سواالت درس اول
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1اولین سورهی قرآن فاتحةالکتاب یا  ....................نام دارد.
 -2تنها سورهای که به نام قسمتی از نماز است ،سورهی  ...................نام دارد.
 -3بنا به فرمایش حضرت علی (ع) ....................... « ،دریایی است که هیچ گاه خشک نمیشود».
 -4نیکوکاران کسانی هستند که  .......................خود را فرو میبرند و خطاهای دیگران را میبخشند.
-2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1بلندترین سورهی قرآن بقره نام دارد.

ص غ

 -2همیشه باید نیکی را با نیکی و بدی را با بدی برطرف کرد.

ص غ

ن احسان ًا » به موضوع همسایه داری اشاره میکند.
 -3آیهی « و بِالوالِدَی ِ

ص غ

 -4از سورههایی که به نام یکی از پیامبران است ،میتوان به سورهی موسی اشاره کرد .ص غ
 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1آخرین سورهی قرآن است.

تین

 -2نام این سوره نام یک جانور است.

زلزال

 -3این سوره نام یکی از پدیدههای طبیعی را نشان میدهد.

ناس

 -4نام این سوره نام یک میوه ی خوشمزه و شیرین است.

نحل

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1با توجه به آیهی « و قولوا لِنّاس حُسناً » چگونه باید با مردم صحبت کرد؟
 -2طبق آیهی  34سورهی فصّلت بدیها را چگونه باید برطرف کرد؟
 -3نام سه میوه که در قرآن آمده است ،بنویسید.
 -4دسته گل آسمانی که از طرف خداوند به ما هدیه داده شده چه نام دارد؟
 -5پاسخ کامل دهید.
 -1با توجه به آیهی  134سورهی آل عمران خصوصیات نیکوکاران را بنویسید 3( .مورد)

 -2چه شباهتی میان قرآن و دریا وجود دارد؟
 -3چرا خدای مهربان قرآن را فرستاده است؟
 -6گزینهی درست را مشخص کنید.
 -1کدام آیه از آیات زیر به « پرهیزگاری » سفارش میکند:
ن الظَّن »
 « -1اِجتَنبوا کثیراً مِ َ
 « -2فَاستَبقوا الخَیرات »
 « -3و َاقِمِ الصَّالة لذکری »
 « -4و قُولوا لِلنّاس حُسناً »
 -2به ترتیب نام بلندترین ،اولین و آخرین سورهی قرآن در کدام گزینه آمده است؟
 -1حمد – بقره – ناس
 -2بقره – حمد – ناس
 -3بقره – توحید – ناس
 -4آل عمران – حمد قدر
 -3در کدام گزینه به ویژگی محسنین و نیکوکاران اشاره شده است؟
 -1خداوند آنها را دوست دارد.
 -2خشم خود را فرو میبرند.
 -3بدی را با بدی برطرف میکنند.
 -4گزینههای الف و ب درست است.
 -4آیه « و َاقِمِ الصَّالة لذکری » به کدام موضوع اشاره دارد؟
 -1گفتار زیبا
 -2اندیشهی نیک
 -3عبادت
 -4رفتار زیبا

سؤاالت درس دوم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1خداوند در سورهی ذاریات میفرماید :نشانههای من در زمین و در  .................وجود دارد؛ آیا در آنها دقّت
نمیکنید؟
 -2اگر فاصلهی زمین از خورشید زیاد بود ،گیاهان به خاطر  ...................از بین میرفتند.
 -3پی بردن به وجود خدای یکتا مهمترین اصل از اصول دین اسالم یعنی اصل  ..............است.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1قویترین حیوانات خشکی فیلها هستند که میتوانند چند برابر وزن خود را بار حمل کنند .ص غ
 -2موچهها برای جلوگیری از سبز شدن تخم خربزه آن را دو قسمت میکنند.

ص غ

 -3همهی نیازهای دانه برای رشد از قبل اندیشیده و در طبیعت آفریده شده است.

ص غ

 -4با وجود دو فرمانده ،نظم و هماهنگی در لشکر از بین میرود.

ص غ

 -3پاسخ کوتاه دهید.
 -1در کدام آیه از سورهی توحید یکتایی خدا را به زبان میآوریم؟
 -2نظم و هماهنگی موجود در طبیعت نشانهی چیست؟
 -3در صورت وجود دو آشپز برای پخت غذا چه اتفاقی رخ میدهد؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1با مثالی توضیح دهید اگر بیش از یک خدا جهان را اداره میکرد ،چه اتفاقی رخ میداد؟
 -2اگر فاصلهی زمین و خورشید به طور دقیق حساب نشده بود ،چه اتفاقی رخ میداد؟
 -3با دقت در چه چیزهایی به یکتایی خدا میتوان پیبرد؟
 -4در کدام قسمتهای نماز به یکتایی خدا اشاره میکنیم؟ (  3مورد)
 -5معنی آیهی « لو کان فیهِما آ ِلهَةٌ اِلّا اهللُ ،لَفَسَدتا » را ذکر کنید و بنویسید به چه موضوعی اشاره دارد؟
 -5گزینهی درست را مشخص کنید.
 -1فاصلهی دقیق و حساب شدهی خورشید و زمین نشانهی چیست؟

 -1اتفاقی بودن این نظم را بیان میکند.
 -2تمام پدیدهها را خالقی یکتا خلق کرده است.
 -3هر پدیدهای میتواند خودبهخود نظم ایجاد کند.
 -4همهی موارد درست است.
 -2عبارت « اگر در آسمان و زمین دو خدا وجود داشت » ،با کدام یک از موارد زیر بی ارتباط است؟
 -1یک نفر میتواند بیش از یک لباس داشته باشد.
 -2یک لشگر میتواند دو فرمانده داشته باشد.
 -3یک غذا میتواند دو آشپز داشته باشد.
 -4یک کالس میتواند چند معلم داشته باشد.
سکُم َافَال تُبصِرونَ »کدام گزینه درست است؟
ت  ...و فی اَنفُ ِ
 -3با توجه به آیهی « و فِی االرضِ آیا ٌ
 -1نشانههای خدا در زمین وجود دارد.
 -2نشانههای خدا در بدن ما وجود دارد.
 -3با دقّت در پدیدههای جهان میتوان به وجود خدا پی برد.
 -4همهی موارد درست است.
 -4در چه صورت ،نظم و هماهنگی در گروه به بیشترین حد میرسد؟
 -1همهی کارها را با هم انجام دهیم.
 -2در گروه چند نفر مسئول انجام کارها باشند.
 -3یک نفر رهبری گروه را بر عهده بگیرد.
 -4در گروه نظم همیشه وجود درد.
 -5آیهی « لو کان فیهِما آلِهَ ٌة اِلّا اهللُ ،لَفَسَدتا » به کدام موضوع بیشتر تأکید دارد؟
 -1یکتایی خدا
 -2مهربانی خدا
 -3قدرت خدا
 -4علم خدا

سؤاالت درس سوم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1مادر حضرت مریم (ع) نذر کرده بود که اگر صاحب فرزندی شود ،فرزندش را خدمت گزار ....................
کند.
 -2فرشتگان به حضرت مریم (ع) مژده دادند ،صاحب فرزندی به نام  ...................میشود که پیامبر است.
 -3سرپرست مسلمانان در حبشه  ......................نام داشت و برادر حضرت علی (ع) بود.
 -4پادشاهِ حبشه  ...................بود و مسلمانان را به مشرکان تسلیم نکرد.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1پیامبر اسالم فرمود « :بهترین زنان بهشت مریم ،خدیجه ،فاطمه و زینب هستند.

ص غ

 -2حضرت یحیی (ع) سرپرست و مربی مریم بود.

ص غ

 -3مریم در بیت المقدّس مشغول عبادت و خدمت بود.

ص غ

 -4خدا به مریم مژده داد که صاحب فرزندی به نام عیسی مسیح میشود که پیامبر است.
 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1پادشاه عادل حبشه بود.

حضرت مریم (ع)

 -2سرپرست گروه مسلمانان که به حبشه هجرت کردند ،بود.

حضرت زکریا (ع)

 -3پیامبر خدا و سرپرست حضرت مریم (ع) بود.

عیسی مسیح

 -4سورهی نوزدهم قرآن به نام اوست.

جعفر
نجاشی

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1قرآن کدام زن را الگوی انسانهای مؤمن معرفی کرده است؟
 -2حضرت زکریا (ع) با حضرت مریم (ع) چه نسبتی داشت؟
 -3چرا حضرت مریم (ع) در بیت المقدّس خدمتگزار شد؟
 -4جعفر بن ابی طالب آیاتی از کدام سوره را برای نجاشی خواند؟

ص غ

 -5پاسخ کامل دهید.
 -1مادر حضرت مریم (ع) چگونه زنی بود و چه نذری کرده بود؟
 -2چرا حضرت زکریا (ع) سرپرستی حضرت مریم (ع) را به عهده گرفت؟
 -3چهار مورد از ویژگیهای حضرت مریم (ع) را بنویسید.
 -4با ذکر یک آیه بنویسید ،حضرت مریم (ع) چگونه از تولد عیسی مسیح (ع) باخبر شد؟
 -5چرا مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند؟
 -6ویژگی مشترک بهترین زنان بهشت چیست؟
 -7چرا نجاشی مسلمانان را به مشرکان مکه تحویل نداد؟
 -8از نظر پیامبر (ص) ،بهترین زنان بهشت چه کسانی هستند؟
 -6گزینهی مناسب را مشخص کنید.
ن » در کدام گزینه آمده است؟
 -1مفهوم آیهی « یا مَریمُ اقتُنی ِلرَبِّکَ و اسجُدی و اِرکَعی مَعَ الرّاکِعی َ
 -1حضرت مریم (ع) باید در نماز جماعت شرکت کند.
 -2حضرت مریم (ع) باید فرمان بردار خدا باشد.
 -3حضرت مریم (ع) باید در زندگی قناعت کند.
 -4حضرت مریم (ع) باید در کنار سجده و رکوع در نماز تشهد هم بخواند.
 -2در کدام گزینه بهترین زنان بهشت معرفی شدهاند؟
 -1فاطمه – خدیجه – ساره – هاجر
 -2مریم – فاطمه – خدیجه – آسیه
 -3مریم – فاطمه – هاجر – آسیه
 -4فاطمه – خدیجه – هاجر – آسیه
 -3به ترتیب « نوزدهمین سوره ی قرآن ،سرپرست حضرت مریم (ع) ،لقب فرزند حضرت مریم (ع) چیست؟
 -1محمد – زکریا – عیسی
 -2مریم – زکریا – عیسی
 -3مریم – زکریا – مسیح
 -4محمد – یحیی – مسیح

 -4سرپرست مسلمانان جعفر بود که در کشور  ...................آیاتی از سورهی  .....................را برای نجاشی خواند.
 -1حبشه – محمد
 -2مصر – مریم
 -3حبشه – مریم
 -4مصر – محمد
 -5خداوند کدام زن را الگوی انسانهای مؤمن معرفی کرده است؟
 -1حضرت فاطمه (ع)
 -2حضرت آسیه (ع)
 -3حضرت مریم (ع)
 -4حضرت هاجر (ع)
 -6در کدام یک از موارد زیر به ویژگی راستگویی و با ایمان بودن حضرت مریم (ع) اشاره شده است؟
 -1آل عمران ،آیه ی 43
 -2مائده ،آیه ی 75
 -3صف ،آیه ی 6
 -4انبیا ،آیه ی 22
 -7تولد حضرت عیسی (ع) شروع چه تاریخی را نشان میدهد؟
 -1سال میالدی
 -2سا ل قمری
 -3سال هجری
 -4سال کبیسه

سؤاالت درس چهارم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1حضرت عیسی (ع) به عیسی  ...................است.
 -2خدای مهربان حضرت عیسی (ع) را برای هدایت قوم  ..................انتخاب کرد.
 -3پنج تن از بزرگترین پیامبران خدا ،پیامبران  ....................نام دارند.
 -4شفای نابینای مادرزاد از معجزات  ...................است.
 -5حضرت عیسی (ع) مژدهی آمدن آخرین پیامبر با نام  .........................را به قوم خود داد.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1نام کتاب آسمانی حضرت عیسی (ع) انجیل است.

ص غ

 -2حضرت عیسی (ع) بشارت آمدن پیامبر بعد از خود به نام محمود را به پیروانش داد.

ص غ

 -3زنده کردن مردگان از معجزات حضرت عیسی (ع) است.

ص غ

 -4حضرت عیسی (ع) به دست حاکم زورگوی زمان خود به شهادت رسید.

ص غ

 -3جدول را با کلمات مناسب کامل کنید.
لقب

نام

نام مادر

نام قوم

کتاب

معمجزه

بشارت آمدن
پیامبر

حضرت
عیسی (ع)
 -4هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1آخرین پیامبر اولوالعزم است.

حضرت عیسی (ع)

 -2با حضرت مهدی (ع) ظاهر می شود تا جهان را پر از عدل و داد کنند .حضرت محمد (ص)
 -3حضرت عیسی (ع) برای هدایت این قوم انتخاب شد.

بنی اسرائیل
قریش

 -5پاسخ کوتاه دهید.

 -1حضرت عیسی (ع) بخش زیادی از عمرش را چگونه سپری کرد؟
 -2تعداد پیامبران اولوالعزم چندتا است؟
 -3نام قوم و کتاب حضرت عیسی (ع) به ترتیب چه بود؟
 -4حضرت عیسی (ع) چگونه خود را به مردم معرفی کرد؟
 -5تقریبا چند سال پیش از تولد پیامبر (ص) حضرت عیسی (ع) آمدن ایشان را بشارت داده بود؟
 -6پاسخ کامل دهید.
 -1خداوند به حضرت عیسی (ع) چه سفارشهایی کرده بود؟
 -2از نظر حضرت عیسی (ع) یک همنشین خوب چه ویژگیهایی دارد؟
 -3چرا حضرت عیسی (ع) بیشتر عمر خود را در سفر سپری کرد؟
 -4با ذکر آیهای بنویسید حضرت عیسی (ع) مژدهی آمدن کدام پیامبر را داد و چرا این کار را کرد؟
 -5آیا حضرت عیسی (ع) به شهادت رسیده است؟ توضیح دهید.
 -7گزینهی درست را انتخاب کنید.
 -1نام ،لقب ،کتاب و معجزهی چهارمین پیامبر اولوالعزم به ترتیب کدام است؟
 -1عیسی مسیح – تورات – زنده کردن مردگان
 -2موسی کاظم – تورات – بینا کردن نابینایان
 -3عیسی مسیح – تورات – بینا کردن مردگان
 -4عیسی مسیح – زنده کردن مردگان و بینا کردن نابینایان مادرزاد
 -2از نظر حضرت عیسی (ع) ویژگی همنشین خوب کدام است؟
 -1کسی که دیدارش ما را به یاد خدا بیندازد.
 -2گفتارش بر دانش ما بیفزاید.
 -3رفتارش ما را به بهشت عالقه مند کند.
 -4همهی موارد درست است.
شّراً ِبرَسولٍ یَأتی مِن بَعدِی اِسمُهُ اَحمَدُ » مژدهی آمدن
 -3با توجه به آیهی « اِذ قالَ عیسَی ابنُ مَریَمَ  ...و مُبَ ِ
چه کسی داده شده است؟ (صف)6،
 -1حضرت مهدی (عج)

 -2حضرت موسی (ع)
 -3حضرت محمد (ص)
 -4حضرت عیسی (ع)
 -4تعداد پیامبران اولوالعزم چند تاست و نام آنها به ترتیب چیست؟
 -1پنج تا – حضرت ابراهیم (ع) – حضرت نوح (ع) – حضرت موسی (ع) – حضرت عیسی (ع) – حضرت
محمد (ص)
 -2چهارتا – حضرت نوح (ع) – حضرت ابراهیم (ع) – حضرت موسی (ع) – حضرت عیسی (ع)
 -3پنج تا – حضرت نوح (ع) – حضرت ابراهیم (ع) – حضرت موسی (ع) – حضرت عیسی (ع) – حضرت
محمد (ص)
 -4چهارتا – حضرت ابراهیم (ع) – حضرت نوح (ع) – حضرت عیسی (ع) – حضرت محمد (ص)
 -5چه کسی همراه حضرت مهدی (عج) میآید تا جهان را پر از عدل و داد کند؟
 -1حضرت محمد (ص)
 -2حضرت عیسی (ع)
 -3حضرت موسی (ع)
 -4حضرت آدم (ع)

سؤاالت درس پنجم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1به فرمودهی پیامبر (ص) « مسواک زدن قبل از نماز ثواب نماز را  .................برابر میکند».
 -2حضرت محمد (ص) فرمود ...................... « :نور چشم من است».
 -3همیشه و همه جا فرمان  ......................بر همه چیزی مقدم است.
 -4پیامبر (ص) فرمودند :دانش مانند  .......................است و کلید آن  ..................است.
 -2از بین کلمات داخل کمانک ،گزینه درست را مشخص کنید.
( -1خوش رویی – خوش زبانی) کینه را از دل میبرد.
 -2دو مسلمان نباید بیشتر از (سه – پنج) روز با هم قهر باشند.
 -3پیامبر (ص) در برابر دستور خدا همیشه (مقاوم – تسلیم) بود.
 -4پیامبر (ص) فرمود « :دانش مانند گنج است و کلید آن (پرسش – پاسخ) است».
 -3پاسخ کوتاه دهید.
 « -1رحمةً للعالمین » یعنی چه و صفت چه کسی است؟
 -2به نظر پیامبر (ص) چگونه میتوان دانش را نگه داشت؟
 -3چرا نباید تمام شیر یک حیوان را دوشید؟
 -4پیامبر (ص) در شروع و پایان هر کار چه میکرد؟
 -5اگر پیامبر (ص) با کسی وعدهی مالقات داشت ،چه میکرد؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1پیامبر (ص) در مورد پاداش درخت کاری چه فرموده است؟
 -2از نظر پیامبر (ص) هنگام دوشیدن شیر حیوانات چه چیزهایی را باید رعایت کنیم؟
 -3سه مورد از رفتارهایی که نشانهی آراستگی پیامبر بود را بنویسید.
 -4دو نمونه از رفتار پیامبر (ص) با مرکبها را بنویسید.
 -5با ذکر سه حدیث اهمیّت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید.
 « -6رحمةً للعالمین » کیست؟ کدام آیه بر این موضوع تأکید دارد؟

 -5گزینهی درست را انتخاب کنید.
 -1در کدام گزینه دلیل رفتار پیامبر (ص) به درستی بیان نشده است؟
 -1کوتاهی ناخن هنگام دوشیدن شیر حیوانات( .توجه به حیوانات)
 -2مسواک زدن ثواب نماز را هفتاد برابر میکند( .دوست داشتن خدا)
 -3اگر با کسی وعدهی مالقات داشت سر موقع آن جا میرفت( .وفای به عهد)
 -4ز گهواره تا گور دانش بجویید( .اهمیت علم و دانش)
ن عَلَی النَّبِیِّ ،یا َایُّهَا الذَّین آمَنوا ،صَلّوا عَلَیهِ و سَلِّموا تَسلیم ًا »
ن اهلل و مَالئِکَتَهُ یُصَلّو َ
 -2با توجه به آیهی « اِ َّ
کدام گروهها و بر کدام پیامبر سالم میفرستند؟
 -1خدا و فرشتگان و مؤمنان – بر حضرت محمد (ص)
 -2خدا و مسلمانان و پیامبران – بر حضرت عیسی (ع)
 -3خدا و فرشتگان و مؤمنان – بر حضرت عیسی (ع)
 -4خدا و مؤمنان و پیامبران – بر حضرت محمد (ص)
 -3بیت« :خانهاش ساده بود مثل همه ،سفرهاش مثل سفرههای همه  /هم زبان تمام مردم بود ،همدلی
مهربان برای همه» با کدام آیه مرتبط است؟
 « -1و ما اَرسَلناکَ اِلّا رحمَةً لِلعالَمینَ »
 « -2اِنَّ اهلل و مَالئِکَتَهُ یُصَلّونَ عَلَی النَّبِیِّ »
 « -3یا مَریَمُ ،اقنُتی لِرَّبِّکِ واسجُدی »
 -4همهی موارد درست است.

سؤاالت درس ششم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1در اسالم برداشتن مال دیگران بدون اجازه  .....................است.
 -2به اموالی که متعلّق به فرد خاصی نیست و همه میتوانند از آنها استفاده کنند ................ ،میگویند.
 -3از اموال عمومی نمیتوان استفادهی  .......................کرد.
 -4نیمکتهای داخل پارک جزءِ اموال  ....................هستند.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1ما میتوانیم بدون اجازه ،امّا در حدّ خیلی کم از اموال دیگران بهره ببریم.

ص غ

 -2ما میتوانیم یکی از وسایل بازی پارک را برای استفادهی شخصی به منزل خودمان ببریم.

ص غ

 -3وسایلی مانند اتوبوس و درختان جز ِء اموال عمومی هستند و نمیتوان از آنها استفادهی شخصی کرد.
 -4کم فروشی یعنی مقدار کمی وسیله یا میوه در روز بفروشیم.
 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1از این وسیله میتوان بدون اجازه استفاده کرد.
 -2خداوند در آیهی « وَیلٌ لِیمُطَفِّفین » به این گروه هشدار داده است.
 -3بدون اجازه استفاده کردن از آن حرام است.
 -4به اموالی که به شخص خاصی تعلق ندارد ،میگویند.

اموال عمومی
مهر نماز در مسجد
کم فروشان
اموال شخصی
پولی که روی زمین افتاده

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1چهار مورد از اموال عمومی را نام ببرید.
 -2به کسی که کمتر از مقدار توافق شده مالی را بفروشد ،چه میگویند؟
 -3به مالی که متعلق به فرد مشخصی است و نمیتوان بدون اجازه از آن استفاده کرد چه میگویند؟
 -5پاسخ کامل دهید.
 -1اموال عمومی به چه اموالی میگویند؟

 -2اگر شما پول  10نان را پرداخت کرده باشید و متوجه شوید  11نان به خانه آوردهاید ،باید چه کاری انجام
دهید؟
 -3اگر ببینید شخصی بدون اجازه ،از وسایل دیگران استفاده میکند ،باید او را چگونه راهنمایی کنید؟
 -4اموال شخصی چه ویژگیهایی دارند؟ به چه اموالی ،اموال شخصی گفته میشود؟
 -6گزینهی درست را مشخص کنید.
 -1مریم خودنویسی پیدا کرده است؛ در صورتی میتواند از آن استفاده کند که:
 -1فقط برای خط کشی و رسم شکل از آن استفاده کند.
 -2صاحبش را پیدا کند و از او اجازه بگیرد.
 -3می تواند برای تزیین از آن استفاده کند.
 -4هر چیز که پیدا کنیم مال خودمان میشود ،پس اشکالی ندارد.
 -2از کدام یک از وسایل زیر میتوان بدون اجازه استفاده کرد؟
 -1چادر نماز در مسجد
 -2پالتوی زمستانی خواهر یا برادر
 -3ماشین های شخصی دیگران
 -4برای استفاده از هر چیزی اجازه الزم است.
 -3خداوند در آیهی « وَیلٌ لِیمُطَفِّفین » به این گروه از مردم هشدار داده است.
 -1کم فروشان
 -2مؤمنین
 -3نیکوکاران
 -4دروغ گویان
 -4کدام جزء اموال عمومی نیست؟
 -1اتوبوس
 -2نیمکت مدرسه
 -3خودکار روی زمین
 -4وسایل بازی پارک

 -5در مقابل حفظ این دسته از وسایل همه مسئول هستند و میتوانند از آن ها بدون اجازه استفاده کنند.
 -1وسایل شخصی
 -2وسایل عمومی
 -3تاکسی
 -4کافی شاپ
 -6انجام کدام کار حرام است؟
 -1از آب رودی که در کوه جاری است بنوشیم.
 -2استفادهی شخصی از ظرفی که در آن نذری برایمان آورده اند.
 -3نشستن بر روی وسایل پارک
 -4استفاده از اتوبوس همگانی

سؤاالت درس هفتم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1پیامبر خدا سفارش کردهاند که خانوادهی خود را روز جمعه  ........................کنید.
 -2امام جمعه در  ......................نماز جمعه ،دربارهی دین و اخالق سخن میگوید.
 -3امام مهربان ما ،در روز  ............................ظهور خواهد کرد.
 -4به کسی که نماز جمعه را برای مردم میخواند ........................ ،میگویند.
 -5نماز جمعه  ..........................قنوت دارد.
 -6برای انجام غسل زیر دوش میروم و اول  .........................و گردن را میشویم.
 -7امام جمعه نمازگزاران را از  .........................کشور و مسلمانان جهان باخبر میکند.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1در پایان نماز جمعه ،همه دست به دعا برمیدارند و فقط برای مردم کشور عزیزمان دعا میکنند.
 -2ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر میشود.

ص غ

 -3روز جمعه ،تنها فرصت برای زیارت پیامبر و امامان از نزدیک است.

ص غ

 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1در پایان نماز جمعه ،برای این گروهها دعا میکنند.

حضرت علی (ع)

 -2در روز جمعه از راه دور و نزدیک آن ها را زیارت میکنیم.

کشور و مسلمانان جهان

 -3از نظر ایشان « رمضان بهترین ماه سال ،شب قدر بهترین شب سال است ».پیامبر خدا و امامان
پیامبر اسالم (ص)
 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1در چه روزی فرصت و انگیزهی بیشتری برای انجام کار نیک داریم؟
 -2از محبوبترین عبادات و دعاهای روز جمعه چیست؟
 -3خطبههای نماز جمعه چه زمانی خوانده میشود؟
 -4نماز جمعه چند خطبه دارد و چه کسی این خطبه ها را میخواند؟

 -5نماز جمعه چند رکعت است و چند قنوت دارد؟
 -6در روز جمعه به چند صورت میتوانیم پیامبر و امامان را زیارت کنیم؟
 -5پاسخ کامل دهید.
 -1با بیان حدیثی از حضرت علی (ع) بهتری ماه ،شب و روز را مشخص کنید.
 -2چهار مورد از کارهایی را که در روز جمعه انجام میدهیم بنویسید.
 -3چرا روز جمعه را میتوان روز شادی با خانواده نام گذاشت؟
 -4پیامبر (ص) در مورد نظافت و پاکیزگی در روز جمعه چه فرموده است؟
 -5غسل جمعه چگونه انجام میشود؟ به ترتیب بنویسید.
 -6با حدیثی از پیامبر (ص) توضیح دهید چرا جمعه روز نیکی است و دو نمونه از این کارهای نیک را
بنویسید؟
 -7چرا گاهی زیارت اهل بیت را از راه دور انجام میدهیم؟
 -8چهار مورد از تفاوتهای نماز جمعه و نماز صبح را بنویسید.
 -9چرا برای شرکت در نماز جمعه این قدر سفارش شده است؟
 -10آیهی « یا أیّها الَّذینَ آمَنوا اِذا نودِیَ للِصَّالة مِن یومِ الجُمُعَةِ فاسعَوا اِلی ذِک ِر اهللِ » یعنی چه و به چه
موضوعی اشاره دارد؟
 -6گزینهی درست را مشخص کنید.
 -1بهترین ماه سال ،بهترین شب سال و بهترین روز هفته کدام است؟
 -1شعبان – آرزوها – جمعه
 -2ذی الحجه – آرزوها – جمعه
 -3رمضان – قدر – جمعه
 -4فروردین – نوروز – جمعه
 -2مادرم هر روز صبح در حیاط خانه رو به سویی ایستاده و میگوید « :السالمُ علیکَ یا حسینَ بن علی اَیُّها
الشَهید » علت این کار چیست؟
 -1مادرم با این کار از نزدیک به زیارت رفته است.
 -2با این کار ماردم با پای قلب به زیارت رفته است.

 -3مادرم از این جمله منظوری ندارد ،بلکه عادت کرده است.
 -4مادرم با این کار چند بار به کربال رفته است.
 -3آیهی « یا أیّها الَّذینَ آمَنوا اِذا نودِیَ للِصَّالة مِن یومِ الجُمُعَةِ فاسعَوا اِلی ذِک ِر اهللِ » به کدام یک از هفت نام
رنگین کمان جمعه داللت میکند؟
 -1روز نیکی
 -2روز زیارت و صلوات
 -3روز عبادت و نماز جمعه
 -4روز امام زمان (عج)
 -4کدام عبارت در مورد نماز جمعه درست نیست؟
 -1در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره ابتدا قنوت را به جاآورده و سپس رکوع میرویم.
 -2در رکعت دوم نماز ،بعد از قنوت بالفاصله به رکوع میرویم.
 -3زمانی که امام جمعه حمد و سوره میخواند ،ما ساکت هستیم.
 -4تکبیرة االحرام را در رکعت اول بعد از امام جمعه میگوییم.
 -5ترتیب غسل جمعه در کدام عبارت درست بیان شده است؟
 -1نیت – شستن سر و گردن – شستن سمت چپ – شستن سمت راست بدن
 -2شستن سر و گردن – شستن سمت چپ – شستن سمت راست بدن – نیت
 -3نیت – شستن سر و گردن – شستن سمت راست – شستن سمت چپ بدن
 -4شستن سر و گردن – نیت – شستن سمت چپ و راست بدن با هم
 -6در دو خطبهی نماز جمعه ،امام جمعه در چه مواردی سخن میگوید؟
 -1اخبار روز – اوضاع کشور و دشمنان
 -2اخبار روز – اوضاع کشور
 -3دین و اخالق – سرزدن به خویشاوندان و فامیل
 -4دین و اخالق – اوضاع کشور و جهان اسالم
 -7خداوند در کدام سوره مؤمنان را به « نماز جمعه » دعوت کرده است؟

 -1سورهی جمعه
 -2سورهی بقره
 -3سورهی توحید
 -4سورهی مریم
 -8از مهمترین و محبوبترین دعاهای جمعه کدام است؟
 -1دعای کمیل
 -2صلوات فرستادن
 -3دعای توسل
 -4دعای تحویل سال
 -9به کسی که نماز جمعه را میخواند چه میگویند؟
 -1امام جماعت
 -2ولی فقیه
 -3پیش نماز
 -4امام جمعه
 -10کدام یک از ویژگیهای روز جمعه نیست؟
 -1روز زیارت و صلوات و ظهور امام زمان (عج)
 -2روز غسل جمعه – کوتاه کردن ناخن – پوشیدن لباس تمیز و نو عطرزدن
 -3روز کار و فعالیت و اضافه کاری
 -4روز شادی با خانواده و رفتن به نماز جمعه

سؤاالت درس هشتم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1امام صادق (ع) میفرماید « :بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ  ...................او در امان
نیستند» .
 -2نیکوکاران کسانی هستند که  ......................خود را فرو میبرند و  ......................دیگران را میبخشند.
 -3ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از  .......................بپرهیزید که بعضی از آنها گناه است.
 -2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1انسانها باید در همهی کارها به یکدیگر کمک کنند.

ص غ

 -2مؤمنین باید از بسیاری از گمانها پرهیز کنند ،زیرا بعضی از گمانها گناه است.

ص غ

 -3پشت سرِ دیگران صحبت کردن ،غیبت نام دارد و خدا این کار را نمیپسندد.

ص غ

 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1اگر بدون آگاهی کاری را به کسی که آن را انجام نداده نسبت دهیم ،چنین کردهایم.

غیبت

 -2وقتی کسی پیش ما از دیگران بدگویی کند ،میگویند این کار را انجام داده است.

تهمت زدن
خبرچینی

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1چرا باید از بسیاری گمانها پرهیز و دوری کنیم؟
 -2در سورهی حُجُرات آیهی  11خداوند ما را از انجام چه کارهایی باز داشته است؟
 -3نیکوکاران در مقابل خطاهای دیگران چه کاری انجام میدهند؟
 -4از نظر امام صادق (ع) « بدترین مردم نزد خدا » چه کسی است؟
 -5در مقابل کسی که ما را به انجام کار بد دعوت میکند چه کنیم؟

 -5پاسخ کامل دهید.
 -1با حدیثی از امام صادق (ع) بدترین افراد در نزد خدا را معرفی کنید.
 -2چهار مورد از گناهانی که از زبان سرچشمه میگیرد را بنویسید.
 -3چهار مورد از کارهایی که می توان انجام داد تا دیگران از زبان ما آسوده باشند را بنویسید.
 -4با توجه به آیهی « وَ ال تَعاوَنوا عَلَی االِثمِ وَ العُدوانِ » خدا مسلمانان را از انجام چه کاری بازداشته است؟
 -6گزینهی درست را انتخاب کنید.
ن النّاس » نیکوکاران چه کسانی هستند؟
 -1با توجه به آیهی « وَ الکاظِمینَ الغَیظَ و العافینَ عَ ِ
 -1خشم خود را فرو میبرند.
 -2در عافیت و سالمت به سر میبرند.
 -3خطای دیگران را میبخشند.
 -4گزینههای الف و ج
 -2با توجه به آیهی « ال یُسخَر قومٌ مِن قَومٍ  ...و ال تَنابَزوا بِاالَلقابِ » از چه کارهایی باید پرهیز کنیم؟
 -1مسخره کردن و دادن القاب زشت به یکدیگر
 -2کمک کردن به قومهای دیگر
 -3مسخره نکردن و ندادن لقب زشت به یکدیگر
 -4دادن لقب به یکدیگر و شوخی کردن
 -3از کدام دسته از کارها پرهیز کنیم تا دیگران از ش ّر زبان ما در امان باشند؟
 -1خبرچینی – تهمت زدن – با ادب سخن گفتن
 -2شکرگزاری – عیب جویی – راستگویی
 -3غیبت کردن – تشویق کردن ظالم – مسخره کردن
 -4احترام به دیگران – سالم کردن – دعا برای دیگران

 -4با توجه به آیهی  134سورهی آل عمران « وَ الکاظِمینَ الغَیظَ و العافینَ عَنِ النّاس » چرا به امام هفتم لقب
کاظم دادهاند؟
 -1زیرا لقب زشت به دیگران نمیدادند.
 -2چون خشم خود را فرو میبردند.
 -3زیرا به کسی تهمت نمیزدند.
 -4چون از گمان بد پرهیز میکردند.
 -5کدام آیه به پرهیز از کار بد اشاره نمیکند؟
 « -1اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ ال َّظنِ»
 « -2وَ ال تَعاوَنوا عَلَی االِث ِم وَ العُدوانِ »
 « -3ال تَنابَزوا بِاالَلقابِ »
 « -4و ما اَرسلناکَ اِلّا رحمةً لِلعالمین »

 -6یک کتاب داستان داشتم که دوستم علی خیلی آن را دوست داشت بعد از مدرسه که به خانه آمدم کتاب در
کیفم نبود .وقتی به مدرسه رفتم به حسین گفتم « :کتابم گم شده ،فکر کنم علی آن را برداشته است .بیا با هم
کتاب را از او پس بگیریم» .

حسین در حالی که کیفش را باز میکرد گفت « :دیروز کتابت را جا گذاشته بودی .من آن را برداشتم و امروز برایت
آوردم» .
در این داستان به کدام رفتار اشاره نشده است؟
 -1تهمت
 -2غیبت
 -3دعوت به انجام کار بد
 -4طعنه زدن

ن الظَّنِ » به کدام گزینهی زیر اشاره دارد؟
 -7آیهی « اِجتَنِبوا کَثیراً مِ َ
 -1رفتار نیک
 -2گفتار نیک
 -3اندیشهی نیک
 -4مهر و محبت
 -8به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی میکند چیست؟
 -1با او هم صحبت شویم و کمکش کنیم.
 -2به او تذکر دهیم و به او در این کار کمک نکنیم.
 -3به کسی که پشت سر او بدگویی کرده ،خبر دهیم.
 -4با او قهر کنیم و دیگر صحبت نکنیم.

سؤاالت درس نهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1پیامبر (ص) فرمود « :هر کس من رهبر و سرپرست او هستم ، ...................... ،رهبر و سرپرست اوست.
 -2پیامبر (ص) در منطقهی  .......................حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود برگزید.
 -3در روز  ..........................حضرت علی (ع) روی دوش پیامبر رفت و بتها را از باالی کعبه پایین انداخت.
 -4تنها کسی که در خانهی کعبه به دنیا آمده ...................... ،است.
-2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.
 -1حضرت علی (ع) در باالی کوه حرا همراه پیامبر خدا مشغول عبادت بود.

ص غ

 -2در روز غدیر مردم دسته دسته با پیامبر (ص) بیعت میکردند.

ص غ

 -3پیامبر (ص) با معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین ،رسالت خود را به پایان رساند.

ص غ

 -4پیامبر (ص) در منطقهی غدیر خم حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین انتخاب کرد.

ص غ

 -5حضرت علی (ع) در سال هجدهم هجری به امامت برگزیده شد.
 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1تنها مردی که در سن نوجوانی پشت سر پیامبر (ص) نماز میخواند.

پیامبر (ص)

 -2با انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان جانشین ،رسالت خود را کامل کرد.

جبرئیل امین

 -3فرمان خدا برای انتخاب جانشین را به پیامبر (ص) رساند.

حضرت علی (ع)

 -4در روز عید غدیر به دیدن آنها میرویم.

خدای مهربان

 -5در روز عید غدیر ،اسالم را به عنوان آیین جاویدان انتخاب کرد.

سادات
رهبر و سرپرست

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1حضرت محمد (ص) در روز عید غدیر چه کسی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد؟
 -2پیامبر (ص) کجا و چه کسی را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد؟
 -3بعد از انجام چه مراسمی پیامبر (ص) جانشین خود را معرفی کرد؟
 -4در روز عید غدیر پس از معرفی جانشین پیامبر (ص) ،مسلمانان چه کردند؟
 -5اگر پیامبر (ص) جانشین خود را معرفی نمیکرد ،چه اتفاقی میافتاد؟
 -6در عید غدیر چه چیز کامل شد و کدام دین به عنوان آیین جاودان معرفی شد؟
 -7دیوار خانهی کعبه در برابر چه کسی شکافته شد؟
 -5پاسخ کامل دهید.
 -1پیامبر (ص) با بیان آیهی « یا اَیُّهَا الرَّسولُ ،بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ من رَبِّک » کدام امر خداوند را انجام دادند؟
 -2در روز عید غدیر زمانی که پیامبر (ص) دست حضرت علی (ع) را در دست خود گرفته و باال بردند ،به
مسلمانان چه فرمودند؟
 -3پیامبر (ص) بعد از معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین ،چه دعایی کردند؟
 -4مسلمانان پس از معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص) در غدیر خم چه کردند؟
 -5پس از آن که پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین انتخاب کرد ،جبرئیل امین چه آیهای را
هدیه آورد؟
 -6با توجه به آیهی « و اَنذِر عَشیرَتَکَ االَقربینَ » پیامبر (ص) فرمان یافت تا چه کاری انجام دهد؟
 -7دو مکان که پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود اعالم کردند را معرفی کنید.
 -8معنی آیهی « و یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهی مسکینًا و یَتیمًا و اَسیرًا » چیست و به چه فردی اشاره دارد.

 -9معنی آیهی « انّما وَلِیُّکُمُ اهلل و رَسولُهُ و الَّذِینَ آمَنوا الَّذِینَ آمَنوا الَّذینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ و یُؤتونَ الزَّکاةَ وَ هُم
راکِعونَ » چیست و به چه داستانی اشاره دارد؟

 -10دو مورد از ویژگیهایی که پیامبر (ص) دربارهی حضرت علی (ع) بیان فرمودند را بنویسید.
 -6گزینهی مناسب را انتخاب کنید.
 -1واقعه غدیر خم به ترتیب در چه روز ،ماه و سالی اتفاق افتاد؟
 10 -1ذی الحجه سال هجدهم هجری
 10 -2رجب سال هجدهم هجری
 18 -3دی الحجه سال دهم هجری
 18 -4رجب سال دهم هجری
 -2در چه صورتی پیامبر رسالتش را به پایان میرساند؟
 -1به پایان رساندن آخرین حج
 -2تالوت و خواندن کل قرآن
 -3سخنرانی در منطقهی غدیر خم
 -4معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین
 -3کدام یک از جمالت در مورد حضرت علی (ع) نیست؟
 -1در جنگها تنها شخصی بود که همراه پیامبر میجنگید.
 -2دیوار کعبه در مقابل مادرش شکافته شد.
 -3تنها کسی که با پیامبر در کوه نور و غار حرا عبادت میکرد.
 -4در فتح مکه بتها را همراه پیامبر از کعبه بیرون انداخت.

 -4تصویر مقابل با کدام آیه از گزینههای زیر مرتبط است؟
 « -1و یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهی مسکینًا و یَتیمًا و اَسیرًا »
 « -2من کُنتُ موالهُ فَهذا عَ ِلیٌ موالهُ »
ل ِالَیکَ من رَبِّک »
 « -3یا اَ ُّیهَا الرَّسولُ ،بَلِّغ ما اُنزِ َ
ن آمَنوا الَّذینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ » ...
 « -4انّما وَلِیُّکُمُ اهلل و رَسولُهُ و الَّذِینَ آمَنوا الَّذِی َ
 -5با توجه به بیت « آن روز آسمانی ،آن روز خوب و زیبا  /خورشید و ماه بودند ،با هم میان صحرا » منظور شاعر
از خورشید ،ماه و آن روز به ترتیب چیست؟
 -1حضرت علی (ع) پیامبر (ص) عید قربان
 -2حضرت علی (ع) پیامبر (ص) عید غدیر
 -3پیامبر (ص) حضرت علی (ع) عید فطر
 -4پیامبر (ص) حضرت علی (ع) عید غدیر
 -6در بیت « خورشید مهربان گفت :این ماه بهترین است  /روزی که من نباشم ،خورشیدتان همین است » منظور
از خورشید اول و دوم چه کسانی هستند؟
 -1پیامبر (ص) حضرت علی (ع)
 -2حضرت مریم (ع) حضرت عیسی (ع)
 -3حضرت علی (ع) حضرت مهدی (عج)
 -4امام حسن عسکری (ع) حضرت مهدی (عج)
 -7با توجه به آیهی « و اَنذِر عَشیرَتَکَ االَقربینَ » وظیفهی پیامبر (ص) چه بود؟
 -1دعوت مردم به اسالم
 -2دعوت خویشاوندان نزدیک خود به اسالم
 -3دعوت آشنایان به خانهی پیامبر (ص)
 -4دعوت مسلمانان به خانهی پیامبر (ص)

 -8حدیث « من کُنتُ موالهُ فَهذا عَلِیٌ موالهُ » با کدام آیه ارتباط دارد؟
 « -1و اَنذِر عَشیرَتَکَ االَقربینَ »
ل ِالَیکَ من رَبِّک »
 « -2یا اَ ُّیهَا الرَّسولُ ،بَلِّغ ما اُنزِ َ
 « -3و یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهی مسکینًا و یَتیمًا و اَسیرًا »
 « -4انّما وَلِیُّکُمُ اهلل و رَسولُهُ »
 -9حضرت علی (ع) در کدام کوه و غار همراه پیامبر (ص) به عبادت مشغول بود؟
 -1کوه حرا غار نور
 -2غار ثور و کوه حرا
 -3کوه نور غار حرا
 -4غار حرا کوه ثور

سؤاالت درس دهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1مرقد شریف امام  ..................و امام  ......................در شهر سامرا قرار دارد.
 -2نام حاکم ستمگر عباسی که امام هادی (ع) را به سامرا تبعید کرد ................. ،بود.
 -3یکی از مشهورترین شاگردان امام هادی (ع) حضرت  .................است که حرمش در شهر ری قرار دارد.
 -4به دستور متوکل امام هادی (ع) از شهر  .....................به شهر سامرا تبعید شد.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1مأمون ،مرقد امام حسین (ع) را تخریب کرد.

ص غ

 -2امام هادی (ع) با توکل به خدا از تالش و راهنمایی مردم دست برنداشت.

ص غ

 -3متوکل به شاعران پول داد تا در شعرهای خود به حاکمان ظالم عباسی بی احترامی کنند .ص غ
 -4حاکمان عباسی قصرهایی باشکوه و خزانه هایی پر از طال داشتند.

ص ع

 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1به همراه پدرش امام هادی (ع) به سامرا آمد.

حضرت عبدالعظیم حسنی

 -2امام هادی (ع) جانشین ایشان شدند.

امام جواد (ع)

 -3از شاگردان مشهور امام دهم بود.

امام حسن عسکری (ع)
حضرت شاهچراغ

 -4پاسخ کوتاه دهید.
 -1مرقد شریف کدامین امامان در شهر سامرا قرار دارد؟
 -2متوکل دستور تخریب مرقد کدام امام بزرگوار را داد؟
 -3به ترتیب نام امام دهم و لقب ایشان چیست؟

 -5پاسخ کامل دهید.
 -1چرا متوکل دستور داد امام هادی (ع) را به سامرا منتقل کنند؟
 -2چهار ویژگی مهم حاکمان عباسی را بنویسید.
 -3وقتی نیازمندی به در خانه ی امام هادی (ع) می آمد ،امام چگونه به او کمک می کرد؟
 -4با توجه به سخن امام هادی (ع) چگونه می توان به موفقیت رسید؟
 -5سه ویژگی اخالقی امام دهم را بیان کنید.
 -6چرا امام هادی (ع) در حالی که هنوز به نوجوانی نرسیده بود به شاگردان پدرش درس می داد؟
 -7چهار مورد از اقدامات متوکل علیه امام هادی (ع) و یارانش را بنویسید.
 -8وضعیت زندگی امام هادی (ع) در سامرا چگونه بود؟
 -9متوکل در سامرا با امام هادی (ع) چگونه برخورد می کرد؟
 -10آیا امام هادی (ع) به دلیل سختی و محدودیتی که در تبلیغ داشت ،از هدایت مردم دست برداشت؟ توضیح
دهید.
 -6گزینه ی صحیح را مشخص کنید.
 -1کدام یک از امامان ،مردم را از راه دیدارهای مخفیانه و نامه نگاری هدایت و ارشاد می کردند؟
 -1امام جواد و امام رضا (ع)
 -2امام هادی و امام رضا (ع)
 -3امام کاظم و امام هادی (ع)
 -4امام هادی و امام حسن عسکری (ع)
 -2کدام یک از آداب زیارت نیست؟
 -1سالم دادن نو زیارت نامه
 -2گریه و شیون کردن
 -3خواندن نماز زیارت
 -4هدیه دادن و ثواب نماز به امامان

 -3مرقد شریف کدام امامان بزرگوار در سامرا قرار گرفته است؟
 -1امام جواد و امام هادی (ع)
 -2امام هادی و امام رضا (ع)
 -3امام کاظم و امام هادی (ع)
 -4امام هادی و امام حسن عسکری (ع)
 -4امام هادی (ع) فرزند کدام امام بزرگوار است؟
 -1امام جواد (ع)
 -2امام حسن عسکری (ع)
 -3امام رضا (ع)
 -4امام حسن (ع)
 -5از دیدگاه امام هادی (ع) ،به جای اندوه و حسرت خوردن برای عدم موفقیت چه باید کرد؟
 -1برای موفقیت دست به دعا برداریم.
 -2با داشتن تصمیم و اراده ی قوی آن ها را جبران کنیم.
 -3برای کارهای بعدی تالش کنیم.
 -4منتظر کمک به دیگران باشیم.
 -6کدام گزینه دلیل متوکل برای آوردن امام هادی (ع) به سامرا نبود؟
 -1از عالقه ی مردم به امام هادی (ع) باخبر بود.
 -2از همدلی و اتحاد مردم و امام ترس داشت.
 -3زیر نظر گرفتن امام و فعالیت های او
 -4برای سپردن هدایت مردم به امام
 -7از مشهورترین شاگردان امام هادی (ع) چه نام دارد؟
 -1حضرت عبدالعظیم حسنی
 -2عالمه حلّی
 -3جابر بن حیان
 -4هر سه مورد صحیح است.

 -8این سخن از کدام بزرگوار است؟ « به جای آن که برای عدم موفقیت های گذشته حسرت و اندوه بخوری ،با
داشتن تصمیم و اراده ی قوی ،آن ها را جبران کن» .
 -1امام جواد (ع)
 -2امام حسن عسکری (ع)
 -3امام رضا (ع)
 -4امام هادی (ع)

سؤاالت درس یازدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1حاکمان عباسی امام کاظم (ع) را از شهر  .....................به شهر  ........................تبعید کردند.
 -2امام حسن عسکری (ع) در شهر سامرا در محله ی عسکر یعنی محله ی  .....................سکونت داشت.
 -3امام هشتم ،امام رضا (ع) به زور از مدینه به شهر  .....................فرستاده شد.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1امام هادی می فرماید « :بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد
نبرد» .

ص غ

 -2اخالق خوب و بی نظیر امام حسن عسکری (ع) باعث شد مأموران زندان به ایشان عالقه مند شوند .ص
غ
 -3تربیت خوب امام هادی (ع) سبب شد امام حسن عسکری (ع) بتواند راهش را ادامه دهد و پرچم هدایت
مردم را به دوش گیرد.

ص غ

 -4حاکمان عباسی ،امام حسن عسکری (ع) را در محله ی « سامرا » یعنی منطقه ی نظامی سکونت داد.
ص غ
 -3هر جمله را به عبارت مربوطه وصل کنید.
 -1این امام معصوم از مدینه به بغداد فرستاده شد.

حضرت مهدی (عج)

 -2ایشان فرمودند « :دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند» .

عسکر

 -3فرزند امام حسن عسکری (ع) است.
 -4امام یازدهم در این منطقه سکونت داشتند.
 -5امام رضا (ع) از این شهر به خراسان تبعید شدند.
 -6نامی که پیامبر برای اولین نوه ی عزیزش انتخاب کرد.

مدینه
حسن
امام حسن عسکری (ع)
بغداد
امام کاظم (ع)

 -4جدول را کامل کنید.
نام امام
یازدهم

لقب

محل تولد

نام پدر

نام فرزند

مدت امامت محل
شهادت

دشمنان

 -5پاسخ کوتاه بدهید.
 -1عسکر در عربی به چه معناست؟
 -2حاکمان عباسی کدام یک از امامان را به ترتیب به بغداد و خراسان فرستادند؟
 -3چرا به امام یازدهم لقب عسکری داده اند؟
 -4با توجه به سخن امام حسن عسکری (ع) بهترین دوست انسان چه کسی است؟
 -5حاکمان عباسی پس از دستگیری یاران امام حسن عسکری (ع) با آنان چه کار می کردند؟
 -6دلیل عالقه ی مأموران زندان به امام حسن عسکری (ع) چه بود؟
 -7امام حسن عسکری (ع) با مهمانانشان به چه زبانی سخن می گفتند؟
 -6پاسخ کامل دهید.
 -1وقتی حاکمان عباسی امام هادی (ع) را به زندان انداختند ،امام حسن عسکری (ع) چه وظایفی را بر عهده
گرفت؟
 -2امام حسن عسکری (ع) در ابتدای امامت خود در نامه ای که مخفیانه به دوستانش نوشت ،از آنان چه
درخواستی کرد؟
 -3سه مورد از سختی هایی که حکام عباسی برای امام هادی (ع) به وجود آوردند را بنویسید.
 -4چرا جاسوسان و مأموران می خواستند دوستان امام حسن عسکری (ع) را شناسایی کنند؟
 -7گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
 -1چرا به امام یازدهم لقب عسکری دادند؟
 -1زیرا ایشان را به زور به سامرا بردند.
 -2زیرا ایشان بیشتر عمر خود را در حال نیایش و عبادت سپری کردند.
 -3زیرا ایشان در محله ای به این نام تحت مراقبت بودند.

 -4زیرا ایشان بیشتر عمر خود را در زندان سپری کردند.
 -2حکام عباسی امام هفتم ،هشتم و دهم را به ترتیب از مدینه به چه شهرهایی فرستادند؟
 -1خراسان ،بغداد ،سامرا
 -2بغداد ،خراسان ،سامرا
 -3سامرا ،سامرا ،خراسان
 -4بغداد ،سامرا ،خراسان
 -3کدام امام شیعه در منطقه ی « نظامیان » و در زندان زندگی می کرد؟
 -1امام هادی (ع)
 -2امام یازدهم
 -3امام کاظم (ع)
 -4امام هشتم
 -4این سخن امام یازدهم با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط دارد؟ « بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو
را فراموش و نیکی تو را از یاد نبرد» .
 -1آشپز که دو تا شد ،آش یا شور می شه یا بی نمک.
 -2نیمه ی پر لیوان را ببین.
 -3دوست آن باشد که گیرد دست دوست  /در پریشان حالی و درماندگی
 -4دوست تو از بِه باید  /تا تو را عقل و دین بیفزاید

سؤاالت درس دوازدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1امام دوازدهم همنام  ....................و فرزند امام  ...................هستند.
 -2نام همسر امام حسن عسکری (ع)  ..................بود.
 -3مشهورترین لقب حضرت مهدی (عج)  .......................و به معنی  ...................است.
 -4امام زمان در شهر  ..................و در سال  255به دنیا آمدند.
 -5از لقب های امام زمان (عج)  ....................به معنی هدایت شده ،است.
 -6امام حسن عسکری پس از تولد فرزندش در گوش راست او  ......................و در گوش چپ .......................
خواند.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1مهم ترین لقب امام زمان (عج) مهدی به معنی هدایت شده ،است.

ص غ

 -2از نظر شیعیان حضرت مهدی (ع) بزرگ ترین قیام کننده در جهان خواهد بود.
 -3چهره و رفتار امام زمان (عج) به حضرت علی (ع) شباهت دارد.

ص غ

ص غ

 -4وقتی می گوییم « عجل اهلل فرجه » ،یعنی « خدایا بر او درود فرست ».

ص غ

 -3جدول را کامل کنید.
نام امام
دوازدهم

نام
پدر

سال و محل
تولد

مهم ترین
لقب

لقب به معنی
هدایت شده

شباهت به پیامبران از نظر
عمر
تولد
رفتار و
طوالنی
مخفیانه
رخسار

 -4هر جمله را به عبارت مربوطه مصل کنید.
 -1از القاب حضرت مهدی (عج) به معنی یاری شده.
 -2چهاردهمین معصوم است.
 -3حضرت مهدی (عج) از نظر تولد به ایشان شبیه است.
 -4نام عمه ی امام حسن عسکری (ع) است.
 -5نام مادر گرامی امام دوازدهم است.

نرجس خاتون
حکیمه خاتون
پیامبر (ص)
حضرت موسی (ع)
امام زمان (عج)
منصور

 -5پاسخ کوتاه دهید.
 -1چرا امام حسن عسکری (ع) به حکیمه خاتون فرمود « :به خانه ی ما بیا و در کنار نرجس بمان »؟
 -2مشهورترین لقب امام زمان (عج) را به همراه معنی آن بنویسید.
 -3پیامبر (ص) حضرت مهدی را در زمان غیبت به چه چیز تشبیه نموده است؟
 -6پاسخ کامل دهید.
 -1چه چیزی آرامش و خواب خلیفه عباسی در زمان امام عسکری (ع) را بر هم زده بود؟
 -2چرا خلیفه ی عباسی به جاسوسانش گفته بود « :یک لحظه هم از خانه ی حسن بن علی چشم برندارید؟»
 -3پیامبر (ص) در مورد نام و چهره ی امام دوازدهم چه فرموده اند؟
 -4سه شباهت امام زمان (عج) با خورشید پشت ابر را بنویسید.
 -5حضرت مهدی (عج) از نظر رخسار و تولد مخفیانه و عمر طوالنی شبیه کدام پیامبران هستند؟
 -6به فرموده ی پیامبر (ص) ،امام زمان (عج) به هنگام ظهور چه خواهد کرد؟
 -7معصوم یعنی چه؟ چه کسانی چهارده معصوم نامیده می شودند؟
 -7گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
 -1پیامبر (ص) ،امام زمان (عج) را به چه چیز شبیه کرده است؟
 -1خورشید وسط آسمان
 -2خورشید پست ابر
 -3همچون ماه پرنور
 -4ستاره ای درخشان

 -2کدام یک از القاب امام زمان (عج) به معنی هدایت شده ،است؟
 -1مهدی
 -2قائم
 -3منصور
 -4ولی عصر
 -3آخرین جانشین پیامبر خدا ،کدام امام است؟
 -1امام حسن (ع)
 -2امام هادی (ع)
 -3امام جواد (ع)
 -4حضرت مهدی (عج)
 -4حضرت مهدی (عج) از نظر تولد – رفتار و رخسار – عمر طوالنی به ترتیب شبیه کدام پیامبر است؟
 -1محمد (ص) – موسی (ع) – عیسی (ع)
 -2ابراهیم 0ع) – محمد (ص) – موسی (ع)
 -3موسی (ع) – محمد (ص) – عیسی (ع)
 -4موسی (ع) – عیسی (ع) – حضرت محمد (ص)
 -5عمه ی امام حسن عسکری (ع) همسر ایشان و خواهر امام هادی (ع) به ترتیب چه نام دارند؟
 -1نرجس خاتون – حلیمه خاتون – حکیمه خاتون
 -2حکیمه خاتون – حکیمه خاتون – نرجس خاتون
 -3حکیمه خاتون – نرجس خاتون – حکیمه خاتون
 -4حلیمه خاتون – حکیمه خاتون – نرجس خاتون
 -6حدیث مقابل از پیامبر (ص) با کدام گزینه کامل می شود؟ « او روزی ظهور می کند و دنیا را پر از عدالت خواهد
کرد » ...
 -1چون این خواست خداست.
 -2چون مردم دعا می کنند.
 -3در حالی که ظلم و ستم آن را فرا گرفته است.

 -4در حالی که مردم خسته شده اند.
 -7معنی القاب « مهدی » « ،قائم » و منصور از القاب امام زمان (ع) به ترتیب چیست؟
 -1هدایت شده – قیام کننده – یاری شده
 -2صاحب عصر و زمان – هدایت شده ،قیام کننده
 -3یاری شده – قیام کننده – هدایت شده
 -4هدایت شده – یاری شده – قیام کننده
 -8بیت « نام نیکت شبیه پیغمبر ،گلی از بوستان فاطمه ای  /پیشوایی شجاع و بی مانند ،مهربانی و رهبر همه ای
» در مورد کیست؟
 -1پیامبر (ص)
 -2امام حسن عسکری (ع)
 -3حضرت مهدی (ع)
 -4امام هادی (ع)
 -9حضرت مهدی (عج) به ترتیب در چه سالی و کدام شهر به دنیا آمد؟
 -1سال  250هجری – شهر سامرا
 -2سال  255هجری – شهر مدینه
 -3سال  255هجری – شهر سامرا
 -4سال  250هجری – شهر مدینه

سؤاالت درس سیزدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1اسراف یعنی « :مصرف  .....................از اندازه »
 -2درست مصرف کردن یعنی به جا و  ........................مصرف کردن.
 -3اگر هنگام بیدار شدن از خواب ،مدت زیادی در رختخواب بمانیم در  ....................اسراف کرده ایم.
 -4پیامبر (ص) فرمود :هرگز آب را اسراف نکنید؛ هر چند در کنار  .....................باشد.
 -5در قرآن آمده است « :اسراف نکنید ،زیرا  ........................اسرافکاران را دوست ندارد ».
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1اسراف نکردن فقط در مورد استفاده از آب و غذا صحیح است.
 -2ریختن باقی مانده ی نان در سفره ی غذا برای پرندگان اسراف است.

ص غ
ص غ

 -3بهتر است به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم.

ص غ

 -3پاسخ کامل دهید.
ن » خدا چه کسانی را دوست ندارد؟
 -1با توجه به آیه « و ال تُسرفواِ ،انَّه ال ُیحِبُّ المُسرِفی َ
 -2اسراف را تعریف کنید و یک مثال بزنید.
 -3با توجّه به ضرب المثل « قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود » ،منظور از کوچک هایی که بزرگ می
شوند چیست؟
 -4پیامبر (ص) در مورد پرهیز از اسراف آب چه فرموده اند؟
 -5چهار نمونه از اسرافکاری در زندگی امروز را بیان کنید.
 -6با توجه به تصاویر مشخص کنید در هر کدام اسراف یا صرفه جویی صورت گرفته است.

 -4گزینه ی درست را مشخص کنید.
 -1اسراف یعنی چه؟
 -1کم مصرف کردن و بخشیدن به دیگران
 -2به اندازه مصرف کردن و به جا و اندازه مصرف کردن
 -3مصرف نکردن و پس انداز کردن
 -4به اندازه ی داخواه و بیش از اندازه مصرف کردن
 -2کدام یک از موارد زیر ،در گروه اسرافکاران قرار می گیرد؟
 -1مریم چند پالتو نو داشت و یکی دیگر خرید.
 -2نسرین دانه های برنج مانده از شام را به کبوتران می دهد.
 -3مهدی در تابستان روزی دو ساعت فیلم تماشا می کند.
 -4من روزی یک ساعت ورزش می کنم.
 -3کدام یک صرفه جویی است؟
 -1هنگام شب در خانه همه ی المپ ها را خاموش کنیم.
 -2هر روز به حمام برویم.

 -3در پشت چراغ قرمز ،خودرو را خاموش کنیم.
 -4از وسایل نقلیه ی شخصی استفاده کنیم.
 -4کدام گزینه با ضرب المثل « قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود » ارتباط ندارد؟
 -1روزانه صدها ماشین تک سرنشین در شهر در حرکت است.
 -2روزانه غذاهای کمی در هر خانه بیرون ریخته می شود.
 -3روزی یک المپ اضافه را خاموش می کنم.
 -4خورشید هر روز نورافشانی می کند.
 -5مفهوم آیه ی « و ال تُسرفوا ،اِنَّه ال یُحِبُّ المُسرِفینَ » در کدام گزینه دیده نمی شود؟
 -1سعی می کنم با اتوبوس به محل کار بروم.
 -2دوست دارم شب ها خانه پر از نورهای رنگارنگ باشد.
 -3بعد از بیدار شدن نیم ساعت در رختخواب غلت می زنم.
 -4برنامه ی تکراری تلویزیون را هم می بینم.
 -6کدام گزینه اسراف و صرفه جویی را به ترتیب نشان می دهد؟
 -1خاموش کردن المپ اضافی – کم کردن دمای بخاری
 -2روشن کردن تمام المپ های خانه – چکه کردن شیر آب
 -3دورریختن تکه های نان – هر روز حمام رفتن
 -4چند دست لباس اضافه خریدن – استفاده از اتوبوس

سؤاالت درس چهاردهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1امام خمینی (ره) فرمود « :کشور  ................باید از بین برود» .
 -2در سال  ..............در ایران عالمی بزرگ و دلیر با یاری خدا و حمایت مردم به پا خاست و پرچم قیام را بر
دوش نهاد.
 -3امام خمینی (ره) پس از  ........................سال مبارزه ،آزادی و آزادگی را به ایران و ایرانیان هدیه داد.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1در زمان شاه کتاب و نشریات مفید ،بسیار زیاد منتشر می شد.

ص غ

 -2قبل از انقالب ،ایران کشور پیشرفته و ثروتمندی بود؛ چون منابع نفتی و گازی بسیاری داشت .ص غ
 -3امام خمینی (ره) با الگو گرفتن از پیامبران و امامان عزیز ،حکومت پهلوی را سرنگون کرد .ص غ
 -4شاه از آمریکا و قدرت های جهانی دستور می گرفت.
 -3پاسخ کوتاه دهید.

ص غ

 -1مبارزه ی امام خمینی (ره) با شاه و سرنگونی حکومت پهلوی چند سال طول کشید؟
 -2امام خمینی (ره) در چه تاریخی رحلت کردند؟
 -3آغاز مبارزه ی امام خمینی (ره) در چه سالی بود؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1با توجه به درس « بزرگ مرد تاریخ » چهار سفارش امام خمینی (ره) به دانش آموزان را بنویسید.
 -2وضعیت رادیو و تلویزیون قبل از انقالب چگونه بود؟
 -3با توجه به درس « بزرگ مرد تاریخ » پنج ویژگی امام خمینی (ره) را بنویسید.
 -4سه مورد از ویژگی های امام خمینی (ره) که از رفتار پیامبر (ص) و امامان الگوبرداری شده بود را بنویسید.
 -5آیا ایران قبل از انقالب کشور ثروتمند و پیشرفته ای بود؟ چرا؟
 -6خدا در مورد میزان خواندن قرآن در سوره ی مزّمّل آیه ی  20چه فرموده است؟
 -7با بیان روایتی اهمیت نماز در دیدگاه امام خمینی (ره) را بنویسید.
 -8رابطه ی امام خمینی (ره) با ورزش چگونه بود؟

 -5گزینه ی درست را مشخص کنید.
 -1امام خمینی (ره) چند سال با حکومت شاه مبارزه کرد؟
 12 -1سال
 15 -2سال
 22 -3سال
 14 -4سال
 -2با توجه به آیه ی « و ال تَرکَنوا اِلَی الَّذین ظَلموا » به چه کسانی نمی توان تکیه کرد؟
 -1ستمگران
 -2ثروتمندان
 -3پدر و مادر
 -4دوستان و آشنایان
 -3به فرموده ی امام خمینی (ره) کدام کشور باید از بین برود؟
 -1آمریکا
 -2انگلیس
 -3اسرائیل
 -4قدرت های بزرگ
 -4چه کسی فرمود « :عشق به امام امام خمینی ،عشق به همه ی خوبی هاست» .؟
 -1آیت اهلل طالقانی
 -2ایت اهلل خامنه ای
 -3آیت اهلل بهشتی
 -4آیت اهلل مطهری
 -5چرا در زمان شاه ،عزاداری برای امامان ممنوع بود؟
 -1زیرا قبل از انقالب مردم ایران مسلمان نبودند.
 -2زیرا مردم به عزاداری ها اهمیت نمی دادند.
 -3زیرا مردم مسلمان ،فقیر بودند و توانایی برگزاری عزاداری را نداشتند.

 -4زیرا عزاداری آگاهی مردم را افزایش می داد ،به همین دلیل ممنوع بود.
 -6چرا شاه و قدرت های بزرگ در زمان قبل از انقالب ،به دانشمندان ما اجازه ی پیشرفت علمی نمی دادند؟
 -1زیرا اعتقاد داشتند ایرانی ها توانایی انجام کارهای بزرگ را ندارند.
 -2زیرا اعتقاد داشتند ایرانی ها نمی توانند مستقل باشند.
 -3چون که استقالل ما به ضرر قدرت های جهانی بود.
 -4همه ی موارد صحیح است.
 -7کدام گزینه با سفارش های امام خمینی (ره) به دانش آموزان مرتبط نیست؟
 -1به معلم احترام زیاد گذاشتن.
 -2اطاعت و خدمت به پدر و مادر را غنیمت شمردن
 -3اهمیت داشتن درس و فقط درس خواندن در هر جا و هر مکان
 -4برای کشور مفید بودن
 -8این سخن از کیست؟ « در ساعت تفریح درس نخوانید و در ساعت درس خواندن ،تفریح نکنید؛ هر کدام در
جای خود» .
 -1مقام معظّم رهبری
 -2امام خمینی (ره)
 -3آیت اهلل بهشتی
 -4آیت اهلل مطهری
 -9تشییع یعنی چه؟
 -1یعنی افراد شیعه و پیروان پیامبر و امامان معصوم
 -2یعنی کسانی که شایعه پراکنی می کنند.
 -3شجاعت و آزادگی و ایستادن در مقابل ظالم
 -4همراهی افراد با جنازه از یک مکان تا محل دفن آن

سؤاالت درس پانزدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 22 -1بهمن فرصت خوبی برای معرفی قهرمانان  .....................است.
 -2راهپیمایی  22بهمن اعالم دشمنی با دولت های زورگو و ستمگر و مبارزه با کشورهای آمریکا و ...............
است.
 « -3به  ......................الهی چنگ بزنید و متفرّق نشوید» .
 -4انقالب اسالمی ایران در روز  ...................سال  1357پیروز شد.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1راهپیمایی  22بهمن روز اعالم دشمنی با دولت های زورگو و ستمگر است.
 -2فقط تالش و رشادت دانش آموزان ،در سال  1357باعث پیروزی انقالب شد.
 -3مردم در بهمن ماه  1357همبستگی و اتحاد زیادی داشتند.

ص غ
ص غ

ص غ

 -4در  12بهمن به همه ی جهان اعالم می کنیم ،همیشه گوش به فرمان رهبر در صحنه حاضریم .ص غ
 -3پاسخ کوتاه دهید.
 -1کدام روز از روزهای بهمن ماه روز اعالم دشمنی با دولت های زورگو است؟
 -2در راهپیمایی  22بهمن دشمنی خود را با چه کشورهایی اعالم می کنیم؟
 -3شور ،حماسه و حضور مردم در صحنه ی راهپیمایی ها یادآور چیست؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1دلیل برپایی نمایشگاهی از روزنامه های سال  1357در راهپیمایی  22بهمن چیست؟
 -2چهار نفر از شهدای بزرگ انقالب را نام ببرید.
 -3چرا مردم ایران در روز  22بهمن به داهپیمایی می روند؟
 -4در تقویم کشور ما دهه ی فجر از چه تاریخی شروع شده و چرا این دهه را جشن می گیرند؟
 -5وظیفه ی ما در مقابل حفظ انقالب اسالمی چیست؟
 -5گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
 -1کدام روز یادآور آیه ی « وَ اع َتصِموا بِحَبلِ اهلل جَمیع ًا وَ ال تَفَرَّقوا » است؟

 10 -1فروردین
 22 -2بهمن
 15 -3اسفند
 13 -4به در
 -2شعار زیر با کدام گزینه کامل می شود؟ « بیست و دوم بهمن ماه ،یوم اهلل یوم اهلل  /بنیان گذار نهضت،
» .................
 -1حزب اهلل ،حزب اهلل
 -2نصراهلل ،نصراهلل
 -3خلیل اهلل ،خلیل اهلل
 -4روح اهلل ،روح اهلل
 -3کدام آیه به « اتحاد و همبستگی » شاره دارد؟
 « -1وَ اعتَصِموا بِحَبلِ اهلل جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا »
 « -2و ال تَعاوَنوا عَلَی االِث ِم وَ العُدوانِ »
 « -3و اَنذِر عَشَیرَتَکَ االَقرَبینَ »
 « -4فَهُ َو فی عیشَةٍ راضیَةٍ »
 -4کدام یک از دالیل شرکت مردم در راهپیمایی  22بهمن نیست؟
 -1یادآوری اتحاد و همبستگی مردم در بهمن 1357
 -2اعالم به همه ی جهانیان که همیشه گوش به فرمان رهبر هستیم.
 -3روز اعالم دشمنی با دولت های زورگو و ستمگر
 -4راهپیمایی همگانی برای سالمتی و تندرستی
 -5کدام یک از موارد زیر بعد از انقالب « ،یوم اهلل » نامگذاری شده است؟
 12 -1بهمن
 22 -2بهمن
 15 -3اسفند
 12 -4اردیبهشت

 -6کدام گزینه یادآور گرامی داشت  22بهمن نیست؟
 -1غرفه ها و نمایشگاه های گوناگون از روزنامه های سال 57
 -2آذین بندی سردر مغازه ها و خانه ها با انواع کاغذرنگی
 -3اعالم حمایت و دوستی از آمریکا و اسرائیل
 -4همبستگی و اتحاد مردم و شور و هیجان و حضور خودجوش
 -7منظور از بیت « :گرچه در زمستان بود ،چون بهار بود آن روز  /سرزمین ما ایران ،الله زار بود آن روز » چه
روزی است؟
 12 -1بهمن
 15 -2اردیبهشت
 12 -3فروردین
 22 -4بهمن
 -8معلم پرورشی برای برگزاری بهتر جشن « دهه ی فجر » به هر کدام از دانش آموزان یک مسئولیت مشخص
داده است .او به کدام اصل کار گروهی عمل کرده است؟
 -1تقسیم وظایف
 -2نوشتن گزارش کار
 -3مشورت
 -4همبستگی و اتحاد
 -9آغاز و پایان « دهه ی فجر » به ترتیب چه روزهایی است؟
 -1از  13آبان ت  22بهمن
 -2از  12بهمن تا  22بهمن
 -3از  22بهمن تا  12فروردین
 -4از  15اسفند تا  29اسفند

سؤاالت درس شانزدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1یکی از نام های  « .....................یوم الحساب » است.
 -2به فرموده ی پیامبر (ص) « پیش از این که به حساب شما  .......................شود به حساب خود برسید ».
 -3برای زندگی ما در این دنیا  ...................وجود دارد که در آن اعمال ما ثبت می شود.
 -4به فرموده ی امام علی (ع) « روز قیامت » روز  ..................اعمال است و کارکردن در آن وجود ندارد.
 -5با توجه به حدیث « اَلیَو َم عَمَلٌ و الحِسابَ » این دنیا جای انجام دادن کارهاست و  ...................در آن
وجود ندارد.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -1تهیه ی روزنامه دیواری ،یک کار گروهی همراه با مشورت و تقسیم وظایف است.
 -2روز قیامت روز کارکردن است.

ص غ

ص غ

 -3برای ممتاز بودن در کارنامه ی زندگی از اسراف دوری و در استفاده از وسایلم صرفه جویی می کنم .ص
غ
 -4نگه داری اموال عمومی و بیت المال تأثیری در کارنامه ی اعمالم ندارد.

ص غ

 -5خدا برای پرهیز از بدگویی و دادن القاب زشت به دیگران امتیاز ویژه ای در نظر گرفته است.
 -3پاسخ کوتاه دهید.
 -1با توجه به فرمایش پیامبر (ص) چه زمانی باید به حساب خود رسیدگی کنیم؟
 -2نام دیگر « یوم الحساب » چیست؟
 -3در اسالم استفاده از مال دیگران بدون اجازه چه حکمی دارد؟
 -4در استفاده از اموال عمومی و بیت المال باید چگونه رفتار کنیم؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1با حدیثی از حضرت علی (ع) این دنیا و آخرت را با هم مقایسه کنید.
 -2چه شباهتی بین روزنامه دیواری و روز « یوم الحساب » وجود دارد؟

ص غ

 -3چهار مورد از کارهایی که باعث می شود تا در روز حساب کارنامه خوبی داشته باشیم را نام ببرید.
ل اَن تُحاسَبوا » چه زمانی باید به حساب خود برسیم؟
 -4با توجه به حدیث « حاسبوا اَن ُفسَکُم قَب َ
 -5با توجه به حدیث « اَلیَو َم عَمَلٌ و الحِسابَ؛ و غَدًا حِسابُ و ال عَمَلَ » تفاوت دنیا و آخرت را بنویسید.
 -6با توجه به آیه ی « رَبَّنا اِغفِر لی و لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَومَ یَقُومُ الحِساب » از خداوند چه چیزی درخواست
می کنیم؟
 -5گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
 -1چرا یکی از نام های قیامت « یوم الحساب » است؟
 -1زیرا خدا بدون حساب به ما امتیاز می دهد.
 -2زیرا در آن روز خداوند به حساب بندگان رسیدگی می کند.
 -3چون روز قیامت ،روز کار و بخشش است.
 -4چون می توانیم در این دنیا به حساب دیگران برسیم.
 -2کدام گزینه به « یوم الحساب » اشاره ندارد؟
ب»
 « -1اَلیَو َم عَمَلٌ و الحِسا َ
 « -2رَبَّنا اِغفِر لی و لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَو َم یَقُومُ الحِساب »
 « -3و غَدًا حِسابُ و ال عَمَلَ »
ل اَن تُحاسَبوا »
 « -4حاسبوا اَنفُسَکُم قَب َ
 -3گروه نادر آرزو می کردند هیچ کس روزنامه دیواری آن ها را نبیند؛ چه کسانی روز قیامت مشابه گروه نادر
هستند؟
 -1کسانی که می دانند نامه ی اعمال و کارنامه ی زندگی درخشان و با امتیاز باال دارند.
 -2افرادی که قبل از آن که به حساب آن ها رسیدگی شود ،خودشان به حساب خود رسیده اند.
 -3کسانی که کار امروز را به فردا انداخته اند و کارها را با عجله انجام داده اند.
 -4در روز قیامت افرادی مانند گروه نادر وجود نخواهند داشت.

 -4کدام گزینه یک دعای قرآنی است؟
ل اَن تُحاسَبوا »
 « -1حاسبوا اَنفُسَکُم قَب َ
 « -2و غَدًا حِسابُ و ال عَمَلَ »
ب»
 « -3اَلیَو َم عَمَلٌ و الحِسا َ
 « -4رَبَّنا اِغفِر لی و لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَو َم یَقُومُ الحِساب »
 -5حدیث « حاسبوا اَنفُسَکُم قَبلَ اَن تُحاسَبوا » از کیست؟
 -1حضرت علی (ع)
 -2پیامبر (ص)
 -3امام هادی (ع)
 -4امام حسن عسکری (ع)
 -6کدام گزینه از امتیاز کارنامه ی اعمال ما کم می کند؟
 -1تالش در نگه داری اموال عمومی و بیت المال
 -2پرهیز از اسراف ،صرفه جویی در استفاده از وسایل
 -3بدگویی و گذاشتن القاب زشت روی دیگران
 -4همه موارد صحیح است.
 -7با توجه به آیه ی « رَبَّنا اِغفِر لی و لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَومَ یَقُومُ الحِساب »  ،عبارت زیر با کدام گزینه کامل می
شود؟ پروردگارا ،مرا و پدر و مادرم و همه ی  .....................را در روز  ....................ببخش و بیامرز.
 -1دوستان – قدر
 -2مؤمنین – روز حساب
 -3مؤمنین – روز کار
 -4دوستان – روز حساب

 -8بر اساس آیه ی «  49سوره ی قمر » انسان آمرزش چه کسانی را در روز « روز حساب » از خداوند طلب می
کند؟
 -1خودش – اقوام نزدیکش – مؤمنان
 -2والدینش – اقوام نزدیکش – مسلمانان
 -3والدینش – اقوام نزدیکش – گناهکاران
 -4خودش – والدینش – مؤمنان

سؤاالت درس هفدهم
 -1جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1یکی از نام های قیامت  ...................به معنی روز جدایی است.
 -2خداوند در قرآن می فرماید :روز قیامت روز جدایی نیکوکاران و بدکاران ......................... ،همگان است.
 -3در قیامت فرشتگان احترام زیادی به  .......................می گذارند.
 -2درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 « -1روز فصل » یکی از نام های بهشت است.

ص غ

 -2نعمت ها و لذت های بهشتیان هیچ گاه پایان نمی پذیرد.

ص غ

 -3بهشتیان به سفارش های پیامبران و راهنمایی های کتاب آسمانی عمل کرده و حق مردم را پایمال می
کردند.

ص غ

 -4فرشتگان احترام زیادی به جهنمیان می گذارند اما آن ها جایگاه خوبی ندارند.

ص غ

 -3پاسخ کوتاه دهید.
 -1خداوند چه روزی را روز میعاد همگان معرفی کرده است؟
 -2کدام گروه در روز حسرت هیچ راه فراری ندارند؟
 -3یکی از نام های قیامت به معنی روز جدایی بدکاران از بهشتیان چیست؟
 -4پاسخ کامل دهید.
 -1چهار مورد از امتیازاتی که در بهشت به بهشتیان می دهند را بنویسید.
 -2با توجه به آیه ی « و مَأواهُم جهنّمُ جَزاءً بِما کانوا یَکسِبونَ » جهنّم جایگاه چه کسانی است؟
 -3آیه ی « َفهُوَ فی عیشَ ٍة راضیَ ٍة فی جَنَّةٍ عالِیَ ٍة » یعنی چه و به چه موضوعی اشاره دارد؟
 -4با توجه به معنای فاصله ،چرا یکی از نام های قیامت روز فصل است؟

 -5دو نمونه از ویژگی های بهشتیان و جهنمیان را با هم مقایسه کنید.
جهنّمیان

بهشتیان
الف)

الف)

ب)

ب)

 -6سه نام از نام های قیامت را بنویسید.
 -7آرزوی جهنّمیان چیست؟
 -8معنی آیه ی « اِنَّ یومَ الفَصلِ کانَ میقاتاً » چیست و کدام نام قیامت را به یاد می آورد؟
 -9ضرب المثل « هر چه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی » چه ارتباطی با بهشتیان و جهنّمیان
دارد؟
 -5گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
ن میقاتاً » به کدام مورد اشاره دارد؟
ل کا َ
ن یومَ الفَص ِ
 -1آیه ی « اِ َّ
 -1روز مرگ
 -2روز تولّد
 -3روز قیامت
 -4نوروز
 -2در نهرهای بهشتی چه چیزهایی جاری نیست؟
 -1آب زالل
 -2شیر
 -3بهترین عسل
 -4آب بدبو

 -3با توجه به آیه ی « اِنَّ یومَ الفَصلِ کانَ میقاتاً » به کدام نام قیامت اشاره شده است؟
 -1روز حسرت
 -2روز حساب
 -3روز فصل
 -4روز حسابرسی
 -4با توجه به آیه ی « فَ ُهوَ فی عیشَةٍ راضیَةٍ » چه کسانی از زندگی شان احساس رضایت دارند؟
 -1کسانی که در بهشتی عالی مرتبه زندگی می کنند.
 -2کسانی که اعمال نیک و بد آن ها برابر است.
 -3بدکاران و آن ها که کارهای زشتی انجام داده اند.
 -4کسانی که زندگی رضایت بخشی در دنیا دارند.
 -5در روز فصل بهشتیان به دوزخیان چه می گویند؟
 -1ای کاش ما االن پیش شما بودیم!
 -2ای کاش بین ما فاصله ای نبود!
 -3چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟
 -4چرا حق مردم را پایمال کردید؟
 -6کدام گزینه با مفهوم آیه ی « و مَأواهُم جهنّمُ جَزا ًء بِما کانوا یَکسِبونَ » بی ارتباط است؟
 -1به جز کشته ی خویش نَدرِوی
 -2از ماست که بر ماست.
 -3هر چه کنی به خود کنی ،گر همه نیک و بد کنی.
 -4هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند.

