
 

 

 (1)درسسواالت متن 

 ؟  دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید-1

 برتری دادن انسان بر سایر موجودات -2مراقبت و توجه دایمی خداوند نسبت به ما  -1:ج

 ؟منظور از شکر زبانی چیست-2

ج:سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند به می 

 گوییم مچکریم این ساده ترین نوع شکر است که به ان شکر زبانی گفته می شود

 شکر عملی چیست؟-3

ج:سپاسی که از طریق عمل و انجام کاری نشان داده می شود مثال به پدر و مادر خود احترام می 

 گذاریم

 چند نمونه از شکر عملی را نام ببرید-4

ج:به افراد سالخورده وناتوان کمک می کنیم ،شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می 

 از چشم خود برای مطالعه کتاب های فمفید استفاده می کنیم اوریم،وقتی

 انواع شکر را فقط نام ببرید-5

 ج:شکر زبانی و شکر عملی

 ساده ترین نوع شکر .....است-6

 ج:شکر زبانی

 امام صادق)ع( در مورد شکر نعمت چه فرموده است؟-7

 ج:شکر نعمت ان است که از انچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

 با......،خداوند نه تنها از ما راضی می شود،بلکه ........بیشتری نیز به ما می دهد-8

 ج:شکر گذاری_نعمت های

 (1)درسسواالت مربوط به قسمت ایات 

 چیست؟«ُهَو َمَعُکم أیَن ما ُکنُتم:»مفهوم ایه  -1

 ج:نظارت الهی )ایه ستاره دار است(

 چیست؟«فاهلُل خرُی حافظاً و هَو اَرَحم الرامحیَ » مفهوم ایه -2

   ج:حافظ و مهربان بودن خداوند



 

 

 چیست؟« لنَئ َشَکرتُم ألزیّدنَُکم :»مفهوم ایه  -3

 (ایه ستاره دار است  ج:شکر نعمت و زیاد شدن نعمت در اثر شکر .)

 (1)درسخودت را امتحان کن

چرابرخی انسانها با وجود این که خداوند از انها مراقبت میکند ، دچار حادثه  -1

 میشوند؟

ج:گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری ویا از سر نادانی خودش را در برابر حوادث قرار می 

   دهند

 صحیح از نعمت...................واستفاده ناصحیح از نعمت........استاستفاده  -2

 ناسپاسی در برابر خداوند-ج:شکر نعمت

 شکر واقعی نعمت چیست؟توضیح دهید -3

 ج:این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او وانجام کار های حرام استفاده نکنیم

 

 استعانت از خداوند.درس دوم:

 پرسش و استعانت از خداوند.چیست؟«إیاکَ نَعُبُد وإیاکَ نَسَتعی» آیهمفهوم -۱

و»  مفهوم ایه -۲  وجود یاری خداوند در صورت داشتن صبرو تقوا.........«اوَتَتّقو ابیل إن تَصِبر

یَها اّّلیَن » مفهوم ایه -۳
َ
قداَمُکم..امنوایا أ

َ
   خدا وثبات وپایداری در دین یاری«یُثَبرّت أ

 

 جمالت زیر را تکمیل کنید -۴

 است هنگام نمازشوددعا مستجاب می  هایی که دران یکی از بهترین حالتالف(

قدم هایمان را استوار می  ا را یاری می کند واگر خداوند را یاری کنیم خداوند نیز مب(

 گرداند

 است دعا کردن ها برای جلب یاری خدا یکی از مهمترین وساده ترین راهج{

در موقعیتی از گناهان  وتقوا یعنی: شکیبایی در برابر مشکالت و سختی ها صبر  یعنی:د( 

  دوری کردن



 

 

 اوست یاری دین سط ما بندگانمنظور خداونداز یاری اش تو(ه

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید -۵

 غ.برطرف کنیم تنهاییبه الف(ما میتوانیم تمام نیاز های خود را

 ص.پنهان نمی مانددعای هیچ یک از بندگان، از خدا ب(

 ص.ج(خداوند درخواست و دعای هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد

 غ .د(ما برای پشت سر گذاشتن مشکالت خود نیازمند کمک دیگران نیستیم

 رسول خدا درباره استجابت دعای بندگان چه می فرماید؟ -6

خداوند را نمی خواند مگر این که دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود یا خداوند  هیچ مسلمانی

 ان را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر ان دعا بخشی از گناهانش را می امرزد

-3یاری دادن خداوند-2صبر و تقوا-1.راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید -7

 دعا

زیرا در این حالت نماز گزار با خداوند سخن بهترین زمان برای دعا کردن است؟نماز  چرا -8

می گوید و از او یاری می طلبد. انسان به خداوند بیشتری دارد،خداوند نیز با لطف و رحمت با او 

 رفتار می کند.

 

 

 تلخ وشیریندرس سوم.

 جمالت صحیح وغلط را با ص یا غ مشخص کنید.-۱

 ص       ،فرشتگان به انسانهای پاک سالم می فرستند. الف(هنگام مرگ

 غ            .ب(بدکاران،چون عمرکوتاهی دارند از مردن می ترسند

                     متفاوت است.های دیگروضعیت انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با انسان ج(

      ص

 غ      می آیند.د(زیرک می دانست که نگهبانان نیمه شب به سراغش 

هنگامی که فرشتگان جان کافران را می .ح دهیدحالت کافران را در هنگام مرگ توضی-2

گیرند،به صورت وپشتشان می زنند وبه آنها می گویند:اکنون وقت آن است که عذاب آتش را 

 بچشید.



 

 

رند کسانی که در زندگی خود به خدا وپیامبرانش ایمان داچه کسانی از مرگ نمی هراسند؟-3

 وبه فکر زندگی پس از مرگ هستند. 

 کافران وبد کاران که تمام زندگی خود را بهمرگ برای چه کسانی سخت ودشوار است؟-4

 تفریح در دنیا می پرازند وبرای خود توشه ای آماده نکرده اند.خوشگذرانی و

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 عبور آساندرس چهارم             

رلعاَلَیَ »پیام ومفهوم آیه-1 رّّل رمَحًة ل  را بنویسید.«َوما اَرَسلناکَ ا

 حضرت محمد )ص( پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.

 حاالت انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟چرا -۲

 احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

ما دنیایتان را آباد چون شپاسخ ابوذر در مورد اینکه چرا از مرگ می ترسیم چه بود؟-۳

 ید.انی برود ودوست ندارید از آبادانی به ویروآخرتتان را خراب کرده ای

 حضرت محمد )ص(منظور از پیام آور رحمت ومهربانی چه کسی است؟-4

خیر.هرنوع کمک به دیگران،در آیا صدقه دادن فقط در امور مالی است؟توضیح دهید.-5

 راه خدا صدقه محسوب می شود.

 سه نمونه از کارهایی را نام ببرید که موجب آسانی زندگی در دنیا وآخرت می شوند.-6

 ومادر نیکی به پدر-1

 خوش اخالقی-2

 صدقه دادن-3

 به فرموده امام صادق چه کنیم که هرگز فقیر وتهیدست نشویم؟-7

 با محکم کردن پیوند خود با بستگان وخوش رفتاری با پدر ومادر. 

 چه چیز باعث شد جوان بخشیده شود وراحت به استقبال مرگ برود؟-8

 دعای پیامبر ورضایت مادر.

صدقه دادن موجب نجات یافتن اثرات صدقه دادن چه می فرمایند؟باره امام صادق در -9

 زمرگ بد ورهایی از هفتاد نوع بال است.ا



 

 

 جمالت صحیح وغلط را با ص ویا غ مشخص کنید.-1

 ص                      پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.«ص»الف(حضرت محمد 

 غ                              است. ب(حاالت انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان

        غ                                                    ج (صدقه دادن فقط در امور مالی است.

                       ص                         است.مانند رفتن به مراسم اهدای جایزه عده ای  براید(مرگ 

 غ                                              نازه سعد حاضر نشد.یل در تشییع جو(جبِرئ

 پیامبررحمتدرس پنجم  

 اخالق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.چیست؟«»مفهوم آیه -1

پیامبر را آزار می داد ومسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به »عبارت -2

 بزرگواری ومحبت..اخالقی پیامبر است بیانگر کدام ویژگی«رفتندعیادتش 

حضرت کیست؟«لََقد اکَن لَکم اُسوٌة حسنةٌ »در آیه «اسوة حسنة»منظورخداونداز-۳

 محمد)ص(

رنگرداند په بآن را به صاحبش  و به امانت خیانت کند پیامبر در مورد شخصی که-4

است وخدا را در حالی مالقات خواهد کرد فرمودند:اگر بمیرد بر دین من نمرده فرمودند؟

  که از او خشمگین است.

حضرت کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟-5

 پیامبر )ص(

مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل  -6

 عملی زندگی خود قرار دهد.پیامبر اکرم را به عنوان الگوی حالشان شود ؟

هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را عزت نفس چه فرمودند؟پیامبر اکرم در باره -7

 از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیزمثل درخواست برای چوب خالل دندان.

در دین ما خیانت به امانت مرد چوپان چه فرمود؟ مبر اکرم درباره امانت داری بهپیا-8

پس بر تو الزم است همه  رین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت استاز بزرگت

 صاحبش برسانی.گوسفندان را به دست 

 امین بودن ؟ندمشهور بود اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتیپیامبر -9



 

 

یعنی خودمان را پیش دیگران با ارزش بودن است یعنی چه؟عزت نفس احساس -11

 کوچک نکنیم

بزرگواری -1.اخالقی ورفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببریدسه ویژگی -11

 امانت داری-3عزت نفس    -2  ومحبت

 جمالت صحیح وغلط را با ص وغ مشخص کنید.-12

ندگی را به ما نشان دهند توانند با آوردن دین،مسیر صحیح ز الف(تنها کسانی که می

 ص                           هستند.پیامبران 

(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران ب

 غ                             کوچک نکنیم

است،ررفتار آنها نیز الگوی  پیامبران نشانگر راه   دستیابی به  رستگاری گفتارج(

             ص                           عملی زندگی ما است.

 ص             .دمان را پیش دیگران کوچک کنیمما نباید خو

------------------------------------------------------------------------------------ 

 درس پنجمخودت را امتحان کن.

پیامبران.چون آنها  زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد ؟چرا؟-1

تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی،مسیر صحیح زندگی را به ما 

نشان دهند و چون خودشان هدایت یافته بودند،بهترین شیوه زندگی را انتخاب می 

 کردند؛بنابراین زندگی آنها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

عزت نفس احساس با ارزش بودن .عزت نفس را تعریف کنیدباذکر یک نمونه -2

 .ان کوچک نکنیمت؛یعنی  اینکه خودمان را پیش دیگراس

اگر بمیرد بر دین پیامبر  چیست؟در امانت ،عاقبت خیانت با توجه به سخن پیامبر-3

    نمرده است وخداوند را در حالی مالقات می کند که از او خشمگین است.

  



 

 

 درس ششم : اسوه فداکاری و عدالت

 سواالت متن 

ار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه فداکبه چه کسی فداکار گفته می شود؟  .1

خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از جان خود می گذرد و آن ها را در راه هدف پاک و 

 بزرگ خود فدا می کند. 

لیلة ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی علیه السالم در شب هجرت پیامبر اکرم به  .2

 مشهور است.  المیت

فداکاری  –عدالت طلبی و مساوات  دو ویژگی بارز شخصیت حضرت علی )ع( را نام ببرید؟ .3

 و خود گذشتگی 

ایجاد عدالت میان  -به امید حمایت از مظلومان چرا حضرت علی حکومت را پذیرفت ؟ .4

  مردم.

او بین مسلمانان هیچ  حضرت علی برای رعایت عدالت و مساوات چگونه عمل می کردند؟ .5

کس را بر دیگری برتری نمی داد. در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی ، با خانواده و 

نزدیکان خود نیز مانند سایر مسلمانان رفتار می کرد و در هنگام تقسیم بیت المال همه 

 صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کرد. چیز را به دقت و به 

قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخورد  از نظر حضرت علی )ع( قاضی باید چگونه باشد؟ .6

 یکسانی داشته باشد حتی در نگاه کردن و احترام گذاشتن 

 .اً رَسوُلُ اهللأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدو  أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهلل»گفتن شهادتین چیست؟  .7

 

 

 



 

 

 درس هفتم : برترین بانو

  داشتن فرزند دختررا ننگ و عار می دانستند؟ در زمان پیامبر جاهالن داشتن چه چیزی  .1

 بود.  موجب برکت و شادمانی زندگیاز نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه  .2

تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد  .3

 ساخت.  مقاوم تر و استوار تربلکه او را 

فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟  .4

 بر ترین بانوی جهان است. 

سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان  فاطمه» به نظر شما منظور از جمله ی  .5

این است که در بین زنان عالم چه در گذشته وچه در حال و چه در آینده چیست؟ « است 

کسی بهتر و واالمقام تر از ایشان نیست . و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در 

 ک تر کنیم. حد توان به شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدی

.عالقه شدید به 3.حضور در اجتماع 2.حیا و عفت 1ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟  .6

 .  .اهمیت دادن به خانواده و خانه داری6.ایثار و بخشندگی 5.ساده زیستی 4پیامبر 

پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه  .7

ی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم علسفارشی کرد؟ 

 فاطمه کارهای داخل خانه را. 

وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه  .8

خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، خشنودی خود را چگونه اعالم کردند؟ 

 مردان نا محرم بی نیاز ساخت .مرا از روبرو شدن با 

هرگاه غذایی تهیه می کرد  حضرت فاطمه چگونه عالقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟ .9

او را دعوت می کرد و نسبت به اشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به 

 انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد. خطر 



 

 

پیامبر  لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟در  .11

 مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

خداوند فاطمه را  پیامبر )ص( درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟ .11

 دوست دارد. دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز 

پیامبر نیز به ایشان می گذاشت و او  فاطمه زهرا رفتار می کردند؟پیامبر چگونه با حضرت  .12

را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد 

حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه 

  بود.

فاطمه مایه شادمانی قلب  بر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟پیام .13

  من است.

کار در منزل را  حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟ .14

عیب نمی دانست، گندم را با دستاس آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش 

به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا 

 غافل نمی شد، به ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت. 

سوگند به  ت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخر .15

خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طوالنی آخرت چه 

 آماده کرده ام. 

شگفتا، دختران پادشاهان  سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟ .16

می کنند اما دختر زربافت بر تن  ایران و روم بر تخت هایی از طال می نشینند و پارچه های

 رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر 

در خانه ای اجاره ای زندگی می  چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟ .17

کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر 

 نرم، لباس های فاخر و گران قیمت نمی پوشید.  با شن



 

 

  در دوری از مردان نامحرم حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟ .18

هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ  حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟ .19

 حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد. 

سخنان و خطبه های آن  حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟نمونه هایی از  .21

حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای 

رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان 

ی آموخت و به پرسش های آنان پاسخ مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان م

  می داد و خسته نمی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس هشتم : افتخار بندگی

 ص                      غ       سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند.  .1

یعنی بر هر دختر و پسری واجب  بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟ .2

 مانند بزرگساالن ، به احکام دینی خود عمل کند.است پس از بلوغ، 

برای اینکه ما انسان ها نیز توان  چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر ماواجب کرده است؟ .3

 مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم. 

را داشته خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی  .4

زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف  باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟

 های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست. 

  است. تکلیف دینیبلوغ شرعی سر آغاز انجام  .5

تغییرات تدریجی صدا و دو رگه  ؟دچند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسی .6

" با رشد استخوان پا آغاز می رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معموال –شدن آن 

 به وجود آمدن تغییراتی در چهره و ...  –شود 

ایجاد پرسش های  چند مورد از تحوالت روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟ .7

 افزایش احساس مسئولیت.  –افزایش حس استقالل طلبی  –جدید در ذهن 

همه  دین اسالم با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟ .8

مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها 

 بپرهیزند. 

  د.می شو شکوفایی شخصیتروحیات فطری و خدادادی موجب  .9

اگر با تحوالت روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود  .11

اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخالقی زیادی در  می آید؟

 کمین نوجوانان خواهد بود. 



 

 

کنیم چه نتیجه ای اگر برای یافتن پاسخ های سواالت مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه  .11

  موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد. خواهد داشت؟

آنان را از  اهل بیت )ع( انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟ .12

خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این 

  تکالیف عمل کنند.

محبوب ترین آفریده ها  رباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟امام صادق )ع( د .13

 نزد خداوند ، ......... این است بنده واقعی من 

 حج و ...... –زکات  –خمس  -روزه -ازچند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟ نم .14

  است.  تحصیل علوم دینیابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی یکی از راه های دست ی .15

 مشورت کنند. عالمان دینی مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با  .16

 به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند.                ص                غ .17

 گویند. می  مرجع تقلیدبه مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند .  .18

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : به سوی پاکی در س نهم

خداوند حکیم امام رضا علیه السالم در مورد چیزهای حالل و حرام چه می فرمایند؟  .1

 ..................... حالل کرده است. 

 است.  نجاساتیکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده  .2

نه تنها موجب سالمتی ؟ رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود .3

 جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عباذات نیز هست. 

 سگ -مدفوع -ادرار -خوننجاسات ) چیزهای نجس( را نام ببرید؟  .4

عالوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند آیا فقط خون انسان نجس است؟  .5

 نیز نجس است.

  باید با آب شستهمحل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟  .6

 است.  واجبپاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز،  .7

 بیماری های مختلفاست و تماس با آن انسان را در معرض  نجسادرار و مدفوع انسان  .8

 قرار میدهد.

به سالمتی مفید است، برای به جا  برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع عالوه بر اینکه .9

 است. واجب آوردن نماز، 

 است.  نجسادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش  .11

  نیست.ادرار و مدفوع حیواناتی که حالل گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس  .11

 –پوست  –ناخن  -موتمام اجزای بدن سگ )کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟  .12

 استخوان( و رطوبت های آن نجس است. 

 شکار –نگهبانی از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟  .13

  دور از محل زندگی انسانسگ باید در کجا نگهداری شود؟  .14

فرمود می تواند از آن برای امام صادق )ع( در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟  .15

 شکار استفاده کند اما هرگز آن را داخل خانه اش نبرد. 



 

 

  زمین -+2آب  -1دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟  .16

  جاری –راکد انواع اب را نام ببرید؟  .17

  قلیل –کر انواع آب راکد را نام ببرید؟  .18

یان دارد مانند : آب زمین می جوشد و جرآبی که آب جاری به چه آبی گفته می شود؟  .19

 چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران 

لیتر باشد. به آن آب کر  384اگر مقدار آب حداقل آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟  .21

 . گفته می شود. همانند آب منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی

 آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد.   ص               غ  .21

حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ) آیا آب کر و جاری در برخورد با  .22

آب کر و جاری نجاست نجس می شود؟( در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟ 

در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر 

 . کند

لیتر کمتر باشد، به آن  384اگر مقدار آب از توضیح دهید؟  آب قلیل را همراه با یک مثال .23

  آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و . .

آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟  .24

 آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و ... 

 را دارد.                     ص                 غ آب باران حکم آب کر  .25

آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه حکم آب قلیل را بنویسید؟  .26

 نجاست اندک باشد. 

 چون آب قلیل است نجس می شود. اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟  .27

 را برطرف کنیم. نجاست برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید  .28

ابتدا باید عین چگونه میتوان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟  .29

 است را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود. نج



 

 

دو مرتبه آب چگونه میتوان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟  .31

 روی آن می ریزیم تا پاک شود. 

. سه مرتبه آن با آب قلیل پر و 1به دو روش : ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟  .31

  . با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم.2سپس خالی کنیم. 

ابتدا و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟ ظرفی را که سگ لیسیده  .32

این ظرف بدون خاک ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. 

 مال کردن پاک نمی شود. 

باید راه رفتن را به اگر کف پا و کفش هنگام راه فتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟  .33

 آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود. مقداری ادامه داد که 

اول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: شرایط تطهیر با زمین را بنویسد؟  .34

" بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا عین نجاست با راه رفتن کامال

 موکت نباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس دهم : ستون دین

بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند  نماز چه فرموده اند؟خداوند برای نشان دادن ارزش  .1

است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز 

  سفارش کنند.

آن گاه که انسان با ایمان ......... هرگز  پیامبر اکرم )ص( در مورد نماز انسان چه می فرماید؟ .2

  زمان را رها نمی کردی.

نمازی که در اول وقت خوانده شود، به  امام باقر درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟ .3

صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، 

 خداوند هم تو را حفظ کند. 

ن موجب نزدیکی هر چه بیشتر انسابر پاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟  .4

 به خداوند و دوری از شیطان می شود. 

پروردگارتان می فرماید: پیامبر اسالم )ص( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟  .5

هرکس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می 

 دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم. 

پاداشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود.      بر  .6

 ص       غ

 هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.  .7

اگر ارکان در نماز فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می  .8

  نمازش باطل خواهد شد.کند؟ 

 –تربیت  –سالم  –تشهد  –ذکر  –واجبات دیگر نماز به غیر از ارکان را نام ببرید؟ قرائت  .9

 مواالت 

تکبیرة  –نیت  – رکوع –تشهد  – سجود – قیام –سالم زیر ارکان نماز خط بکشید ؟  .11

 مواالت  – االحرام



 

 

اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز  .11

  نماز باطل نخواهد شد.چه حکمی پیدا می کند؟ 

 





 

 

 

 

 

داشته  درکارهایشان همیاری واتحاد ازمؤمنان می خواهد نه تنها دین اسالم از مؤمنان چه می خواهد؟ – 1

 نیز به صورت گروهی انجام دهند . بلکه بسیاری ازعبادتهایشان را باشند،

به اندازه دوهزاررکعت  هررکعت نمازجماعتامام رضا)ع(درباره ارزش نمازجماعت چه می فرماید؟ – 2

 نمازکه به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

شانه به  همگی درصف های منظم و وقتی ما؟چرامستحب است نمازبه صورت جماعت خوانده شود-3

 ندک توجه پیدا می به خداوند خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر معبود نیاز با و به راز می ایستیم و شانه یکدیگر
 رحمت بیشتری قرار می دهد. لطف و مورد را خداوند همه ما و

که مستحب است برای شروع  است ارزشمند نماز جماعت آن قدر  ارزش نماز جماعت چگونه است ؟ -  4      

است  جماعت شروع شود ، بهتر نماز بعد ی خوانده باشد وبه تنهای را نماز اگرکسی و کرد جماعت صبر نماز
بخواند .نمازش را دوباره به جماعت 

 رکعت دارد. دو و خطبه دودارد؟وچند رکعت  چند خطبهعه نماز جم-5

صلوات  و ستایش خداوند پس از ؟ درباره چیست و چگونه خوانده می شودجمعه  خطبه اول نماز -6

صحبت  اجتماعی سپس درباره مسائل اخالقی و دعوت می کند و تقوابه  مردم را اکرم اهل بیت او )ع( پیامبر بر
 روی صندلی می نشیند. می کند .آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و

خطبه دوم هم به ستایش  امام جمعه در چگونه خوانده می شود؟ موضوع خطبه ی دوم چیست و -7

وجهان  سپس درباره مسائل مختلف ایران و می پردازد دعوت مردم به پرهیزکاری و پیامبر صلوات بر خداوند و
  خطبه را تمام می کند.از قرآن  ا ی کوتاه  سورهخواندن  با درآخرهم و صحبت می کند

رکعت اول پس  در . رکعت دارد نماز صبح دو نماز جمعه مانند؟چگونه استاقامه نمازجمعه  شیوه ی-8

سوره +  وبجا می آوریم  .) حمد  سجده ها را سپس به رکوع می رویم و از حمد وسوره امام، قنوت می خوانیم و
 قنوت +رکوع+ دوسجده (

دو  آن به سجده رفته و از بعد خوانده و وسپس قنوت راسوره امام به رکوع می رویم  و بعد ازحمد رکعت دوم: در
سوره+رکوع +قنوت + سجده+تشهد  و سالم نماز را می خوانیم .) حمد و تشهد آخر در آورده و سجده به جا

 وسالم (

غسل  انجام ازظهرروزجمعه انجام شودچیست ؟یکی ازکارهایی که مستحب است قبل -9

 جمعه

اگر در رکعت سوم یا  ؟ سوره را بخواند و مأ موم درنماز جماعت چه موقع باید حمد-11

 .چهارم به نماز جماعت برسد



 

 

است .نمازجماعت مسلمانان با یکدیگر همدلییکی از زیباترین وارزشمند ترین نمونه های  -11

 را............... اقامه می کرد. شنمازپیامبر اکرم )ص(همواره -12

 (فرادی4       ( جماعت                 3            ( درخانه2        تنها         ( 

 مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟ -13

  ( تکبیرة االحرام4     (رکوع               3        ( قنوت         2   (حمد             1

باید قبل از شروع غسل آن در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟– 14

 .مانع را برطرف کرد

 

 

؟چگونه خوانده می شود؟نمازجمعه -1

همه چیز نماز را خودش بخواند .سوره وحمد  درنمازجماعت مأموم باید غیراز-2

شیوه انجام غسل را توضیح دهید .-3

 

 

دین اسالم هرکاری که مردان وزنان را به گناه اندازدحرام می   دین اسالم چه کارهایی را حرام می داند ؟–1

 داند

 چه نوع پوشش ورفتارهایی دراسالم حرام است؟-2

 پوشیدن لباس های تنگ وبدن نما-1

 سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند.-2

 



 

 

 پوشیدن لباس هایی که انسان را درجامعه انگشت نما کند.-3

حرام است توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کندانجام هر رفتاری که -4

 جمالت داده شده را کامل نمایید-3

 پیشرفت نیست . رشد واست که هیچ مانعی برای  حفظ حجاب از دستورات مهم اسالم-1

حکم حجاب  پی دارد را در انسان ها که سالمتی روح ما یکی از دستورهای حکیمانه ی خداوند-2
 .است 

 

 

آیات قرآن کریم ، مهمترین فایده حجاب برای بانوان چیست ؟ با توجه به-1

مسئولیت مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟-2

خداوند مرا برای تعلیم وآموزش مردم برانگیختنش را توسط خدا چه فرمود؟ پیامبر هدف بعثت و-1

فرستاده است.

 و داددانش اهمیت نمی  ی که کسی به علم وجامعه ا در چگونه جامعه ای برانگیخته شد؟ پیامبر خدا)ص( در-2

 .نوشتن داشتند مردم توانایی خواندن و اندکی از تعداد تنها

کس که به دنبال فراگیری  هر دانش به مؤمنان چه می فرمودند؟ گیریادرباره فر پیامبراکرم )ص(-3

شته ها می دارد درکارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود . فر قدمی که بر هر دانش است با

 زمینی که زیر پای اوست برایش ازخدا وند مهربان آمرزش می طلبد. و بالهایشان را زیر پای او می گسترانند

کسی که کارهایش را بدون دانش وبینش انجام  درباره ارزش دانش چه می فرمایند؟ امام صادق)ع(-4

 مقصدش دورتر می شود. ازهرچه سریع ترحرکت کند،  میدهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود.

کسانی که نسبت به راه خود علم وآگاهی  ؟رسندب توانند به اهداف خود زندگی می تنها چه کسانی در -5

 داشته باشند چرا که پیدا کردن راه درست زندگی بدون دانش وبینش امکان پذیر نیست. 

 

 

 



 

 

زمینه های مختلف  پیشرفت های بزرگ درباعث  در کارهایمان دارد ؟ علم ودانش چه تأ ثیری بر موفقیت ما-6

 علمی می شود.

به خاطر  -3گوش فرا دادن  -2 سکوت کرن -1پیامبر اکرم علم را چه چیزی تعریف کردند؟_7

 آموزش آن به دیگران -5عمل کرن  به آن -4 سپردن

 شماره هرعبارت را کنارموضوع مرتبط به آن بنویسید:و نمودهبه این روایت توجه -8

 زندگی همیش             .           فراگیری دانش برهرمسلمانی واجب است             

 .           ثروت واقعی  زید فروتن باشیددربرابرکسی که از او علم می آمو          

  تواضع نسبت به معلم                                   علم ودانش گنجی است پایان ناپذیر        

 علم آموزی برای همه            آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس ازمرگشان زنده اند       

 

 

 

 

چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟عالمان -1

 آن را توضیح دهید؟یک مثل  با ؟ بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی بوده است-2

 انجام کارها بدون دانش وبینش چه نتیجه ای بدنبال  دارد؟-3

ا ر او پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینی ،د؟ ندوست چه میفرمای درباره ی انتخاب حضرت علی )ع (-1

 دانی به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.متحان کن وگرنه بدون آنکه خودت با

1 4 

2 3 

3 
2 

4 1 

 

 

 



 

 

 نوعان درنیکی به هم -2رعایت اوقات نماز   -1ویژگی انتخاب دوست چیست؟ 2 امام صادق )ع( بنا به سخن-2

 راحتی سختی و

خواسته ی او  به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و چرا در انتخاب دوست به اهل نماز بودن باید توجه کرد؟-3

 .کرد نیز توجهی نخواهد خواسته های ما برای اقامه نماز بی توجه است ، به ما و

 اعتماد نمی کند ، دوستی کسی که به عهد خود وفا بر عهد چه فرمودند ؟درباره ی وفای به  حضرت علی )ع ( -4

 نکن

(احساس 2                    وعده  پایبندنبودن به قول و( 1  چه چیزی باعث ناپایداری دوستی می شود؟-5

 مسئولیت کردن

برای اینکه بدرستی کسی را  چگونه می توان کسی را بدرستی شناخت؟ براساس سخن امام صادق )ع(  -6

د . ی او بنگریامانت دار نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و تنها به طوالنی بودن رکوع وسجود بشناسی ،

 شد.  باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد گوکسی که زبانش راست

عاقبت دروغ گویی ، حسرت  عاقبت راستگویی نجات است و دروغ گویی چیست؟ عاقبت راستگویی و -7

 وپشیمانی

 می داند. ایمان را نشانه خداوند وفای به عهد  - 8

 .است عذاب جهنم در آخرت و خواری دنیا رنتیجه ی دروغ گویی ، د-9

بسیاری از دروغ های بزرگ ، نتیجه ی دروغ هایی است که  ؟ کندمی  دروغ گویی انسان عادت به چگونه  -11

مدتی بدون اینکه خودش  از به شوخی دروغ بگوید ، بعدوقتی انسان عادت می کند که  به شوخی گفته می شود .

 بداند گرفتار اخالق زشت دروغ گویی می شود

و  آبرو میان دوستانش به دروغ گویی مشهور می شود و انسان کم کم در نتیجه ی دروغ گوی چیست؟ -11

 ناخودآگاه به گناهان بزرگتری نیز گرفتار خواهد شد. اعتبارش را از دست می دهد و

-2 -1پرهیزکرد؟ دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او کدام _1

 اعمال انسان دارد؟ چه تأثیری بر راستگویی -2

 یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ -3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ،یتنبل ، رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی به بهشت خدا نمی رسد؟ راتباه نموده و چگونه انسان زندگی خود-1

نادرست رفتارهای  با این عادت ها و اگردیر بجنبیم و و همانند میکروب به جان اخالق ما می افتندغیبت و...... 

 . به بهشت زیبای خدا نرسیم مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و

به وسیله ی رفتارهای ناپسند  رسیدن به رستگاری وبهشت جاویدان شکست می دهد؟ را در شیطان چگونه ما -2

بهشت  تگاری ورا در دست یابی به رس در صورت مقابله نکردن ، ما اخالقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و

 جاویدان شکست می دهد.

پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتراست؛  حضرت علی )ع(درباره ی انسان عجول چه می فرماید؟ -3

 دیگر کار از کار گذشته باشد. که زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید

بدون دقت انجام می دهد، بی  و؟زیرا کاری که باعجله مشکل دوباره کاری روبه رو است چرا انسان عجول با-4

 کند.کار همان  ترا صرف انجام درس نیروی خود دوباره مجبوراست وقت و نتیجه خواهد بود و

بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف  کارکند؟ه وقتی انسان صدای اذان را می شنود بهتراست چ-5

 و شیطان به طمع می افتد بیندازد ، به تأخیربرای انجام کارهای دیگر  را زیرا اگرنماز نموده وبه نماز بایستد ؛

 انسان را به کارهای دیگر مشغول می کند.

ی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو ، هم دنیا ب از تنبلی و امام صادق )ع( درباره ی تنبلی چه فرموده اند؟ -6

 را از تو خواهند گرفت وهم آخرت را.

 -3نسان های کوشا ادوستی با  -2آینده نگری  -1 ؟نام ببرید جام دادبرای درمان تنبلی چه کارهایی می توان ان -7

 برنامه ریزی  -4تصمیم قاطع 

آینده دچار اندوه وحسرت گذشته  در بفکر آینده باشیم تا یعنی ما االن تالش کنیم و آینده نگری یعنی چه ؟ -8

 .نشویم

 نده به غم ویآ در سستی کند کارش کوتاهی و در امروزکس  هر چه می فرماید؟نگری  امیر المؤمنین )ع(درباره ی آینده-9

 شود. می اندوه مبتال

یدن ود همراهی با دوستان کوشا -1 می شود؟انسان  ث درمان تنبلی دردوستی با انسانهای کوشا چگونه باع-11

که به مطالعه ی زندگی انسان های موفق  -2فعالیت ایجاد می کند.    انگیزه بیشتری برای کار و آنها تالشسعی و

 را برای تالش بیشتر دوچندان کند. تالششان درطول تاریخ درخشیده اند ، می تواند انگیزه ی ما دلیل سعی و

 



 

 

با آرزو وکاشکی  و خیال پردازی کار انجام نمی شود قاطع می تواند تنبلی را درمان نماید؟ چگونه تصمیم-11

میم تصازهمین امروز دست به کار شویم . به این کار بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل برخدا وند 

 که باعث درمان تنبلی می شود. می گویند قاطعانه

 . است جدی و محکم ی اراده و عزم،  تنبلی درمان راه فرمایند؟ می چه تنبلی درمان درباره( ع) علی امام-12

برای اجرای این گام ابتدا آن را توضیح دهید .  یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ، برنامه ریزی است-13

داشت می نماییم . سپس  ؟ آنها را دربرگه ای یاد باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روز انجام دهیم چیست

به کارهای دیگر می  دابتدا آنها را انجام می دهیم سپس اگر وقتی مان بقیه کارها جدا نموده .و کارهای مهم را از

  پردازیم .

 . تهدید می شود ناپسند وعادت های ما به وسیله ی برخی رفتارها اخالق-14

 است. شیطان عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی -15

 . است سستیوتنبلی یکی دیگر از آفت های اخالق که در قلعه ی روح نفوذ می کند  -16

است . اولویت بندییکی از اصول مهم برنامه ریزی  -17

 تواند تصمیم های درستی بگیرد ؟چرا انسان عجول نمی -1

بنویسید ؟ شتاب زدگی را راه مقابله با عجله و دو-2

را ازدست می دهد؟  ح دهید شخص تنبل چگونه دنیای خودشتوضی-3

 


