امتحان تشریحی هدیه های آسمان درس1تا3
آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی:

آموزگار:

جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کن

ب -پدر حضرت قاسم (ع) ،قهرمان جنگ های  ...........................و  ........................بود.
ج -اولین پیامبر خدا  .....................و آخرین پیامبر خدا  ......................بودند.
د -در سال  ...................معاویه از دنبا رفت و فرزندش  ............................به حکومت رسید.
ه -بعد از پیامبر ،معاویه به جنگ با  .....................برخاست.

فرزند گلم به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بده
 -1حضرت قاسم (ع) چه نسبتی با امام حسین (ع) داشت؟
 -2پیام رسان کربال چه کسی بود؟
 -3سرچشمه ی امید ها و زیبایی های زندگی چه کسی می باشد؟
 -4ساده ترین عبارت برای سپاس گزاری از نعمت های خداوند چیست؟
 -5چرا پیامبران از معجزه استفاده می کنند؟

پاسخ کامل بنویس
 -6پیامبر به چه کسی می گویند؟
 -7توحید به چه معناست؟
 -8چرا سوره ی توحید به این نام معروف شده است؟
 -9امام حسین (ع) هدف خود از قیام در برابر یزید را چه فرمودند؟
 -10چرا امام حسین (ع) فرمودند «:وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است»؟
 -11رفتار امام قاسم (ع) شما را یاد چه چیزهایی می اندازد؟
 -12امام حسین (ع) هنگام شهادت حضرت قاسم (ع) چه فرمودند؟
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ارائه ای از کانال تخصصی تیزهوشان استاد بیگدلی

با دنبال کردن کانال ما ریاضی خود را تقویت کنید(ویژه ششم تا نهم )

الف ...................... -و  .......................بهترین راهنمایا ن ما هستند.

امتحان تشریحی هدیه های آسمان درس1تا3
آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی:

آموزگار:

جاهای خالی
الف -پیامبران – امامان

ب -نهروان -صفین

د 60 -هجری -یزید

ه -امام علی (ع)

ج-حضرت آدم-حضرت محمد(ع)

پاسخ کوتاه
 -1برادر زاده ی امام حسین (ع) بودند.
 -2حضرت زینب (س)
 -3خداوند مهربان
 -4الحمد هلل رب العالمین
 -5تا ثابت کنند پیامبر هستند

پاسخ کامل
 -6پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است.او پیام خدا را برای مردم می آورد و آن ها را به سوی
خدا دعوت می کند.
 -7توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست.
 -8چون در این سوره به یگانگی و یکتا بودن خداوند اشاره شد است.
 -9اصالح امت حضرت پیامبر -امر به معروف و نه از منکر
 -10چون یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود و می خواست دین اسالم را ریشه کن کند و نابود سازد.
 -11شجاعت ،جوانمردی ،اطاعت از امام ،یاری دین خدا و امام
 -12به خدا قسم برای عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب دهد.
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ارائه ای از کانال تخصصی تیزهوشان استاد بیگدلی

با دنبال کردن کانال ما ریاضی خود را تقویت کنید(ویژه ششم تا نهم )

پاسخنامه

