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 انسانی درس ششم                               آموزش و پرورش منطقه  11سواالت دینی 

 

مردم مکه ، بادعوت مردم  تیهدا یو آله و سلم پس از................. سال تالش برا هیاهلل عل یصل امبراکرمیپ (1

 ..................... هجرت کردند.

مورد چه فرموده  نیشدند؟ قرآن درا لیو آله و سلم به الگو و اسوه مسلمانان تبد هیاهلل عل یصل امبراسالمیپ چگونه (2

 است؟

 باشند؟ یالگو واسوه مسلمانان م یو آله و سلم در چه ابعاد هیاهلل عل یصل امبراسالمیپ (3

مَ اآلخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثیرًا به سواالت قَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللَّهَ وَالیَو هیمطابق آ (4

 :دیده رپاسخیز

 :دیسیرابنو هی( مفهوم آالف

 و آله و سلم را اسوه خود قراردهند؟ هیاهلل عل یصل امبراسالمیتوانند پ یم ی( چه کسانب

 :دیو آله و سلم را نام ببر هیاهلل عل یصل امبراسالمیپ یرهبر ابعاد (5

 :دیده حیعدالت را توض یو آله و سلم اجرا هیاهلل عل یم صلاسال امبریپ یازابعادرهبر (6

 با .................... عمل کرد. شانی................. بود وا امبراسالمیپ یازاهداف مهم حکومت اله یکی (7

دم دربرابر ....................... نباشدومر ی..................... بناکند تا در آن از.................. خبر یا دتاجامعهیکوش امبراسالمیپ (8

 باشند. کسانی

 صورت گرفت؟ یطیجامه عادالنه درچه شرا لیتشک یاسالم برا امبریپ اقدام (9

 : دیعدالت رانام ببر یاجرا یاسالم برا امبریازاقدامات پ ییها نمونه (10

 یریازابعادره کیم برخورد به کدا نیچگونه بود؟ا نهیازمد یدرمجازات شخص صاحب نام امبراسالمیپ برخورد (11

 اسالم اشاره دارد؟ امبریپ

 چه بود؟ شنیاسالم علل سقوط اقوام وملل پ امبریپ ازنظر (12

 :دیازآن را ذکرکن ییها چگونه بود ؟نمونه ها امبردرجنگیو رفتارپ رهیس (13

خود را موظف به  اناریکردو  یم تی.. و............... را کامال رعا......آمد ...... یم شیکه پ ییاسالم درجنگها امبریپ (14

 کرد. یرفتار ................... و ....................................... م

 :دیده حیاسالم محبت ومدارا با مردم را توض امبریپ یازابعادرهبر (15

 چه بود؟ امبربامردمیپ زیرفتارمحبت آم جهینت (16

 دانستند؟ یمهربان م یاسالم را پدر امبریمردم پ چرا (17

 چه بود؟ انیجو بیع امبردرمقابلیپالعمل  عکس (18

 :دیسیاسالم بامردم رابنو امبریازمدارا ومحبت پ ییها نمونه (19

 :دیده حیمردم راتوض تیدرهدا یودلسوز یسخت کوش امبراسالمیپ یرهبر ازابعاد (20

 مردم چه فرمود: تیامبردرهدایپ یودلسوز یدرمورد سخت کوش قرآن (21

 :دیذکرکن امبررایباپ شیسران قر یازدشمن ییها نمونه (22

 .شدیشترمیب شانیاای شی..................... سران قرامبر،یپ یها وزحمت ها یدلسوز باهمه (23
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 د؟یگو یمورد چه م نیمردم تاکجا ادامه داشت؟ قرآن درا تیاسالم درهدا امبریپ صبروتحمل (24

 :دیده حیاسالم اشاره دارد؟توض امبریپ یهبرازابعادر کیبه کدام « لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أَلّا یَکُونُوا مُوْمِنِینَ»  ی هیآ (25

 انسان ها چه فرمودند: تیاسالم درهدا امبریپ انیپا یالسالم درمورد تالش ب هیعل یعل حضرت (26

 کردند؟ هیتشب زیرا به چه چ امبریالسالم پ هیعل یعل امام (27

 کردند؟ یرادرمان م ییدردها ارچهیس بیبه عنوان طب امبراسالمیپ (28

 :دیده حیراتوض رانیبافق یمبارزه بافقروهمدرد امبراسالمیپ یرهبر ازابعاد (29

 آباد وبه دور از............... و.................... بود. یدنبال جامعه ا امبربهیپ (30

 آمد؟ یبدشان م یکاریکردند و از ب یدعوت م تیاسالم مردم را به کاروفعال امبریپ چرا (31

 دیسیبافقرا رابنواسالم  امبریازبرخورد محترمانه پ ییها نمونه (32

 :دیسیرابنو رانیبافق یدرمورد همدرد امبراسالمیپ سخن (33

 :دیده حیراتوض یواخوت اسالم یاسالم برابر امبریپ یازابعادرهبر (34

 اسالم با آن مبارزه کرد ................................... بود. امبریکه پ یجاهل یاز ارزش ها یکی (35

 رامدموم شمردند؟ یارو چه ک راباطل یچه سنت امبراسالمیپ (36

 افراد.................. بود. یبند میدرتقس امبراسالمیپ مالک (37

 افرادبود؟ یبند میاسالم درتقس امبریسرلوحه کار پ هیآ کدام (38

 :دیده حیرا توض رعربیاسالم با مومنان غ امبریپ برخورد (39

 یازابعادرهبر کیع به کدام موضو نیقراردارد؟ا ییها تیاسالم چه  شخص امبریپ ارانی نیتر یمیصم انیدرم (40

 اسالم اشاره دارد؟ امبریپ

 «کمیو جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتق یالناس انا خلقناکم من ذکر و انث هایا هیآ (41

 :دیده حیاشاره دارد؟ آن راتوض امبراسالمیپ یازابعاد رهبر کی( به کدام 13)حجرات/

 ست؟یچ گریکدیبا ثمره اخوت مسلمانان نیتر مهم (42

 چه بوده است؟ جادتفرقهیدر مورد ا ریدشمنان اسالم درقرون اخ نقشه (43

 داشته است؟ یانباریز جیمسلمانان چه نتا نیب جاداختالفیا (44

 کردند. یمسلمانان را به وحدت دعوت م یاست که درهرفرصت ییازعلما یکی..................  (45

 :دیسیظ وحدت بنوبه مسلمانان را درمورد حف ینیامام خم امیپ (46

 .می................................ هستازمندیمسلمانان ن نیوحدت ب تیتقو یبرا (47

 دارد؟ یمسلمانان چه ضرورت انیحفظ وحدت م یبرا قیدق یبرنامه ا وجود (48

 .میخوداستفاده کن شرفتیپ یازقدرت.................... مسلمان برا میتوانیم قیدق یا بابرنامه (49

 است؟ شنهادشدهیپ ییوحدت چه برنامه ها تیقوحفظ وت یبرا (50

 سَ یْفَلَ جِبْهُیُفَلَمْ  نَیلِلْمُسْلِم ای نادىیُمِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجاُلً  سَیْفَلَ نَی بِاُمورِ الْمُسْلِم هْتَم  یَمَنْ اَصْبَحَ و لم  :ثیحد (51

 مسلمانان داللت دارد؟ نیت بخش بوحد یازبرنامه ها کیبه کدام  دیده حیوتوض دیبِمُسْلِمٍ؛ را ترجمه کن

 شود؟ یبه مقدسات مسلمانان چگونه باعث تفرقه واختالف م نیتوه (52

 مورد چه فرمودند؟ نیدرا امبراسالمیپ ست؟یمسلمانان چ انیوحدت م تیدفاع ازمظلومان جهان درتقو نقش (53
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 شود؟ یمسلمانان م نیوحدت ب تیوارتقا اعتقادات چگونه موجب تقو اعتال (54

 .میقادات خود رابا.............. و................. اعتال وارتقا ببخشاعت دیمابا (55

 م؟یاعتقادات خودرا ارتقا واعتال ببخش دیچرابا (56

 م؟یدفاع کن یازاعتقادات خودبطورمنطق میتوان یم یودرچه صورت چگونه (57

 م؟یبکن دیاعتقادات ودانش خود چه با ارتقا یبرا (58

 مسلمانان موثراست؟ انیوحدت م تیدرتقو ییچه گروهها شناخت (59

 


