
 سیمای خوبان  -6درس 

پیامبر )ص( . ها، خویشاوندیامام سجاد )ع( در مسافرت -1 اش با ........................
کرد تا مبادا همسفران به زحمت بیفتند.را پنهان می

گذاشتندمنت نمی  . ولی ............................ کردنداهل بیت )ع( به دیگران نیکی می -2

کنندهدلگرمسخنان  . به اهل بیت )ع( به دیدار بیماران می -3 رفتند و با .........................
دادند.ها امیدواری میآن

آرام -صبور . و ......................... بودند و در هیچ  -4 اهل بیت )ع( .........................
کردند.کاری عجله نمی

ساختندمعطر می زدند و پیوسته های اهل بیت )ع( این بود که مسواک مییژگیاز و -5
. . خود را .......................

امام و رهبر کردند امامان قبل از شهادت خود، امام بعدی را به مردم معرّفی می -6
. خود، دچار تردید یا گمراهی  تا مردم در تشخیص ........................

نگردند.

هدایتچراغ  . همه -7 ی مردم و پرچمدار مبارزه با ظلم امام، باید .........................
حاکمان باشد.

صحیح حضرت امام موسی کاظم )ع( درآمد کشاورزی خود را در اختیار  -8
دادند.فقیران قرار می

غلط نشستند.ی جداگانه میکارگران امام کاظم )ع( سر سفره -9

صحیح کاظم )ع( پس از خوردن غذا، خداوند را شکر گفت.امام  -10

غلط کرد؛ زیرا گاه  با کارگران و زیر دستانشان مشورت نمیامام هیچ -11
تر بود.عملش از بقیه بیش

صحیح تر ی افراد را به ایشان بیشدیدن رفتارهای امام، عشق و عالقه -12
کرد.می

صحیح بودند. اهل بیت )ع( مهربان و خوش اخالق -13

غلط هارا سرزنش دیدند، آناگر اهل بیت )ع( از کسی اشتباهی می -14
کردند.می

غلط کردند تا مردم نیز با گاه باکسی شوخی نمیاهل بیت )ع( هیچ -15
ها شوخی نکنند.آن

صحیح -کردند و به اندازه میاهل بیت )ع( هنگام غذا، پرخوری نمی -16

خوردند.

صحیح های زمان خود ترین انسانما، دانشمندترین و با ایمانامامان  -17
بودند.
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صحیح ها را خداوند آنهای مثبت اخالقی امامان باعث شد که ویژگی -18
پیشوای مسلمانان قرار دهد.

غلط کس را به عنوان جانشین پس از خود معرّفی پیامبر اسالم هیچ -19
نکرد.

صحیح امام بعد از خود را به  شهادت خود،هر یک از امامان، پیش از  -20
کرد.مردم معرّفی می

صحیح و رهبر خود  ان، دوازده امام را به عنوان امامی مسلمانهمه -21
کنند.اند و از دستور ایشان اطاعت میپذیرفته

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

چه حالتی به نزد کارگرانش در سر  امام کاظم )ع( چگونه و با-22
ی ناهار آمد؟سفره

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

چرا امام کاظم )ع( از کارگرانش خواست تا بعد از غذا کمی  -23
بنشینند؟

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

آیا شما با »امام کاظم )ع( در پاسخ یکی از کارگرانش که گفت:  -24
چه فرمودند؟« خواهید با ما مشورت کنید؟!این علم و مقام می

نشینند و در با دیدن این که امام با کارگرانش بر سر یک سفره می
کنند.ها مشورت میمورد مسایل با آن

کاظم )ع( کار کند، با  ی اماممردی که دوست داشت در مزرعه -25
تر شد؟اش به ایشان بیشدیدن چه رفتارهایی از امام، عشق و عالقه

کردند و همگی در این راه شهید شدند.ها مبارزه میبا آن روش برخورد اهل بیت )ع( با ظالمان و ستمگران زمان چه بود؟ -26

ها عمل آندادند، به به عهد و پیمان خود وفادار بودند و اگر قولی می
داندند.گرکردند. امانت را صحیح و سالم به صاحبش باز میمی

هایی که داشتند ها و امانتاهل بیت )ع( در برابر عهد و پیمان -27
کردند؟چگونه رفتار می

کس مغرورانه سخن نمی گفتند و چهار مورد از این موارد: با هیچ 
ادند و کسی را دنمی رفتند. به کسی دشنامگاه متکبرانه راه نمیهیچ

زدند زدند. پشت سر مردم حرف نمیبا القاب زشت و ناپسند صدا نمی
گشود، جلوی او را زد آنان، زبان به غیبت دیگران میو اگر کسی ن

-کردند. به اندازه سخن میگاه کسی را مسخره نمیگرفتند. هیچمی

 کردند.گفتند و حرف کسی را قطع نمی

بیت )ع( چگونه بود؟ چهار مورد را بیان کنید. اهلرفتار اجتماعی  -28

به  آمد،ها میی آننهنواز بودند. اگر مهمان به خابسیار مهمان
کردند.بهترین شکل از او پذیرایی می

برخورد اهل بیت )ع( با مهمانانشان چگونه بود؟ -29

 داشتند و اگرآمد، او را گرامی میگر فقیرترین مردم به دیدارشان میا
پذیرفتند.کرد، دعوتش را میی خود دعوت میکسی آنان را به خانه

با ذکر یک مثال بگویید چگونه اهل بیت )ع( با همه، یکسان  -30
ند؟کردرفتار می

گذاشتند ها بیزار بودند. به نان احترام میاز اسراف و هدر دادن نعمت
کردند.های کوچک آن را به درستی مصرف میو حتی تکه

ی اسراف چه بود؟نظر اهل بیت )ع( درباره -31
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د و دادنبه نماز خیلی اهمیت می. دورزیدنبه عبادت خدا عشق می
خواندند.همیشه نمازشان را اول وقت می

عبادت کردن اهل بیت )ع( چگونه بود؟ -32

های ن الهی و با آگاهی کامل از آموزهامام کسی است که به فرما
گیرد.ی اسالمی را برعهده میهبری جامعهد از پیامبر، ردین، بع

ای دارد؟امام کیست و چه وظیفه -33

ام، حسن و حسین هستند؛ از من، علی و بعد از او، دو نوه جانشین بعد
و جانشین ایشان  سپس نُه نفر از فرزندان حسین، به ترتیب وصی

شود.مهدی است که از دید مردم غایب میها هستند. آخرین آن

اند؟ی جانشینان پس از خود چه فرمودهیامبرخدا )ص( دربارهپ -34

ها غذا را شروع ها بیاید و با آنا منتظر بودند تا امام به نزد آنه(آن1
 کند.

 خوردند.گرفتند و بعد غذا می(حتماً باید از امام اجازه می2
 ها خشمگین شود.ترسیدند که امام از آن(زیرا می3
وجود داشت و برای همه کافی نبود.(زیرا غذای کمی 4

-چرا کارگران امام کاظم )ع( به هنگام ناهار، دست به غذا نمی -35

ند؟برد

 (کافرانی که قصد داشتند توبه کنند و پاک شوند.1
 (پیامبر )ص( و اهل بیت ایشان )ع(2
 (کسانی که از دین خدا دفاع کرده بودند و شهید شده بودند.3
های ایشانر )ص( و پاکیبی پیام(فقط درباره4

ی احزاب( در مورد چه کسانی نازل سوره 33ی ی تطهیر )آیهآیه -36
شده است؟

و وحی شده را اعالم کن و (ای پیامبر! آن چه از سوی خدایت به ت1
 ای.ن نکنی، رسالت آن را انجام ندادهاگر این چنی

مال به اع اید از خدا بترسید و هر کسی(ای کسانی که ایمان آورده2
 خویش بنگرد که چه فرستاده است.

ها را از شما اهل ها و ناپاکیی پلیدی(همانا خدا اراده کرده که همه3
 بیت دور سازد وشما را پاک و مطهّر گرداند.

اند و نزد هاند، بلکه زنده در راه خدا کشته شده اند نمرده(کسانی ک4
گیرند.پروردگارشان روزی می

ی ی احزاب )آیهسوره 33ی ی آیهها، ترجمهگزینهکدام یک از  -37
باشد؟تطهیر( می

کردند که در جامعه، هیچ فقیری هایی، تالش میها با برنامه(آن1
 وجود نداشته باشد.

رفتند و به های فقیرنشین میها به طور ناشناس، به محله(شب2
 دادند.فقرا، نان و غذا می

-فتند و به فقیران و نیازمندان میگر(از ثروتمندان جامعه پول می3

 بخشیدند.
فرمودند که همه باید مانند هم کردند و می(به فقیران توجهی نمی4

کار و تالش کنند.

کردنند؟اهل بیت )ع( چگونه به فقیران رسیدگی می -38
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-توانستند به آنان نیکی میآزردند؛ بلکه تا می(همسایگان را نمی1

 کردند.
 کردند تا ناراحتی پیش نیاید.خود با احتیاط رفتار می(با همسایگان 2
ها خوب کردند با آنانی که همسایگانشان خوب رفتار می(تا زم3

 بودند.
ها را خوشحال فرستادند تا آن(برای همسایگانشان هدایایی می4

کنند.

با همسایگانشان چگونه بود؟ برخورد اهل بیت )ع( -39

 گذراندند.شان را میداشتند و زندگی(از بیت المال سهمی بر می1
 آوردند.آن ها چیزهای مورد نیازشان را می(مردم همیشه برای 2
-ند و با دسترنج خود، زندگی را میکردی مردم کار می(مثل همه3

 گذراندند.
گذراندند.شان را می(مانند نیازمندان، به سختی زندگی4

شد؟مخارج زندگی اهل بیت )ع( از چه راهی تأمین می -40

 پوشاندند  ( آن را می1
 کردند.ها قطع رابطه می( با آن2
 بخشیدند.   ها را می( بار اول آن3
کردند.ها را رسوا میآن( 4 

کردنند؟شدند چه میاگر اهل بیت )ع( از عیوب دیگران با خبر می -41

 ( امامت2          ( نبوّت               1
( عدل4( معاد                          3

جانشینان پس در کدام یک از اصول دین، ما معتقدیم که خداوند  -42
از حضرت محمّد )ص( را تعیین و از طریق پیامبر )ص( به ما معرفی 

نموده است؟

 نفر/ خلفای اسالم 8( 1
 ( یازده نفر / حاکمان شرع2
 چهارده معصوم( چهارده نفر / 3
( دوازده نفر / امام4

جانشینان حضرت محمّد )ص( چند نفرند و به چه عنوانی شناخته  -43
شوند؟می

 

(  2ی)گزینه -38(                       3ی)گزینه -37(                     2ی)گزینه -36(                   1ی)گزینه -35
(             2ی)گزینه -42(                       1ی)گزینه -41(                     3ی)گزینه -40   (                1ی)گزینه -39
(          4ی)گزینه -43

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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