
 بهترین راهنمایان -2درس 

پیامبران . از بین خود مردم انتخاب می -1 شدند و ....................
ی مردم بود.زندگی آنان مثل همه

پیام خدا . را برای مردم می -2 آورد.پیامبر، ........................

پرستش خدای یگانه . دعوت می -3 کند.پیامبر، مردم را به .....................

کتاب آسمانی . داشتند. -4 بعضی از پیامبران، ....................

معجزه 5- - . یعنی کارهایی که مردم عادی نمی ..........................
ها را انجام دهند.توانستند آن

آدم )ع( . بود.اوّلین پیامبر خدا، حضر -6 ت .................

بهترین شیوه . هدایت می را هاپیامبران، انسان -7 کردند.به ......................

صحیح پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است. -8

غلط  راهنمایان اصلی و حقیقی ما، یعنی پیامبران و امامان ، -9
شوند.ی مردم انتخاب میبه وسیله

غلط ی پیامبران الهی دارای کتاب آسمانی بودند.همه -10

صحیح تورات، انجیل و قرآن، سه کتاب آسمانی هستند. -11

صحیح کردند.ی مردم کار میپیامبران هم مثل همه -12

غلط پیامبران برای ثابت کردن پیامبر بودنشان، نیاز به هیچ  -13
چیزی نداشتند.

صحیح آخرین  پیامبر خدا، حضرت محمد )ص( است. -14

غلط معجزات، نشان میدادند که پیامبران بسیار قدرتمند  -15
هستند.

صحیح ی راه و زندگی مثل کوه پیمایی است که اگر نقشه -16
توانیم به راحتی به قله برسیم.راهنما نداشته باشیم، نمی

صحیح هایی ها و چه خطر داند که چه پرتگاهراهنمای آگاه می -17
در برابر ماست.

راهنمایان اصلی و حقیقی ما کسانی هستند که خدای 
ها را انتخاب کرده است.مهربان آن

راهنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسانی هستند؟ -18

پیامبران و امامان، بهترین راهنمایان ما هستند. بهترین راهنمایان ما چه کسانی هستند؟ -19

ها را به پرستش خدای آورد و آندا را برای مردم میاو پیام خ
کند.یگانه دعوت می

ی پیامبر الهی چیست؟وطیفه -20
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کردند؛ چوپانی، ی مردم بود کار میزندگی آنان مثل همه
-شان زحمت میکشاورزی و کارهای دیگر و برای خانواده

کشیدند.

زندگی پیامبران، چگونه بود؟ -21

پیامبران، کتاب آسمانی داشتند، مانند تورات، انجیل بعضی از 
و قرآن.

هایی داشتند؟برخی از پیامبران بزرگ خدا، چه ویژگی -22

که ثابت کنند پیامبر هستند.برای این کردند؟چرا پیامبران از معجزه استفاده می -23

توانستند دی نمیکردند که مردم عاهایی میپیامبران، کار معجزه چیست؟ -24

اوّلین پیامبر خدا حضرت آدم )ع( و آخرین پیامبر، حضرت 
محمد )ص( است.

اوّلین و آخرین پیامبران الهی چه کسانی بودند؟ -25

 آوردند. های آسمانی می( برای هدایت مردم کتاب1
کردند و از بدی باز ( مردم را به کارهای نیک دعوت می2

 داشتند .می
کردند تا الگوی دیگران مردم زندگی می ( خودشان مانند3

 باشند.
( با دلسوزی و مهربانی، مراقب همه بودند و همه را هدایت 4

کردند.می

های پیامبران در انجام ترین ویژگییکی از مهم -26
مسئولیتشان چه بود؟

 ( نبوت2( توحید                           1
( عدل4 ( معاد                             3

انتخاب راهنمایانی دلسوز از جانب خداوند، که با  -27
مهربانی مراقب مردم باشند و آنها را هدایت کنند کدام یک 

باشد؟از اصول دین ما می

 های خداجو( انسان2( پیامبران                         1
(مردم نیکوکار4( راهنمایان سفر               3

کردند و از ها را به خوبی دعوت میچه کسانی انسان -28
داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می-ها باز میبدی

کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند؟

 ( پیامبران الهی نیز مانند نعمت خداوند برای ما هستند.1
 آمدند.( پیامبران از جانب خداوند به سوی مردم می2
ها آن ردم بودند تا بهترین الگوید خود م( پیامبران مانن3

 باشند.
ها لطف کرده است.د با فرستادن پیامبران، به انسان( خداون4

 ث  ع ذ ب اِ  نین ؤمِی المُل  ع  اهللُ ن  د م ق ل  »ی: ی شریفهآیه -29
ؤمنان منّت گذاشت م: خداوند بر مهِسِنفُن ا مِ سولا فیهم ر 

« خودشان فرستاد ها پیامبری از میانهنگامی که برای آن
کند؟ها را تأیید میبیش از هر چیز، کدام یک از گزینه

 اند.( پیامبران، از سوی خدا برای هدایت آمده1
 کردند.( پیامبران، برای هدایت مردم، بسیار تالش می2
گذاشت و آنان را یاری ( خداوند، پیامبران خود را تنها نمی3

 کرد.می
آمدند.و کتاب به سوی مردم می ( پیامبران، با دلیل روشن4

ا ن  ل سُلنا رُرس  د ا ق  ل »ی: ی شریفهکدام گزینه با توجه به آیه -30
صحیح است؟« تاب م الکِهُع لنا م نز ا  و  ناتِ یِّالب بِ
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 دعوت به توحید( 1
 ( آوردن دلیل و معجزات2
 ( نشان دادن الگوی صحیح زندگی3
( دعوت به کارهای خوب دوری از بدی4

 ة  م اُ لِّثنا فی کُ ع د ب ق ل   و »ی: ی شریفهبا توجه به آیه -31
اوّلین هدف پیامبران الهی در میان « و ااهلل دُاعبُ  نِا   سولار 

مردم چه بود؟

 

             (       3ی )گزینه -29            (          1ی )گزینه -28(               2ی )گزینه -27(                  4ی )گزینه -26
 (1ی )گزینه -31(                  4ی )گزینه -30

 

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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