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 -1صفوان از یاران کدام امام معصوم بود؟
ب  -امام حسین(ع) 

الف – امام علی(ع) 

د  -امام کاظم(ع) 

ج  -امام صادق(ع) 

 -2روز ، .....................روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است.
ب  7 -تیر 

الف –  21فروردین 

ج  21 -آبان 

د –  11بهمن 

 -3کدام یک از موارد زیر جزو فروع دین میباشد.
الف – امامت 

ب  -تولی و تبری 

ج  -خوبی به والدین 

د – توحید 

 -4مشورت کردن امام کاظم(ع)با کارگرانش چه تاثیری روی کارگرش گذاشت؟

« -5امر به معروف» یعنی چه؟

 -6درس «شتربان با ایمان» به کدامیک از وظایف دینی ما اشاره میکند؟

 -7اگر کسی خطایی کند و ما به او تذکر دهیم به کدامیک از واجبات دینی خود عمل کردهایم.

 -8تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟

 -9خداوند در قران چه کسانی را برادر یکدیگر شمرده و به ما چه سفارشی فرموده است؟

 -11هشدار امام کاظم (ع) به صفوان چه بود.

 -11یزید چه ویژگی هایی داشت؟

 -12پیامبر (ص)در مورد جانشینان بعد از خود چه فرموده است؟
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 -1گزینهی د درست است.
 -2گزینهی ج درست است.
 -3گزینهی ب درست است.
 -4عشق و عالقه او را به امام بیشتر کرد و فهمید که چرا خداوند ایشان را امام و پیشوای مسلمانان قرار داده است.
 -5یعنی دعوت به انجام کارهای خوب و شایسته
 -6تولی و تبری
 -7نهی از منکر
 -8باعث میشود تا تمایل به انجام کارهای خوب و پسندیده بیشتر شود.
 -9همهی مسلمانا ن را برادران یکدیگر شمرده است و به ما دستور داده است که به یکدیگر محبت بورزیم و انسانهای باایمان و نیکوکار را دوست بداریم.
 -11هر کس زنده ماندن ستمکاران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.
 -11یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود – به نماز اهمیت نمیداد – دین اسالم را مسخره میکرد و احکام دینی را رعایت نمیکرد.
 -12فرمودهاند :جانشین بعد از من علی و بعد از او دو نوه ام حسن و حسین هستند سپس نه نفر از فرزندان حسین به ترتیب وصی و جانشین بعد از من خواهند
بود.

