگیرد.

 چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را بنویسید؟   -6

 .بزرگترها به احترام – سخره کردن م  از دوری  –  نکردن صحبت درگوشی   –سکوت به هنگام صحبت دیگران   

  در هنگام صحبت با دیگران چگونه باید عمل کنیم؟ -7

آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف نزنیم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نیز مراقب باشیم سخن او  

 را قطع نکنیم. 

 ن چه فرموده است؟ضرت محمد )ص( در مورد قطع کردن سخن دیگراح -8

 کس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است.هر  

  چرا در جمع نباید درگوشی صحبت کرد؟  -9

 زیرا دیگران فکر می کنند که ما درباره آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود.

 گوشی صحبت کردن، از کارهای شیطان است. در   خداوند در قرآن درباره صحبت درگوشی چه فرموده است؟ -10

 احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است. پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟  -11

ه  جلوتر از بزرگترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن ب چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگترها باید رعایت کرد بنویسید؟ -12

 آن ها پشت نکنیم، پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم. 
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 :  یازدهم درس

 

 راه تندرستی

 

 آشنایی با تربیت بدنی و تفریحات سالم

 الگو برداری از پیشوایان دینی در حفظ سالمت

    

 آشنایی با عوامل و فواید حفظ سالمتی

 آشنایی با شخصیت پوریای ولی

 آشنایی با اهمیت سالمت و حفظ سالمتی
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 تیراندازی، شنا ، اسب سواری و کشتی.    اسالم به چه ورزش هایی سفارش کرده است؟دین  -1

  برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ -2

 درست غذا خوردن، ورزش کردن، رعایت بهداشت، به موقع خوابیدن، و صبح زود از خواب برخاستن.

  مشکالتی دچار خواهد کرد؟بی توجهی به حفظ سالمتی ما را به چه  -3

 بدن ضعیف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر بیماری های مختلف را از دست می دهد.

 در دین ما، ضعف و ناتوانی و سستی و تنبلی نکوهش شده است.  در دین ما چه چیزهایی نکوهش شده است؟ -4

 مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است. اند؟حضرت محمد )ص( در مورد توانمندی مؤمنان چه فرموده   -5

 چگونه می توانیم شکرانه سالمتی را به جا آوریم؟  -6

 یکی از راه های شکرانه سالمتی این است که به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم.  

  حضرت علی )ع( برای سالمتی خود از خداوند چه می خواست؟ -7

 .بده توانایی  خودت راه  در  خدمت  برای بدنم، اعضای  به! خدایا: وارحیج خدمتک علی قو

 ورزش کردن کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟  -8

 روحیه شاداب و سرزندگی، گذراندن اوقات فراغت خوب و سالم و ... . 

  زندگی او چیست؟درباره پوریای ولی چه می دانید؟ مهمترین اتفاق   -9

   پهلوان، و شاعر ایرانی است که ورزش های زورخانه ای پیشینیه زیادی داشته است.

 مهمترین اتفاق زندگی او کشتی گرفتن با پهلوان هندی بود. به خاطر شاد کردن دل مادر این کشتی گیر عمدا شکست خورد.

 میان محیط زیست و سالمتی ما چه ارتباطی هست؟  -10

 محیط زیست ما سالم تر باشد، بدن ما نیز سالم تر است و کمتر دچار بیماری می شود. هرچه  
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 :  دوازدهم درس

 

 برکت  سفرهای با

 

 آشنایی با برخی از احکام روزه ی مسافر 

  توانایی تشخیص روزه باطل در موقعیت های گوناگون  

 توانایی تشخیص نمازهای شکسته و کامل در شرایط مختلف

 کامل است . همیشه ایی با مکان هایی که نماز در آنجاآشن

 .آشنایی با برخی از احکام نماز مسافر
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  در مسافرت چگونه است؟نماز   -1

روز و بیشتر آنجا   ده  و است  شکسته: ماند می آنجا  روز  ده از  کمتر دو شرط دارد :   کیلومتر  5/22 از  بیشتر – کیلومتر: کامل   5/22کمتر از 

 می ماند: کامل است.

 ؟ نماز شکسته یعنی چه  -2

 بخواند. به این کار شکسته خواندن نماز گفته می شود. مسافر باید نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی  

  چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم؟ -3

کیلومتر فاصله دارد، باید نمازش را شکسته بخواند.  22اگر کسی تصمیم داشته باشد به جایی برود که از محلّ سکونتش، بیش از 

این در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر بداند ده روز یا بیش تر در آن مکان می ماند، دیگر نمازش  

 شکسته نیست و از همان اوّل باید نماز را کامل بخواند.

 ام مسافر نمی تواند؟ کدام مسافر می تواند روزه بگیرد و کد -4

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نباید روزه بگیرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، باید در سفر هم  

 بگیرد.روزه 

  حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟ -5

 مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود. اگر روزه دار بعد از ظهر 

  اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود؟ -6

ری که روزه  اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر پیش از ظهر برسد، چنان چه کا

 را باطل می کند انجام نداده است، باید آن روز را روزه بگیرد.

  حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد چیست؟ -7

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد، باید پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد، یعنی به تعداد روزهایی  

 .در یه نگرفته است، روزه بگکه روز
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 یکی از دو کلمه صحیح یا باطل را در جای خالی بنویسید.  -9

 ماه رمضان: سفر در 

 .است صحیح اش روزه کند،  حرکت شهرش  از ظهر از  بعد و است باطل رفتن به سفر : پیش از ظهر از شهرش حرکت کند، روزه اش

 .است باطل روز آن  روزه برسد، شهرش به ظهر از  بعد و  است صحیح بازگشت از سفر: پیش از ظهر به شهرش برسد، روزه آن روز

 .است صحیح ل باشد، روزه اش در آنجااگر نماز مسافر در شهری کام

 خانواده سعید درتهران ساکن هستند. در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟  -10

 شکسته   آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا )ع( به مشهد رفته اند و می خواهند هفت روز در آنجا بمانند. -

 کامل از شهر برای تفریح خارج شده است.با خانواده خود، پنج کیلومتر  -

 کامل  برای دیدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند. -

 خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. در کدامیک از موارد زیر، روزه ی ریحانه صحیح است؟ -11

 کامل  کیلومتری شیراز می رود. 15صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده خود به روستایی در  -

 کامل  با خانواده ی خود در اوّلین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت می کنند. -

 کامل  روز در آنجا بمانند. 12صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند  -

 کامل  .در پایان سفر، شب هنگام از قم حرکت می کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند -

  در سفر مکان هایی هست که می توانیم نماز را کامل بخوانیم؛ حتّی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مکان ها کدام است؟ -12

مسجد  مسجد کوفه  شامل   - داخل صحن اصلی امام حسین ) ع( تا یازده و نیم متر  – مسجد النبی در مدینه  – مسجدالحرام در مکه 

 هم می شود. سهله 
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 :  سیزدهم درس

 

  ید مسلمانانع

 

 آگاهی فراگیران از چگونگی برگزاری مراسم حج 

 فراگیران باعید سعید فطر یآشنای   

 .آشنا شدن دانش آموزان با عید قربان

 فهمیدن دانش آموزان با اهمیت برگزاری مراسم حج و یآشنای

 آشنایی فراگیران با اعیاد مسلمانان و مراسم حج
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 کدام پیامبران مأمور تجدید بنای خانه ی خدا در مکه شدند؟   -1

 دو پیامبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مکّه تجدید بنا کنند. 

 چه کردند؟   مشرکانپس از حضرت ابراهیم  -2

 دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظیم می کردند. پس از حضرت ابراهیم، مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار 

 خداوند در مورد کعبه به حضرت محمد بعد از رسیدن به پیامبری چه فرمانی داد؟   -3

 خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خداپرستان قرار دهد.

 آداب زیارت خانه خدا چیست؟  -4

از ورود به مکه، لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مسجدالحرام می شوند. سپس به دور خانه خدا هفت   مسلمانان پیش

دور طواف می کنند، به سمت کعبه نماز می خوانند و ان گاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز هفت بار طی می نمایند و در  

 قربانی می کنند. روز عید قربان به فرمان خدا گوسفندی  

 مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، پولی به نیازمندان می دهند. مسلمانان در روز عید فطر چه کاری انجام می دهند؟   -5

 ویژگی عید ما مسلمانان این است که فقیران نیز شاد و خوش حال شوند. ؟ عید ما مسلمانان چه ویژگی دارد -6

در روزهای عید فطر و عید قربان، غسل می کنیم، بهترین لباس های خود را   آدابی را انجام دهیم؟  در روز عید فطر و قربان چه  -7

 می پوشیم و دو رکعت نماز عید می خوانیم سپس به دیدن اقوام و فامیل و آشنایان و ... می رویم.

 با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده هایی دارد؟  -8

کنیم، از مشکالت یکدیگر  ی یکدیگر، خداوند را عبادت میهای گوناگون، یکدل و متّحد، شانه به شانهها و رنگ ا زبانمراسم حج، بدر 

 .کنیمشویم و برای حل مشکالت جهان اسالم با یکدیگر همفکری میباخبر می
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 : چهاردهم  درس

  راز موفقیت

 
 

 برنامه ریزی بر اساس گام های موفقیت در فعالیت های روزانه و پایبندی به آن 

 .روایات و درک ارتباط آن ها با موضوع درستوانایی تفکر در آیات و    

 توانایی نقد خود بر اساس عوامل کسب موفقیت

 توانایی نام بردن گام های ها موفقیت

 آشنایی با راه های کسب موفقیت
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 خداوند در قرآن درباره ی تالش و کوشش چه فرموده است؟  -1

 برای انسان جز آنچه تالش کرده ) هیچ نصیب و بهره ای( نیست.

 تالش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت؟   -3

 .در صورتی موفقیت به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند

 حضرت علی علیه السالم در مورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است؟   -4

 .شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم

 پنج گام رسیدن به موفقیت را بنویسید.  -5

داشتن و از شکست  اراده , برنامه ریزی منظم و تالش , آماده کردن ابزار مخصوص , داشتن استاد خوب و آموزش دیدن مناسب , صبر 

 نترسیدن 

 نظم و برنامه ریزی در کارها یعنی چه ؟  -6

ریزی  یعنی ابتدا فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف الزم است انجام دهیم و سپس هر کاری را در وقت خودش انجام دهیم و برنامه 

 داشته باشیم. 
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 :  پانزدهم  درس

 حماسه آفرینان جاودان

 
 

 شهریور 17آشنایی با واقعه ی  

  توانایی تفکر در پیام قرآنی و ارتباط آن و درک با موضوع درس  

 احترام به شهدا و الگو گرفتن از ایشان در زندگی

 آشنایی با مناطق جنگی

 آشنایی با مقام شهید و دفاع مقدس
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 1359شهریور سال  31در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟  -1

 جمله ای که امام خمینی )ره( درباره ی شهید حسین فهمیده فرمود چه بود ؟   -2

رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود  

 . نیز شربت شهادت نوشید

   خداوند در قرآن درباره ی شهادت چه فرموده است ؟   -3

 . هرکس در راه خدا بجنگد کشته شود یا پیروز گردد پاداش بزرگی به او خواهیم داد

 درباره ی شهادت چیست؟    سخن پیامبر )ص( -4

 .باالتر از هر کار نیک نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا باالترین نیکی است 

 چه شرایطی برای ما پیش می آمد ؟    اگر شهدا و رزمندگان فداکاری نمی کردند   -5

شور ما وجود دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در ک

 .نداشت

 میدان ژاله نام سابق میدان شهدا در تهران را بنویسید.  -6

 پادگان دو کوهه در زمان جنگ محل انجام چه کاری بود ؟  -7

محل تجمع بهترین جوانان ایران بود . رزمندگان سلحشور از نقاط مختلف به این پادگان می آمدند سپس سازماندهی می شدند و به  

 مقدم حرکت می کردند.سوی خط 

 ؟ اردوهای راهیان نور به چه منظور انجام می شود  -8

 ما به مناطق جنگی می رویم تا یاد آنها را زنده نگه داریم . و از شهدا درس بگیریم.  

 ؟ شلمچهکدام منطقه ی جنگی به کربالی ایران معروف است  -9

 چه مطلبی اشاره می کند؟  آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید . هر آیه به  این  -10

 وَ مَن یُقاتِل فی سَبی اللِ َفیُقتَل اَو یَغلِبْ، َفسَوفَ نُؤتیهِ اَجرًا عَظیمًا 

 هرکس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 

 74سوره ی نساء، آیه ی 

 . به پیکر های پاک شهیدانی که نام و نشانی از آن ها وجود ندارد شهدای گمنام می گویندبه چه کسانی شهدای گمنام می گویند؟  -11
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 :   شانزدهم درس

 زیارت

 
 

 احساس عالقه و احترام به شخصیتهای دینی و تمایل برای زیارت ایشان 

  حضرت معصومه )س( ویژگیآشنایی با  

 تالش برای الگوگیری از شخصیت های دینی

 احمد بن موسیویژگی حضرت آشنایی با 

 آشنایی با فلسفه زیارت و برخی از آداب آن 
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 حضرت معصومه چگونه شخصیتی بودند ؟  -1

 .ایشان دختر امام هفتم و یکی از زنان دانشمند و پرهیزکار در زمان خود بودند

 ه فاطم  نام اصلی حضرت معصومه چه بود؟ -2

 چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان معصومه گفته می شود؟  -3

 به خاطر دوری از کارهای زشت و گناهان 

 معصومه یعنی پاک و پاکیزه از بدی و گناهان   معنا است؟ معصومه به چه  -4

 چرا حضرت معصومه به قم آمدند ؟  -5

 .فتندایشان برای دیدار با برادرشان، از شهر مدینه عازم خراسان شدند. امّا در این مسیر طوالنی و دشوار بیمار شدند و در شهر قم از دنیا ر 

 ویم خوب است چه کنیم؟ وقتی به زیارت امام یا امام زاده ای می ر -6

 نیم بهتر است با وضو باشیم , آرام و با احترام وارد حرف شویم . برای دیگران و خود دعا بکنیم . زیارت نامه بخوانیم . دو رکعت نماز بخوا

 و ثواب آن را به امام یا امامزاده هدیه کنیم. 

 نام و شهرت برادر امام رضا چیست و ایشان چگونه مردی بود؟ -7

 .ایشان احمد است و به شاهچراغ مشهور شده است و ایشان مردی دانا و بخشنده و شجاع و پرهیز کار بودندنام 

 جناب شاهچراغ چگونه به شهادت رسیدند؟  -8

ام  ایشان هم برای دیدن برادر خود، امام رضا )علیه السّالم( از مدینه راه افتاد و در راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان ام

 رضا )علیه السّالم( بود، به او و یارانش حمله کرد و آن ها را به شهادت رساند. 

 آثار و برکات زیارت را بنویسید .   -9

هایی که برای هدایت مردم  ایم و از زحمترویم به آنها احترام گذاشتهوقتی ما به زیارت امامان یا یکی از فرزندان پاک ایشان می

 . دهدایم. خدا هم به ما در بهشت پاداش میایم. همچنین با آنها پیوند دوستی برقرار کردههاند، قدردانی کردکشیده

 سال  10هنگام شهادت پدر بزرگوارش چند سال داشت ؟ حضرت معصومه  -10

 برادرش امام رضا )ع(  هده گرفت ؟ی حضرت معصومه را بر عموسی کاظم )ع( چه کسی سرپرستبعد از شهادت حضرت  -11

مام بودند ,  ایشان در سایه ی تربیت پدر و برادر که هر دو امعصومه )س( چگونه به درجات باالیی از ایمان و دانش رسید ؟ حضرت  -12

 ینه را راهنمایی می کرد.  به درجات باالیی از ایمان و دانش رسید . عقاید و احکام دین اسالم را خیلی خوب می دانست . و بانوان شهر مد
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 :   هفدهم درس

 دانش آموز نمونه

 
 

 دانش آموزان چند ویژگی یک دانش آموز نمونه را بیان کنند)شناختی( 

 

کلید گنجینه دانش چه   از نظر پیامبر اکرم )ص(  دانش آموزان بیان کنند  

 چیزی میباشد.)شناختی(

تبدیل شدن به یک دانش آموز نمونه از خود میل و   دانش آموزان نسبت به

 رغبت نشان دهند.)عاطفی(

آموزان سعی کنند که ویژگی های یک دانش آموز نمونه را دانش 

 .در خود پرورش دهند

  آشنا شدن دانش آموزان با معنا و مفهوم فرصت
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 چند مورد از ویژگی های یک دانش آموز نمونه را بنویسید؟  -1

از فرصت هایش به خوبی استفاده می کند کارهای خود را به ترتیب اهمّیّت، برنامه ریزی می کند به معلّم خود احترام می گذارد.  

مطرح می کند تا درس را به خوبی یاد بگیرد. با   هنگام درس با دوستانش صحبت نمی کند سؤاالت خود را به موقع و با اجازه معلّم

 دانش آموزان دیگر مهربان باشد از وسایل خود مانند کیف، مداد و دفتر درست استفاده کند و از تقلب دوری می کند و ...

 امام علی )ع( درباره فرصت ها و استفاده از آنها چه فرموده اند ؟ -2

 . از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.فرصت ها مانند ابر )به سرعت( می گذرند

 امام سجاد درباره حق معلم چه فرموده اند؟  -3

حقّ کسی که به تو علم می آموزد، این است که احترامش را نگه داری. در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنانش  

 گوش فرا دهی. 

 حدیث حضرت رسول در باره ی پرسشگری بنویسید .   -4

 کلید گنجینه ی دانش است .   پرسش

 این سخن از کیست ؟  -5

 امیدوارم خداوند به شما عزیزان که کودکانی با محبت هستید . توفیق در تحصیل علم و اخالق مرحمت فرماید.  

 امام خمینی ) ره ( 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای همه ی شما

زیزم دانش آموزان ع  

 آموزگار پایه ی ششم : زهرا عسگری

 

 


