درس اوّل
2با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم توضیح دهید دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان آسمان و زمینچیست ؟
ج -تا انسان در باره آنها بیندیشد و با استفاده از آنها به بهشت راه یابد و خود را از عذاب دوزخ برهاند .
سواالت متن  -3 :چند تفاوت دوربین و چشم را بنویسید ؟
ج -برای دیدن فاصله های مختلف لنز دوربین باید تعویض شود ولی چشم نیاز به این کار ندارد – برای پاک
کردن دوربین با از مواد مختلف استفاده کنیم باید با دست پاک شود ولی چشم خودکار این کار را انجام می
دهد – دوربین برای ذخیره و کار کردن نیاز به فیلم و باطری دارد ولی چشم نیازی ندارد و بدون باطری سالها
ذکار می کند .......
 4امیر المومنین علی علیه السالم در باره آفرینش انسان چه می فرماید ؟ج -از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند ،با پاره ای گوشت سخن می گوید ،و یا
چند استخوان می شنود
 5از نعمت عقل چگونه می توانیم استفاده کنیم ؟ج -باید در باره آنچه می بینیم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بگیریم
 6درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنیدالف  -خداوند گاهی انسان را فراموش می کند.
ب  -جهان آفرینش بی هدف آفریده شده است .
ج ) الف  -غلط

ب  -غلط

پاسخ سواالت درس اول  -1خیر  .خداوند هیچ چیزی را بیهوده و بی هدف نیافریده است

.
سواالت درس دوم
1بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ج -الف)حرکت ابرها نشانه گذشتن سریع زمان و فرصت ها می باشند ب) همان طور که ابرها م می توانندبرای
ما مفید باشند لحظات عمر هم می توانند برای ما مفید باشند
 2آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است ؟ج -خیر  ،استفاده درست از نعمت عمر برای خوشبختی بسیار مهم است.
 3خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چراج -کسانی که توانایی اندیشیدن دارند ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند ،چشم دارندولی از انچه که
می بینند عبرت نمی گیرند ،گوش دارندولی برای شنیدن دستورات الهی استفاده نمی کنند – چون اینان از
نعمت هایی که خداوند به آنها داده درست استفاده نمی کنند در حال که حیوانات اصالً این نعمت ها را در
اختیار ندارند
سوالت متن  -4حضرت علی علیه السالم در باره استفاده از فرصت عمر چه می فرماید؟
ج -فرصت ها مانند ابر می گذرند پس فرصت های خوب ررا غنیمت بدانید .
5شباهت بازی با زندگی ما انسان ها چیست ؟ج -بازی داور دارد زندگی هم داور دارد که خداست – وقت بازی محدود است عمر انسان هم مشخص است –
بازی دارای کارتهای زرد و قرمز است زندگی انسان هم اخطارهایی دارد – هر کس در بازی تالش کند برنده
است در زنگی هم هر کس بیشتر تالش کند موفق تر است
6پیامبر اعظم (صلی اهلل علیه)در باره تفکر در آیات الهی چه می فرماید ؟ج -ساعتی تفکر در نشانه های خداوند ،از ساعت های طوالنی عبادت کردن برتر است.
 7-به نظر شما علت تاکید اسالم به فکر کردن چیست ؟

ج -چون با فکر کردن می توانیم بهتریت استفاده را از عمر و دیگر نعمت های خداوند داشته باشیم .
8هنگامی که مرگ کسانی که قدر عمر خود را نمی دانند فرا می رسد چه در خواستی از خدا می کنند؟ج -می گویند پروردگارا مرا به دنیا برگردان که اعمال صالح انجام دهم.
 9اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت ....................است .ج -عمر
 10یکی از تفاوت های انسان با حیوانات و گیاهان .......................................است.ج -قدرت تفکر و اندیشه
11دو سرمایه انسان برای خوشبختی ................................و.....................................است.ج -عمر و قدرت تفکر و اندیشه

درس سوم
 1توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟ج -چون خود هارون بیشتر از دیگران نیاز به کمک داشت و همچنین او نمی توانست نیازهای واقعی کسی را بر
طرف کند
 2گاهی انسان هادر دعایشان چیزی می خواهند که برایشان زیان آور است.آیا خداونداین دعاها را مستجابمی کند؟ گفتار پیامبر گرامی صلی اهلل علیه و آله را در این موردتوضیح دهید ؟
ج -خیر -هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در این دنیا مستجاب می شود یا خداوند آن
را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را می بخشد.
3پیام خداوند که باعث شد مسلمانان نیروی تازه گرفته و مشرکان را فراری دهند به طور خالصه بیان کنید.ج -اگر صبر کنید و پرهیزگار باشید خداوند شما رادر برابر دشمنان با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد .
4توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث بهرمندی بیش تر ما از یاری خداوند می شود؟ج -چون روزه دار با اختیار دستورات خدا را انجام می دهد وبه خواسته های خدا بیشتر از خواسته های
خودش توجه دارد خداوند مهربان هم به چنین فردی بیشتر یاری می رساند.
سواالت متن  -5چه راه هایی را برای یاری گرفتن از خدا می شناسید؟
ج -دعا کردن -صبر وتقوا -دوری از گناهان – رعایت حقوق دیگران ( نخوردن مال مردم بی اجازه )
6مفهوم آیه « وَ اِذا سَاَلَکَ عبادی فَاِنّی قَریبٌ اَجیبُ دَعوَةَ اَلدّاعِ اِذا دَعانِ» چیست ؟ج -هرگاه از خدا یاری بخواهیم خداوند می شنود و اجابت می کند
 7چرا دعاهای بعضی افراد مستجاب نمی شود؟ج -بعضی افراد با کارهای ناپسندی که انجام می دهند باعث می شوند که دعایشان مستجاب نشود
8-بهترین حالت دعا (نمونه دعا) چه هنگامی اتفاق می افتد؟

ج  -در حال نماز
 9آیا ممکن است دعا کردن بی نتیجه باشد سخن رسول خدا را بیان کنید؟ج -خیر  ،اگر دعایش مستجاب نشود یا خدا بخشی از گناهان اورا می بخشد یا دعایش را برای آخرت نگه می
دارد
10با توجه به سخن امام صادق علیه السالم راه مقابله با مشکالت دنیا چیست ؟ج  -وضو گرفته و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و دعایش را از خدا در خواست کند.
 11آیا معنی دعا کردن این است که دیگر ما تالش نکنیم ؟ج -خیر دعا همراه تالش نتیجه بخش است .
12-...........بهترین نمونه دعاست ؟
ج  -نماز
 13بهترین کاری که موجب تقویت صبر می شود ......................است .ج -روزه گرفتن
 14-ما می توانیم تمام نیازهای خودمان رابه تنهایی برطرف کنیم ؟ صحیح

غلط

ج  -غلط
15-ساده ترین راه برای یاری طلبیدن از خدا دعا کردن می باشد ؟ صحیح

غلط

ج -درست
 16-بعضی کارها باعث می شود دعا قبول نشود ؟ صحیح

غلط

ج  -درست
17-خوردن مال و حق دیگران هیچ ارتباطی به دعا کردن ندارد ؟ صحیح

غلط ج  -غلط

درس چهارم
 1آیا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خدا همه نیازها و خطرهای راه سعادت را پیش بینی کند؟توضیح دهید
ج -خیر  ،چون انسان نمی داند که چه جیزهایی می تواند باعث سعادت و خوشبخی او می شود و انسان از
گذشته و اینده خود بی خبر است
 2توضیح دهید که راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان در دنیا و آخرت می شود؟ج -خداوند مهربان پیامبرانی را به دکمک ما فرستاده که خودشان راه را به درستی می شناسند و به ما نیز یاد
می دهندکه برای رسیدن به مقصد چ -چیزهایی را باید همراه خود داشته باشیم
3به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمایی های دین خود بی توجه باشند چه سر نوشتی در انتظار آنهاخواهد بود؟ آیا وضعیت آنها با مردم بی دین تفاوتی خواهد داشت.
ج -خیر  ،اگر مسلمانان به دستورات دین بی توجه باشند هیچ موقع به خوشبختی و سعادت نخواهند رسید و در
دنیا نیز دچار مشکالت فراوانی خواهند شد مثل خوردن غذاهایی که برای انسان ضرر دارد یا نداشتن آرامش و
امنیت واقعی
سواالت متن  -4چند نمونه از ثمرات دین را بنویسید؟
ج  -از بین رفتن دشمنی ها و مهربان شدن دلها با هم  ،رشد علم و دانش  ،نجات از آتش جهنم
 5نتیجه تکیه فقط بر تجربه ودانش بشری چیست ؟ج -آنها برای رسیدن به خوشبختی واقعی هر راهی را آزمایش می کنند اما باز هم نمی توانند خود را نجات
دهند
6وظیفه ما نسبت به دین چیست ؟ج -باید با تمام توان از آن محافظت کنیم .
7-چرا دفاع از دین الزم است ؟

ج -چون تنها راه رسیدن به سعادت دین است .
درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید .
 8ما بدون راهنمایی پیامبران هم می توانیم راه سعادت خود را پیدا کنیم  .صحیحج -غلط
9-بعضی از دستورات دین بی فایده است  .صحیح

غلط

ج -غلط
10دین تنها راه رسید به سعادت و خوشبختی واقعی است  .صحیحج -صحیح

غلط

غلط

درس پنجم
 1اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ایا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟توضیح دهید.
ج  -خیر اگر کسی بعد از نماز بفهمد که با لباس نجس نماز خوانده نمازش درست است
 2کسی که کف پاهایش خیس است  ،آیا می تواندبر روی فرش نجس نماز بخواند؟ج -خیر
3آستفاده از گردنبد و انگشتر طال:ب -فقط نماز زنان را باطل می کند

الف -نماز مردان و زنان را باطل می کند؟
ج -فقط نماز مردان را باطل می کند
ندارد
ج)

د -برای مردان حرام است اما ربطی به نماز

ج -فقط نماز مردان را باطل می کند

سواالت متن
 4این عبادت کدام مورد است -نردبان آسمان است  -،باعث نزدیکی به خداست  ،از همه عبادت ها بیشتر برآن تاکید شده است.
الف -روزه

ب -اذان

د -جهاد

ج -نماز

4گزینه ج -نماز 5محتوای اذان و اقامه کدام مورد استالف -شهادت به یگانگی خدا
اهلل علیه و آله
ج -شهادت به امامت علی علیه السالم

ب -شهادت به پیامبری حضرت محمد صلی

د -همه موارد

5همه موارد6بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟الف -محل عبادت وخداپرستی
د -خانه های خداوند
مردم

ب -مکان اتحادمسلمانان

ج -محل مشورت

6د -خانه های خداوند 7باتوجه به سخن علی علیه السالم با چه وسیله ای می توان به خدا نزدیک شد؟ج -نماز
 8- ...............گناهان را می ریزد مانند برگ های پائیزی می ریزد.
ج -نماز
 9نمازگزار درمسجد میهمان  .......می باشدج -خدا
10- ......مانند چشمه آبی است که در برابرخانه هر کسی قرار دارد و او می توان خود را هر روز پنج بار در آن
بشوید
ج -نماز
11بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید ،دارای چه مرتبه وجایگاهی میباشد؟
ج -کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد دو صف از فرشتگان پشت سر او می ایستند و اگر فقط اقامه را
بگوید یک صف از فرشتگان به صف
می ایستند
12-پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟

ج -بخشی از ثواب همه نماز گذاران سهم موذنی است که مردم با صدای اذاناو به نماز می ایستند
 13چند مورد آز آداب نماز را بنویسید ؟ج -خواندن نماز در اول وقت – داشتن ظاهری مرتب و لباس تمیز-ئخواندن اذان واقامه – نماز خواندن در
مسجد
14نماز خواندن در مسجد چه ارزشی دارد ؟ج -باعث توجه بیشتر خداوند و لطف و رحمت خدا می شود
15چه فرقی بین آداب نماز با احکام نماز وجود دارد ؟ج -احکام نماز واجب و آداب نماز مستحب است
 16شرایط لباس و مکان نماز گذار را بنویسید (شش مورد)ج -لباس و بدن  ،مکان نماز گذار باید پاک باشند -مکان نماز گذار نباید غصبی باشد  - ،لبلس نماز گذار نباید
غصبی باشد – با پول حرام نمی شود برای نماز لباس تهیه کرد -استفاده از طال برای مردان حرام است و باعث
باطل شدن نماز می شود -لباس نماز گذار نباید از اجزای حیوان حرام گوشت باشد
 17آیا نماز خواندن با جوراب  ،کاله  ،کمربند ،و دستکش نجس نماز را باطل می کند؟ج -خیر

درس ششم:
 1توضیح دهید که چگونه روزه گرفتن باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقرا و مستمندان می شود؟ج -خداوند بلند مرتبه روزه را واجب کرده است تا همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند
و با فقیران و گرسنگان مهربان باشند و به آنان کمک کنند.
 2چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید؟ج -خوردن -آشامیدن -فروبردن تمام سر در آب -فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق – استفراغ عمدی -دروغ
بستن به خدا و پیامبران و امامان
3اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است ومبطالت روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد ؟ج -روزه اش درست است
 4آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید ؟ج -اگر شنا کردن باعث شود یک باره تمام سر در آب فرو رود روزه باطل است
5با توجه به سخنان پیامبر سه مورد از اعمالی که در زندگی و پس از مرگ تاثیر دارند را بیان کنید ؟ج -هر کس زیاد صلوات برستد کارهای نیکش در قیامت سنگین می شود – هر کس خوش اخالق باشد به
آسانی از صراط می گذرد – هر کس روزه داری را افطار دهد خداوند گناهان گذشته اش را می بخشد
6پیامبر اعظم صلی اهلل علیه در باره اهمیت عبادت روزه په می فرماید؟ج -روزه سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت
7فواید روزه گرفتن را بنویسید ؟ج -تقویت صبر و اراده -توجه به محرومان – حفظ سالمتی
 8-روزه گرفتن چگونه باعث تقویت اراده می شود ؟

ج -فرد روزه دار با اینکه آب و غذا در اختیار دارد و آز آن نمی خورد با این کار اراده او قوی شده و می تواند در
برابر گناهان مقاومت کندو دچار وسوسه های شیطان نشود .
9معنی «صوموا تصِحِوا» چیست ؟ج -روزه بگیرید تا سالم بمانید.
10کدام مورد با عبارت « جراحی بدون چاقو » ارتباط دارد ؟الف -نماز

ب -روزه گرفتن

ج -تقوا و پرهیز گاری

10ب -روزه گرفتن 11کدام مورد از مبطالت روزه نمی باشد ؟الف -خوردن و آشامیدن
11-ب -دوش گرفتن

ب -دوش گرفتن

ج -دروغ بستن به پیامبران و امامان

درس هفتم:
 1چرا پاشاده زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت ؟ج -چون در آنجا برای خود جایی خوب آماده کرده بود که همه امکانات زندگی در آنجا وجود داشت .
2مرگ برای چه کسانی و حشتناک و ناخوشایند است ؟چرا ؟ج -برای کافران و بد کارانی که در دنیا به خوشگذرانی و تفریح می پردازندو توشه ای برای آن دنیا نمی فرستند
و کسانی که به دیگران ستم می کنند  .چون اینان جایی بد را برابی خود آماده کرده اند
 3حالت مومنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید ؟ج -مومنان مورد استقبال فرشتگان قرار می گیرند و به بهشت می رونداما کافران رافرشتگان با غضب جانشلن را
می گیرند و به صورت و پشتشان می زنند و با عذاب داخل آتش می شوند .
4چه کسانی از مرگ نمی ترسند؟ج -مرگ برای
کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان دارند.
 5انسان چگونه می تواند برای بعد از مرگ خود جایی خوب آمکاده کند ؟ج -با ایمان به خدا و کارهای نیک و دوری از گناهان
6آیا انسان از مرگ از زمان مرگ خود آگاه است ؟ج  -خیر

درس هشتم  -1 :علت آزار و فشار قبر سعد ابن معاذ چه بود؟
ج -او با خانواده اش بد اخالق بود .
2با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟
ج -امام صادق علیه السالم می فرماید هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار
خوش رفتارو مهربان باشد باشد دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست
نمی شود .
3توضیح دهید که اقامه به موقع نماز  ،چگونه انسان را به بهشت می رساند؟ج -بر پا داشتن درست و به موقع نماز باعث می شئد که انسان از گناهان و زشتی ها دور شود و هر قدر از
گناهان دور شود به بهشت نزدیک می شود .
سواالت متن -4 :با توجه به پاسخ ابوذر چرا بعضی ها از مرگ می ترسند؟
ج  -چون آنها دنیای خود را آباد کرده اند و آخرت خود را خراب و معلوم است که دوست ندارند از جای اباد به
جای خراب بروند
5چه چیزهایی باعث راحتی مرگ و راحتی زندگی پس از مرگ می شود؟ج -نیکی به پدر و مادر ،نماز اول وقت ،خوش اخالقی
6چه چیزی باعث شد که جوانی که هنگام مرگ عذاب می کشید نجات پیدا کند؟ج -مادرش او را بخشید و پیامبر برایش دعاکرد
7رسول گرامی اسالم به کسانی که به نماز پنجگانه خود اهمیت می دهند چه قولی می دهد؟ج -قول می دهد آنها را با خود به بهشت ببرد .
8با توجه به آیه زیر « اَقِمِ الصالةَ اِنَّ اَلصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَرِ » فایده نماز چیست ؟ج -دوری از گناهان و زشتی ها

 9از نظر حضرت علی علیه السالم چه چیزی باعث می شد که حضرت علی علیه السالم از مرگ نهراسد ؟ج -پرهیز از گناهان و انجام واجبات و خوش اخالقی

درس نهم:
 1مهم ترین فایده زیارت چیست ؟ توضیح دهید ؟ج -مهمترین فایده زیارت ایجاد انس و محبت بین ما واولیای خداست که باعث می شود ما در زندگی از آنها
الگو بگیریم .
2به چه کارهایی آداب زیارت گفته می شود؟ به سه مورد از این آداب اشاره کنید.ج -فبل از زیارت غسل کنیم ؛ در زیارتگاه ها با لباس تمیز حاضر شویم  ،از سخنان و کارهای زشت دوری کنیم
 ،با وضو به زیارت برویم  ،برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنیم.
 3شیوه صحیح غسل را توضیح دهید.ج -ابتدا نیت می کنیم – سپس سر و گردن را می شوییم – سپس طرف راست بدن را می شوییم – در آخرین
مرحله طرف چپ بدن را می شوییم
4چرا پیامبران و امامان هر گونه و مشکل را به جان خریده اند؟ج -برای هدایت و نجات انسان ها
 5پیامبر ما از مردم در برابر زحمت هایش چه مزدی را درخواست می کند؟ج -دوست داشتن خویشاوندان نزدیکش
 6اکنون که پیامبران و امامان در بین ما نیستند ما چگونه می توانیم با آنان مهربانی کنیم ؟ج -زیارت مزار آنها -دعا برای آنها – پیروی از دستورات آنها
 7با توجه به سخن امام باقر علیه السالم ما چگونه می توانیم به پاداش های الهی و والیت امامان برسیم ؟ج -با پرهیز کاری و عمل صالح
 8غسل ها همه شبیه هم هستند فقط در یک کارمتفاوت هستند و آن هم ..........................است.ج -نیت

9اولین کار در غسل .........................است .ج -نیت
10-اگر در هنگام شستن یک قسمت آب به قسمت دیگر برسد غسل باطل است ؟ ص

غ

ج -غلط
 11چون امامان از دنیا رفته اند نه صدای ما را می شنوند و نه ما را می بینند ؟ صج -غلط
12در غسل شستن داخل گوش و دهان و بینی الزم است ؟ صج – غلط

غ

غ

درس دهم :
 -1در چند جمله کوتاه ویژگی های زمان ظهور امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف را توصیف کنید؟
ج – عدالت سراسر جهان را فرا می گیرد ،علم و دانش بسیار پیشرفت می کند ،دادگاه ها و زندان ها شلوغ
نیست  ،هیچ کس گرسنه نیست  ،هیچ جا خشکسالی نیست  ،فهم انسانها آنچنان رشد کرده است که کسی
حقوق دیگران را نمی خورد.
 - 2به نظر شما ما باید چه کنیم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف باشیم
؟
ج -صبور بودن خوش رفتاری با دیگران ،همسایه داری  ،ترویج کارهای نیک ،خود داری از آزار و اذیت دیگران،
گشاده رویی  ،خیر خواهی و مهربانی با مؤمنان
سواالت متن:
 -3فرج یعنی چه ؟
ج-گشایش در کارها و بر طرف شدن مشکالت
 -4پیامبر اعظم در باره آرزوی فرج چه می فرماید ؟
ج -بهترین کار امت من انتظار فرج است.
 -5آیا اعمال ما بر امام زمان پوشیده است کارهای ماچه تاثیری بر امام می گذارد ؟
ج -خیر ؛ اعمال صالح ما باعث خوشحالی او و کارهای ناپسند ما باعث رنجش ایشان می شود
 -6پیامبر اعظم می فرماید بهترین کار امت من ............................است.
 -7گشایش در کارها و برطرف شدن مشکالت را  ...........................................می نامند.
 -8ظهور امام زمان علیه السالم در سخنان پیامبر صلی اهلل علیه چه نامیده شده است ؟
الف – انتظار
صبر

ب – فرج

ج – ظهور

د-

پاسخ سواالت6و7و -6 8انتظار فرج است
 -7فرج
-8

ب -فرج

درس یازدهم:
 -1با توجه به حدیث رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله چه چیزی باعث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت
می شود؟ نتیجه بخل ورزیدن چیست؟
ج -سخاوتتمندی – بخل انسان را از خدا و از بهشت و از مردم دور می کند.
 -2آیاتنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند ؟ توضیح دهید؟
ج -سخاوت و بخل تنها در وسایل مالی نیست ،سخاوت این است که از آنچه داریم دیگران را بهرمند کنیم مثل
یاد دادن درس به دیگران_گفتن جمالت تشکر آمیز ،خوشرویی
 -3اسراف در سخاوت یعنی چه ؟ دو نمونه آن را بیان کنید .
ج -یعنی بیش از اندازه بخشیدن  ،مانند کسی که خودش بسیار گرسنه است تمام غذای خود را به دیگری
ببخشد  .یا همه پول خودش را که نیاز دارد به دیگری ببخشد
سواالت متن
 -4به خاطر کدام ویزگی های حضرت ابراهیم خداوند او را به عنوان دوست خود انتخاب کرده بود ؟
ج) الف – هرگز از کسی چیزی نخواسته بود ،دوم هر کس که از او کمک خواسته بود کمکش کرده بود
 -5نتیجه هدیه دادن به دیگران چیست ؟
ج -باعث دوستی دیگران می شود
 -6با توجه به سخن پیامبر اکرم بخیل ترین مردم کیست ؟
ج -بخیل ترین مردم کسی است که از سالم کردن به دیگران بخل ورزد.

 -7امام رضا علیه السالم در باره سخاوت چه می فرماید ؟
ج -سخاوت درختی است در بهشت که شاخه های آن در دنیاست  .هر کس از شاخه ای این درخت در آویزد او
را به بهشت خواهد رسانید .
 -8چه چیزهایی بخشش انسان را باطل می کند؟
ج -منت گذاشتن و اذیت فقرا
 -9چگونه به مقام نیکو می رسیم ؟
ج -از آنچه که دوست داریم ببخشیم
 -11چه چیزهایی را نباید به دیگران بخشید ؟
ج -چیزهای بدی که خودمان حاضر نیستیم از دیگران بگیریم
 -11یکی از ساده ترین نمونه سخاوت ...................است .
 – 12کدام مورد از نمونه های سخاوت می باشد .
الف -سالم کردن

ب -صدقه دادن

پاسخ سؤاالت11و -11 12صدقه دادن
 -12همه موارد

ج -خوشرویی

د -همه موارد

درس دوازدهم:
 -1چه چیزی باعث می شود که یک کار برای انسان به صورت عادت در آید
ج -تصمیم انسان به انجام یک کار به صورت تکراری
 -2با ذکر یک مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیح دهید.
ج -مانند کسی که گرسنه است و غذای حرامی هم وجود دارد ولی صبر می کند و از آن غذا نمی خورد تا غذای
حاللی پیدا کند او با این کار باعث خشنودی خدا شده و به بهشت می رود .
 -3با توجه به آنچه در این درس خواندیم .الف -توضیح دهید سرگرمی ها چند دسته اند؟ ب -زیاده روی در
کدام گروه از این سر گرمی ها ناپسند است ؟
ج) الف -به دو دسته -گروه اول سرگرمی هایی که به خودی خود بد نیستند اما زیاده روی در آن ها باعث دور
ماندن از وظایف و کارهای اصلی می شود گروه دوم سرگرمی هایی که تاثیر بدی بر انسان می گذارد مانند برخی
فیلم ها و بازی های خطر ناک
ب -گروه دوم که کالً بد است اما زیاده روی در هر سر گرمی بسیار ناپسند است .
سواالت متن  -4با توجه به سخن علی علیه السالم نتیجه پیروی از عادت های بد چیست؟
ج -حضرت علی علیه السالم می فرماید« کسی که از عادت های بد پیروی کند به مقام های بلند نخواهد رسید .
 -5دو عادت ناپسند که انسان را از رشد باز می دارد کدامند؟
ج -سر گرمی های نا مناسب  ،کم طاقتی
 -6با توجه به سخن امام باقر علیه السالم نتیجه استقامت بر سختی ها و نامالیمات زندگی چیست؟
ج -وارد شدن در بهشت
درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید
 -7انسان کم طاقت می تواند در برابر وسوسه های شیطان ایستادگی کند.

 -8انسان صبور هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل می کند.
پاسخ سواالت 7و8
 -7غلط
 -8درست
درس سیزدهم:
 -1به نظر شما کار کردن چه فوایدی برای ما و جامعه ما دارد؟به سه مورد اشاره کنید؟
ج -الف) کار کردن یک نوع عبادت است ب) کار کردن باعث بی نیاز شدن از دیگران می شود ج) توانایی برای
انفاق و سخاوتمندی و کمک به دیگران د) بر طرف کردن مشکالت اجتماعی و دوری از تخلفات اجتماعی
 -2به چند نمونه از کارهایی که انجام آنها و استفاده از در آمد آنها برای یک انسان مسلمان حرام است اشاره
کنید؟
ج -دزدی  ،قمار  ،خرید و فروش اجناس قاچاق  ،نزول دادن پول
 -3سه شغل حرام را نام ببرید و توضیح دهید که چگونه ممکن است در آمد صاحبان آنها حرام باشد؟
ج -فروشنده ای که یک وسیله بی کیفیت را در بسته بندی خوب و با کیفیت قرار می دهد وبا قیمتی بیشتر
می فروشد – کار مندی که به موقع در سر کار حاضر نمی شود و یا کم کاری می کند و حقوق کامل می گیرد
– فروشنده ای که جنس کم می دهد و بهای کاملی می گیرد
 -4کسب و کار حرام چه آثاری بدی بر زندگی افراد دارد؟
ج -باعث می شود که دعای انسان مستجاب نشود ،برکت از مال حرام بر داشته می شود ،مال حرام در جای
نادرست مصرف می شود
سواالت متن:
 -5رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم در باره ارزش کار و کسب حالل چه می فرماید؟
ج -عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن کار و کسب حالل است

 -6آیا از مال حرام برای پاک شدن گناهان می توان صدقه داد ؟ سخن امام صادق علیه السالم در این باره را
بنویسید؟
ج -خیر ؛ آنچه گناهان را پاک می کند کارهای نیک است  ،اما کار حرام نمی تواند کار حرام را پاک کند( .
بلکه گناهی به گناهانش افزوده می شود)
درس چهاردهم  ( :حق الناس )
 -1کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد  ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟
ج -اول :حقوق خودمان ( حق النفس ) دوم  :خدا ( حق اهلل )

سوم :دیگران (حق الناس )

 -2اگر همه مردم نسبت به حقوق یک دیگر بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد ؟
ج -جامعه پر از بی نظمی می شود  ،حقوق مردم پایمال می شود ودر همه جا هرج و مرج به وجود می آید افراد
ضعیف تر زیر پای افراد قوی تر ازبین می روند ،و زندگی کردن بسیار مشکل می شود.
 - 3سه نمونه از حقوق را که هم کالسی ها بر شما دارند بیان کنید ؟
ج -کمک درسی و یاد دادن مطالبی که برایش دشوار است  ،رعایت نظم در کالس ،دادن وسایل مورد نیاز وی ،
 -4سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده ( پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و  )....بر شما دارند بیان کنید.
ج -احترام کردن به آنها  ،کمک رساندن در کارهای خانه و بیرون خانه  ،راز داری  ،انجام دادن وظایف داده
شده مانند درس خواندن یا خرید .
سواالت متن -5 :حق النفس را توضیح دهید ؟مثال بزنید.
ج -کارهایی که ما در شبانه روز برای سالمتی و رشد خود انجام می دهیم را حق النفس گویند مانند غذا
خوردن  ،مسواک زدن ؛ استراحت  ،مطالعه
 -6حق اهلل را توضیح دهید ؟ مثال بزنید.
ج -کارهایی که برای اطاعت از دستورات خدا انجام می دهیم را حق اهلل گویند مانند نماز و روزه و دیگر عبادت
ها

 -7حق الناس را توضیح دهید ؟ مثال بزنید.
ج -بخشی از کارهایی که ما موظفیم نسبت به دیگران انجام دهیم را حق الناس گویند مانند :کمک به
نیازمندان  ،آزار ندادن دیگران  ،رعایت حقوق دیگران
 -8آیه « وال تَجَسسوا وال یغتب بَعضُکُم بعضاً » در باره کدام یک از حقوق زیر صحبت می کند.
الف ) حق النفس

ج) حق الناس

ب) حق اهلل

 -9آیه « یا ایها الَّذینَ ءامَنوا اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنُ اِثمٌ » در باره چه گناهی حرف می زند؟
الف) غیبت دیگران

ج -تهمت و فضولی در کار مردم

ب) بد گمانی به دیگران

 --11آیه « یا ایها الَّذینَ ءامَنوا اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنُ اِثمٌ » در باره چه حقوقی صحبت می کند
؟
الف ) حق النفس

ب) حق اهلل

ج) حق الناس

-11آخرین ایستگاه در قیامت مربوط به حق  ....................است.
 -12اگر در قیامت نتوانیم حقوق دیگران را بدهیم چگونه حقوق خود را دریافت می کنند ؟
ج -چون در قیامت پول نیست از اعمال نیک ما به طلبکاران می دهند و اگر اعمال نیکی نداشته باشیم از
گناهان آنان به ما می دهند .
 -13پامبر اکرم در باره آسیب رساندن به اموال عمومی چه می فرمایند؟
ج -از رحمت خدا دور است کسی که توقفگاه ها و استراحتگاهای عمومی را آلوده کند و کسی که راه عبور
مردم را سد کند.
 -14برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنید ؟
ج -سیگار کشیدن در مراکز عمومی  ،بوق زدن در نزدیک بیمارستانها  ،عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
 ،آلوده کردن و آتش زدن جنگل ها ؛
 -15آیا حق الناس فقط در مسایل مالی می باشد مثال بزنید ؟

ج -خیر  ،حفظ آبروی دیگران  ،حفظ اسرار و شخصیت دیگران نیز از جمله حق الناس می باشند .
پاسخ سواالت درس چهاردهم:
 -8ج) حق الناس
 -9ب) بد گمانی به دیگران
 -11ج) حق الناس
 - 11حق الناس
درس پانزدهم
 -1اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از کشور خود دفاع نکنند چه سر نوشتی در انتظار
آنان خواهد بود؟
ج-دشمنان آنان را اسیر خود می کنند و اموال آنها را را غارت کرده و آزادی را از آنها می گیرند.
 -2جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است ؟
ج -وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار بگیرد بر همه مسلمانان مرد و زن پیر و جوان واجب است با
آنچه در توان دارند از کشور خود دفاع کنند .
 -3اگر در جامعه اسالمی  ,عده ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند
مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟
ج -مسلمانان وظیفه دارند با دستور ولی فقیه با آنان مبارزه کنند و خطر آنان را از جامعه دور کنند.
 -4در جهاد با دشمنان اسالم آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان
مشغول اند؟ توضیح دهید ؟
ج -خیر کسانی که در پشت سنگر ها از آنان حمایت می کنند یا افراد خانواده که مسولیت کارهای رزمندگان
را بر عهده گرفته انددر این پاداش شریکند .
سواالت متن  -5 :جهاد در لغت و در فرهنگ اسالمی به چه معناست ؟

ج -جهاد در لغت به معنای تالش و کوشش ودر فرهنگ اسالمی به معنای جنگ مسلحانه با دشمنان
 -6در جهاد در راه خدا  ،خدا از مومنان چه چیزی را خریداری می کند و در عوض آن چه چیزی می دهد؟
ج -جان و مال مومنان را خریداری می کند و در عوض بهشت را به آنان می دهد .
 -7انواع جهاد را نام ببرید ؟ج -جهاد دفاعی  ،جهاد با سر کشان که نوعی جهاد دفاعی است اما در داخل کشور ،
و جهاد ابتدایی
 -8چرا ستمگران با دین اسالم مخالفت می کنند؟ج -چون دین باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ستمگران
و غارت گران می شود.
 -9جهاد با سر کشان چگونه جهادی است ؟ توضیح دهید .
ج -اگر در داخل کشور عده ای سرکشی کنند و با حکومت مبارزه مسلحانه کنند ابتدا رهبر آنان را ارشاد می
کند واگر قبول نکردند مسلمانان وظیفه دارند که با آنان مبارزه کنند و خطر آنان را از جامعه دور کنند مانند
جنگ حضرت علی علیه السالم با خوارج در نهروان
 -11خداوند چه کسانی را هواداران شیطانی می داند؟
ج -حاکمان زور گو و سرکشی که به مردم ضعیف زور می گویند و نمی گذارند پیام خداوند به آنان برسد.
 -11جنگ سپاه اسالم با رومیان وایرانیان چگونه جهادی بود ؟
ج -جهاد ابتدایی
-12خداوند در قران در باره آمادگی رزمی جنگی چه می فرماید ؟
ج-هر چه می توانید در برابر دشمنان نیرو آماده کنید که دشمنان خودتان و دشمنان خدا را بترسانید.
 -13پیامبر آموزش چه ورزش هایی را توصیه فرموده اند؟ج -سوار کاری و تیر اندازی
14با توجه به فرمایش پیامبر چه کسانی به وسیله یک تیر الیق بهشت می شوند؟ج -سه گروه  -1مسلمانی که تیر را می سازد  -2مسلمانی که تیر را برای رضای خداوند به دست رزمندگان می
رساند  -3مسلمانی که تیر را در راه خداوند به طرف دشمن پرتاب می کند.

 -15دشمنان چه هنگامی جرات می کنند به یک کشور حمله کنند؟
ج -وقتی نیروی نظامی کشوری ضعیف باشد و آمادگی نظامی نداشته باشد.
 -16ما برای باال بردن توان دفاعی خود در دنیای امروز باید چه آموزش هایی را فرا بگیریم.
ج -انواع فنون نظامی و جنگی  ،آشنایی با کاربرد وسایل جنگی ؛ ساخت سالح های پیشرفته برای مقابله
با دشمنان اسالم  ،با ال بردن اطالعات نظامی از نیروهای خودی و نیروهای دشمنان
دشمن حق ..................است17 .
 -18جهاد در لغت به معنای .......................................و در فرهنگ اسالمی به معنای  .............................................است
.
 -19جهاد با سرکشان نوعی جهاد .............................است .
 -21آیا کسی که در راه خدا کشته شده است شکست خورده است  ،توضیح دهید. .
ج -خیر  ،او در حقیقت رضایت خدا را جلب کرده و به بهشت راه می یابد
پاسخ سؤاالت17و18و19
 -17باطل
 -18تالش و کوشش -جنگ مسلحانه با دشمنان
 -19دفاعی
درس شانزدهم:
 -1امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ ج -امر به معروف یعنی دعوت دیگران به انجام وظایف دینی  ،نهی
از منکر یعنی باز داشتن دیگران از زشتی ها و کارهای ناپسند
 -2از میان روش های نهی از منکر به سه شیوه اشاره کنید ؟

ج) الف -آگاه کردن فرد با احترام و مهربانی از زشتی کاری که انجام می دهد( امر به معروف زبانی ) ب -بر
خورد سرد یا رویگرداندن از فرد خطا کار ج -ترک محل به عنوان اعتراض د -اقدام عملی برای جلوگیری از
منکرمانند خبر دادن به پلیس و...
 -3موثر ترین شیوه امر به معروف کدام شیوه است ؟ مثالی بزنید ؟
ج -امر به معروف عملی  ،مانند شرکت در نماز جماعت برای دعوت و تشویق دوستان و یا انجام دادن هر کار
نیک به عنوان الگو برای دیگر افراد
سواالت متن :
 -4با توجه به فرمایش خداوند در قران کریم از ویژگی های بهترین امت ایمان به خدا و
....................................است.
ج -امر به معروف و نهی از منکر
 -5حضرت علی علیه السالم این کار نیک را از همه عبادت ها حتی از جهاد هم باالتر می داند؟
ج -امر به معروف و نهی از منکر
 -6با توجه به سخنان علی علیه السالم چرا خداوند بعضی از امت های پیشین را عذاب کرده در حالی که همه
گناه نمی کردند؟ ج -بعضی را به خاطر انجام گناهان و بعضی را به خاطر این که نهی از منکر نمی کردند ( آنان
را از گناه باز نمی داشتند)

