ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) – دوره دوم
سال تحصیلی 1397- 98
نام و نام خانوادگی................................:نام معلم.. ................. ......:
نام درس........:هدیه ششم ابتدایی درس  1تا .. 3زمان آزمون.....................:تاریخ آزمون.....................:

 .1آیه ی « لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم » به کدام ویژگی پيامبران اشاره دارد؟
ب) زندگی کردن مثل دیگر مردمان

الف)آوردن معجزه برای اثبات پيامبری خود

د) مبارزه با ظلم و ظالمان

ج) داشتن کتاب آسمانی
 .2در مورد «اصل نبوت» کدام جمله نادرست است؟

الف) خداوند مهربان  ،پيامبرانی را از ميان انسان های خوب و نيکوکار برگزید تا مردم را هدایت کنند
ب) پيامبران وظيفه داشتند مردم را با دستور های الهی آشنا کنند.
ج) پيامبران انسان ها را به خوبی ها دعوت و از بدی ها باز می داشتند.
د) پيامبرانی که مردم را به مبارزه با ظالمان دعوت می کردند ،اولوالعزم ناميده می شدند.
 .3مطابق آیه ی « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِِّ أُمَِّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَِّهَ» مهم ترین وظيفه ی پيامبران الهی په بوده است؟
الف )هدایت مردم به سوی خداوند

ب) مبارزه با ظلم ظالمان
د)جلوگيری از ظلم کردن انسان های قدرتمند

ج) دعوت مردم به یکتا پرستی

 .4چرا امام حسين (ع) فرمودند « :وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است»؟
الف) زیرا یزید انسان ریا کاری بود که در باطن کارهی زشت انجام ميداد
ب) زیرا یزید می خواست دین اسالم را ریشه کن و نابود کند
ج) زیرا یزید پادشاه ستمگری بود و به مردم ظلم می کرد
د) زیرا حاکم بودن یزید حقش نبود و آن را با جنگ به دست آورده بود
 .5ثمره ی قيام امام حسين (ع) چه بود؟
ب) سرنگونی حکومت اموّیان

الف ) سرنگونی جکومت فاسد یزید
ج) اصالح شدن جامعه و بازگشت به اسالم

د)بيداری مردم از خواب غفلت و الگو از قيام امام حسين (ع)

 .6حضرت قاسم (س) در چه سنی به شهادت رسيدند و نام پدرشان چه بود؟
الف )  14سالگی  ،امام حسن مجتبی (ع)

ب)  13سالگی  ،امام حسين (ع)

ج)  13سالگی  ،امام حسن (ع)

د)  14سالگی  ،امام حسين (ع)

 .7 .7چه کسی امام حسين (ع) را به چراغ هدایت و کشتی نجات تشبيه کرده است؟
ال ف) امام علی (ع)

ب)حضرت فاطمه (س)

ج) حضرت محمد (ص)

 .8کدام آیه به « یکتا یی خداوند» اشاره می کند؟
الف ) الْحَمْدُ ِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

ب) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ج) اللَّهُ الصَّمَدُ

د) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ

د) امام حسن (ع)

 .9عبارت «»بيان کننده ی چه عمل دینی است؟
الف ) برپایی نماز و اقامه ی اذان
ج) دعا کردن به درگه خداوند

ب) ستایش خداوند
د) نذر کردن برای برآرده شدن دعاها

 .10عبارت « نسيم روح افزا» در درس یکتا به کدام صفت خداوند اشاره ی نزدیکتری دارد؟
الف) مهربانی رحيم

ب) یگانگی (اَحَد)

د) دانایی ( عليم ،عالِم)

ج) توانایی (قادر  ،قدیر)

.11جاهای خالی را کامل کنيد؟
الف) بادها باران زا گواه...............خداوند هستند.
ب) عطاهای خداوند از سر ................و نعمت هایت .........................است.
ج)  ......................و ....................بهترین راهنمایان حقيقی انسان ها هستند.
د) پيامبر کسی است که از سوی .........................انتخاب و او .................................را برای مردم می آورد.
ت) گاهی پيامبران برای اینکه ثابت کنند پيامبر هستند از .............................استفاده می کردند.
ث) اولين پيامبر خدا..........................بود و آخرین پيامبر .................................است.
س) قهرمان کربال .............................و امام حسن مجتبی (ع) قهرمان جنگ های ..................و..................بود.
ش)امام حسين (ع) در روز .....................ماه ...............سال(...................ه ق) به همراه ......................تن در صحرای کربال به
شهادت رسيدند.
ص) پس از ...............................مردم از خواب غفلت بيدار شدند و با...............................................در مقابل یزید ایستادند.
 .12به پرسش های زیر پاسخ کامل دهيد؟
الف )  4مورد از نشانه های خداوند در طبيعت که نشان دهنده ی صفات دانایی و توانایی خداوند است نام ببرید؟

ب) هدف امام حسين (ع) از قيام عليه یزید چه بود؟

ج) چرا امام حسين (ع) نمی خواستند قاسم (ع) را به ميدان جنگ بفرستند؟

د) اصل نبوت یعنی چه ؟ نبوت یعنی.....
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