
 زیارت – 16درس 

. و  -1 حضرت معصومه )س( یکی از زنان .............
. در زمان خود بود. ................... 

 پرهیزکار –دانشمند 

حضرت معصومه )س( با تربیت یافتن از سوی پدر و  -2
. آشنایی داشت.  برادرش، در نوجوانی با بسیاری از ..............

 احکام و مسائل دین

. ، خواه -3 ر امام حضرت معصومه )س( دختر امام ..............
. و عمه . است.................  ی امام ..............

 جواد االئمه )ع( رضا )ع( – –موسی کاظم )ع( 

. یکی از فرزندان امام موسی کا -4 ظم )ع( حضرت ..............
 باشد که مرقد ایشان در شهر شیراز است.می

 راغ )ع(شاهچ

رود باید در مورد او شناخت رت کسی میانسان هرگاه به زیا -5
 داشته باشد.

 صحیح

فتم، حضرت امام موسی حضرت معصومه )س( دختر امام ه -6
 باشند.کاظم )ع( می

 صحیح

تر نداشت که پدرش به ده سال بیش حضرت معصومه )س( -7
 شهادت رسید.

 صحیح

برای دیدار برادرشان عازم خراسان  حضرت معصومه )س( -8
 شدند.

 صحیح

 غلط باشد.در شهر مشهد می مرقد حضرت معصومه )س( -9

زیارت مرقد ائمه و بزرگان دین، آثار و برکات زیادی برای  -10
 ما دارد.

 صحیح

چرا ایشان را به نام نام دختر امام هفتم چیست و  -11
 خوانند؟می« معصومه»

ت، اما به خاطر دوری از کارهای زشت و نام ایشان فاطمه اس
 گناهان، به او لقب معصومه را دادند.

 چرا مرقد حضرت معصومه )س( در شهر قم قرار دارد؟ -12
ایشان برای دیدار با برادرشان از شهر مدینه عازم خراسان شد. اما در 

 این مسیر طوالنی و دشوار بیمار شد و در شهر قم از دنیا رفت.

خواهیم به زیارت حرم مطهر یکی از بزرگان ه میوقتی ک -13
 برویم چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

انیم و برای خود و دیگران خوشویم. زیارت نامه میبا احترام وارد می
 کنیم.دعا می

 زیارت برای ما چه آثار و برکاتی دارد؟ -14
رویم، به یا یکی از فرزندان پاک ایشان می وقتی ما به زیارت امامان

مردم  هایی که برای هدایتایم و از زحمتها احترام گذاشتهآن
 دهد.. خدا هم به ما در بهشت پاداش میایماند، قدردانی کردهکشیده

( کیست و در زمان حیاتش چه حضرت شاهچراغ )ع -15
 هایی داشت؟ویژگی

-ام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( مینام او احمد بود و برادر ام

ی را خیلی خوب برای مردم بیان . او مردی دانا بود و مسائل دینباشد
نوشت و اشت. قرآن کریم را با خطّ خوش میکرد. خطّ زیبایی دمی
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گذاشت. بسیار نیز بخشنده بود. زمین بزرگی در اختیار مردم می
 داشت؛ آن را فروخت و پولش را به نیازمندان داد.

 دت رسید؟حضرت شاهچراغ )ع( چگونه به شها -16

اش امام رضا )ع( از مدینه به ایران آمد. او نیز برای دیدار برادر گرامی
نشاندگان مأمون، از که رسید، حاکم فارس که از دستنزدیک شیر

ی ستمگر عبّاسی و از دشمنان اهل بیت )ع( بود، سپاهی را خلیفه
بر آماده کرد و در برابر احمد و یارانش ایستاد. به زودی نبردی نابرا

شروع شد. احمد و یاران باشهامتش با این که کم بودند، با شجاعت 
بسیار جنگیدند و سرانجام پس از نبردی طوالنی، به شهادت رسیدند 

 و روح بلندشان به آسمان پر کشید.

 معصومه یعنی چه؟ -17

 ها و گناهان(پاک و پاکیزه از بدی1
 (انسان خوب و پرهیزکار2
 (مهربان و بخشنده3
 دار(خداشناس و دین4

مرقد مطهر حضرت معصومه )س( در کدام شهر واقع شده  -18
 است؟

 (مشهد مقدّس1
 (قم2
 (شیراز3
 (کاشان4

مرقد مطهّر برادر امام رضا )ع( حضرت شاهچراغ )ع( در  -19
 کدام شهر واقع شده است؟

 (قم1
 (مشهد مقدّس2
 (شیراز 3
 (اصفهان4

 

 (3ی )گزینه -19(                       2ی )گزینه - 18(                       1ی )گزینه -17

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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