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 )هدیه ها (دوازدهم تا هفدهم  درس          نام و نام خانوادگی:

   96 - 97سال تحصیلی خانــم مقنی            آموزگار:    پنجمی: پایه

 تاری

 
 چه کسانی برای پیروزی و حفظ انقالب اسالمی ایران ، رنج و زحمت بسیار می کشیدند ؟  2

 هدای انقالبش -3ردم ایران و مسئولین م -2هبر کبیر انقالب امام خمینی )ره( ر -1

 چند تن از شهدای بزرگ انقالب را نام ببرید . 3
 شهید مفتح  شهید مطهری – شهید باهنر – شهید بهشتی – شهیدرجایی –

به  .ق نشوید و متفر  به ریسمان الهی چنگ بزنید "وَ اعتَصِموا بحبل اهلل جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا  "آیه  4

  مردم به اتحاد و همبستگی داشتنچه موضوعی اشاره دارد ؟ 

 1357بهمن / /22انقالب اسالمی در چه روزی به پیروزی رسید ؟  5

  بهمن 22نامیده می شود ؟   "یوم اهلل  "در کشور ما چه روزی  6

 دیواری ه: روزنام 16درس 

 پیامبر اکرم درباره ی رسیدگی به اعمال چه فرموده اند ؟ 1
 شود به حساب خود برسید .فرموده اند : پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی  

 امام علی )ع( درباره ی  حسابرسی در دنیا و قیامت چه فرموده اند ؟ 2
حسابرسی اعمال  مت ، روزوز قیافرموده اند : این دنیا ، جای انجام دادن کارهاست و حسابرسی در آن وجود ندارد اما ر 

 است  و کار کردن در آن وجود ندارد .

  روز قیامتنام دیگر یوم الحساب چیست ؟  3

 ود .شمی   ثبت  کارنامه ای وجود دارد که کارهای ما در آن     دنیا   برای زندگی ما در این 4

 : این ها و آن ها 17درس 

 خداوند در قرآن درباره ی جهنم و بدکاران چه فرموده است ؟  1
 ند .کارهای زشتی که در دنیا انجام داده ا فرموده است : جهنم جایگاه بدکاران است به خاطر

 روز جدایی نیکوکاران و بدکارانخداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است ؟  2

 

3 

 د .دو نمونه از ویژگی های بهشتیان و جهنمیان که در قرآن به آن اشاره شده است را بنویسی
شان می خواهد برایشان فراهم می هر آن چه دل -2نمی پذیرد .  عمت ها و لذت هایشان هیچ گاه پایانن -1بهشتیان : 

 شود .
 بی بد بو  می نوشند و سیراب نمی شوند .آاز  -2چ راه فراری ندارند . هی -1جهنمیان : 

یٍَة » معنی آیه ی  4

ِ

ُهَو فی عیَشٍة راض

َ

ٍة عاِلیَةٍ ف

َّ

 را بنویسید .«  فی َجن
 کامالً رضایت بخشی دارند .این ها در بهشتی عالی مرتبه ، زندگی 

 قیامت اشاره به کدام مورد دارد ؟ « آیه ی اِنَّ یَومَ الفَصل کانَ  میقاتاً  5

 است .   روز قیامتروز فصل یکی از نام های   6

 بهمن به راهپیمایی می روند ؟ 22چرا مردم ایران در روز  1
 ند .ه حاضرفرمان رهبر در صحنبرای اعالم آمادگی تا به همه ی جهان اعالم کنند که همیشه گوش به -1

 رای حفظ و زنده نگه داشتن یاد شهداب -3رای حفظ انقالب اسالمی  ب -2
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