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  با یاد خداي مهربان 
  

   نمونه سواالت درس به درس هدیه هاي آسمان ششم

  تعدادي نمونه سوال از همه دروس کتاب 

  هدیه هاي آسمان پایه ششم براي استفاده

  1401-1402در سال تحصیلی  

  گردآوري شده است .دبستان نواندیشان دانش آموزان 

  این سواالت اکتفالطفا براي پیشرفت بهتر فقط به 

  و حتما همه متن کتاب را دقیق و کامل بخوانید نکنید  
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  یکتا سواالت متن درس اول
 معاد ، امامت ، نبوت ، عدل ، توحید: پاسخ             اصول دینی ما مسلمانان چیست؟ -  1

 
 .نیست یخدای او جز و یکتاست خداوند یعنی توحید: پاسخ                                        توحید یعنی چه؟- 2

 
 نماز اقامه و اذان در روز هر: پاسخ        مسلمانان چگونه هر روز به یگانگی خداوند شهادت می دهند؟- 3

 
 ،مالک بینا مهربان، ، قوي ، دانا ، توانا ، خالق: پاسخ                               .چند صفت از صفات خداوند را نام ببرید- 4

 
 نیازي بی و یگانگی مورد: دو: پاسخ                    ام صفات خداوند اشاره شده است؟در سوره ي توحید به کد -5

 
 پرستش است؟ به نظر شما چه خدایی شایسته- 6

 اجابت را بندگان هاي خواسته بتواند و باشد نیازبی که است پرستش شایسته خدایی: پاسخ

 .ببرد دل از را وحشت او یاد و باشد نداشته مانند و مثل باشد، مهربان و بخشنده باشد، عالم و قدرتمند کند، 

 
 .اعتقاد به توحید کدام اصل ما مسلمانان است؟ توضیح دهید- 7

 ي مرحله در باید مسلمانان ما که این یعنی است دین اصول اول اصل توحید: پاسخ

 .ندهیم قرار همانندي و شریک او براي و باشیم داشته خداوند یکتایی به اعتقاد اول 

 
 حمد چیست؟ سوره منظور از خداي جهانیان در اولین آیه-8

  آن در که آخرت جهان و کنیممی زندگی آن در که دنیایی همین یعنی: پاسخ

  .است جهانیان خالق یکتا خداوند و شودمی رسیدگی هاانسان اعمال به

  ایانبهترین راهنم سواالت متن درس دوم
  امامان و پیامبران: پاسخ             نی هستند؟راهنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسا- 1
  
  
  پیامبر چه کسی است؟-2
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     .است شده انتخاب خدا سوي از که کسی: پاسخ
  .کند می دعوت گانهی خداي پرستش به را نهاآ و آورد یم مردم رايب را داخ پیام او
 
 زندگی پیامبران چگونه بود؟ -3

  .دیگر کارهاي و کشاورزي و چوپانی   .کردند یم کاربود. مردم همه مثل آنها زندگی: پاسخ
 
  قرآن – انجیل – تورات: پاسخ                  کتاب آسمانی پیامبران چیست؟ -4
 
 معجزه چیست؟ .کردند می استفاده	معجزه	گاهی پیامبران براي اینکه ثابت کنند پیامبر هستند از -5

 که بود روشنی دالیل معجزات، این دهند. انجام توانستند نمی عادي ردمم که کردند می کارهایی پیامبران یعنی معجزه: پاسخ
 .اند شده فرستاده خدا سوي از آنها داد می نشان

  
  .است ......................	،بود و آخرین پیامبر .......................	اولین پیامبر خدا، -6

   )(ص مدمح حضرت  -                   )(ع آدم حضرتپاسخ:     
 
 پیامبري یا نبوت به چه معناست؟. هستند زندگی	راهنمایان	پیامبران بهترین -7

 بپردازند مردم راهنمایی و هدایت به تا برگزید نیکوکار و خوب هاي نانسا میان از را پیامبرانی مهربان، خداوند یعنی نبوت: پاسخ
  .کنند آشنا الهی دستورهاي با را آنان و
 
  پیامبر فرستادن: پاسخ  چیست؟ »اَنفُسهِم من رسولً فیهم بعثَ اذ المؤمنینَ علَی لّهلَقَد منَّ ال«مفهوم آیه  -8
 
    چیست؟» لَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالبیِّنات واَنزَلنا معهم الکتاب«مفهوم آیه   -9

  .است داده کتاب و نشانه پیامبران به: پاسخ
 

ٰ قَد بعثنا فی کُلِّ أُمئٍ رسولً اَنِ اعبدوا اللّو لَ«مفهوم آیه  -10 ◌چیست؟ »ه 

  .است واحد خداي پرستش آن و است یکی پیامبران همه حرف: پاسخ
 

 .نام پیامبران اولوالعزم را بنویسید  -11

  (ص)محمد ضرتح –(ع) عیسی حضرت –(ع) موسی حضرت – (ع)ابراهیم حضرت –(ع) نوح حضرت: پاسخ
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 مومنان نجات و کشتی ساخت: پاسخ                       ضرت نوح چیست؟معجزه ح -12

  

  نسوخت و رفت آتش در: پاسخ                 معجزه حضرت ابراهیم چیست؟ -13
 

 .شد تبدیل اژدها به عصایش: پاسخ                   معجزه حضرت موسی چیست؟  -14

  
 .کرد می زنده را مرده: پاسخ                  معجزه حضرت عیسی چیست؟  -15

              
 قرآن: پاسخ                    معجزه حضرت محمد چیست؟ -16

  
 براي آشنا شدن با آموزه هاي پیامبران چه راه هایی را می شناسید؟ -17

 اینترنت از استفاده – بزرگان از سوال – کتاب مطالعه: پاسخ

  

 داستان زندگی کدام یک از پیامبران در قرآن آمده است؟ به غیر از پیامبران اولوالعزم  -18

 (ع)ادریس حضرت –(ع) یونس حضرت –(ع) یوسف حضرت –(ع) یعقوب حضرت: پاسخ

  
 راهنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسانی هستند؟  -19

 .هستند ما راهنمایان بهترین امامان و پیامبران است. کرده انتخاب را آنها مهربان خداي که کسانی: پاسخ

  
 درباره هر یک از پیامبران اولوالعزم چه می دانید؟  -20

 با متعال خداوند کرد. دعوت پرستی بت و شرك از دوري و توحید پرستش به را ها) (انسان بشر نوح حضرت نوح (ع):: پاسخ
 یک هاي پایه یافت، نجات یروانشپ از برخی با که نوح و کرد محو وجودشان از را زمین و کرد هالك را کافران فرستاد، که طوفانی
 .کرد بنا جهان در را دینی جامعه

 خداي یگانگی به و بود حقیقت دنبال به خود پاك نهاد با که بود فطري انسان یک کامل نمونه ابراهیم حضرت ابراهیم (ع):
 از را خویش بیزاري و یگانه يخدا به نسبت را خود پرستش ابراهیم کرد. مبارزه ظلم و شرك با بود زنده تا و برد پی آفرینش

 .کرد می مبارزه پرستان بت با و نداشت شرك و پرستی بت با مبارزه جز فکري دیگر و کرد اعالم مردم به شرك
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 سر فرعون دستور به حکومت سربازان و کردند می زندگی اسارت در اسرائیل بنی که آمد دنیا به زمانی او حضرت موسی (ع):
 را او و داد قرار چوبی صندوقی در را موسی بود، داده دستور او به خواب در خداوند که همانطور موسی مادر بریدند. می را کودکان

 در را کودکی کردند باز را آن وقتی و گرفتند را جعبه فرعون دستور به آورد. فرعون قصر به را صندوق آب کرد. رها نیل رود در
 فرزندي به را او نداشتند فرزندي چون و کرد خودداري کودك کشتن زا ه)(آسی ملکه اصرار به فرعون دیدند. دوقصن درون

 .پذیرفتند

 بیت در بود پارسا دختري که السالم علیها مریم حضرت مادرش بود، عادي غیر حضرت آن والدت حضرت عیسی (ع):
 پس شد. بارور مسیح به او و داد وي به را مسیح مژده و شد نازل او بر خداوند جانب از القدس روح که بود عبادت مشغول المقدس

 نبوت و کرد دفاع خود مادر از درآمده، سخن به گهواره در زدند، می مادرش به نسبت مردم که ناروا هاي تهمت مقابل در تولد، از
 احیا کمی تغییرات با را موسی شریعت و پرداخت مردم دعوت به جوانی سنین در عیسی حضرت داد. خبر مردم به را خود کتاب و

 .کرد

 14 است. شده فرستاده جهان رهبري براي مهربان خداوند سوي از که است پیامبري آخرین اسالم گرامی پیامبر حضرت محمد (ص):

 مانده دور کلی به خداشناسی و پرستی یگانه از مردم و بود نمانده بیش نامی توحید دین از که زیست می حالی در انسانیت جهان پیش، قرن
 و جهان اصالح براي را اکرم پیامبر مهربان خداوند زمانی چنین در بود شده تبدیل پرستی بت به (ع) ابراهیم دین و شد خانه بت هکعب بودند،

 آن و کرد نازل او بر بود سودمند اندرزهاي و پند و عدالت اجراي و خداشناسی معارف بر مشتمل که را قرآن و برگزید جهانیان رهبري
  .کند دعوت حق از پیروي و انسانیت سوي به را مردم آسمانی، سند آن با که ساخت مامور را حضرت

   سواالت درس سوم سرور آزادگان
  قاسم: پاسخ               نوجوانی که در کربال شهید شد که بود؟  -1

  

  )(ع حسن امام: پاسخ                 کدام امام با نقشه معاویه به شهادت رسید؟-2

 

                    چه سالی از دنیا رفت و چه کسی را جانشین خود قرار داد؟معاویه در  -3
 یزید پسرش – قمري هجري 60 سال در: پاسخ

 "واي بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است"    این سخن از کیست و چه موقع ایراد شده است؟  -4

  یزید رسیدن تحکوم به هنگام به – (ع) حسین امام فرمایشات از: پاسخ
  
 منکر از نهی و معروف به امر – جدش امت اصالح: پاسخ                    هدف قیام امام حسین (ع) چه بود؟  -5
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 .تاریخ و مکان شهادت امام حسین و تعداد یاران ایشان را بنویسید -6

 کربال صحراي – یارانش از تن 72 – هجري 61 سال محرم دهم: پاسخ

  
 درباره بیعت با یزید چیست؟(ع)روف امام حسین جمله مع  -  -7

  .کند نمی بیعت یزید مثل کسی با من مثل کسی هرگز: پاسخ
 
 )ع( حسین امام قیام از گرفتن الگو با هایی قیام – اسالمی امت بیداري: پاسخ     نتیجه قیام امام حسین چه شد؟  -8

 
  )(س زینب حضرت: پاسخ                   رسان کربال که بود؟ پیام  -9
 

 .شد شهید کربال در که بود(ع) حسن امام ساله 14 پسر: پاسخ                قاسم که بود و چه کرد؟  -10

  
 .شد شهید کربال در که حسین امام پسر و شیرخوار طفل: پاسخ                       علی اصغر که بود؟  -11

  
 .رسید شهادت به حسین امام کنار که(ع) مجتبی حسن امام نابالغ کودك: پاسخ                              عبداهللا که بود؟  -12

  
 .خصوصیات یزید را بنویسید  -13

 .کرد نمی رعایت را اسالم احکام                 .بود ناپسند و زشت کارهاي اهل: پاسخ

 .کرد می مسخره را پیامبر و اسالم آشکارا                                         .شمرد می سبک را نماز

 
 .درباره ي کودکان و نوجوانانی که در حماسه ي کربال حضور داشتند ، بنویسید - 14

 .بود ساله 14 که است این مشهور که (ع) حسن امام پسر قاسم- 1: پاسخ

 .باشد می اصغر علی همان ظاهرا که یرخوار.ش طفل (ع) حسین امام پسر عبداهللا- 2

 .رسید شهادت به (ع) حسین امام کنار که (ع) مجتبی حسن امام نابالغ کودك ، (ع) حسن امام پسر عبداهللا -3

  …و زینب طفالن - عقیل بن مسلم کوچک پسر دو -4

 باغ سري سواالت درس چهارم 
 هم ئکالَی الخَیرِ و یأمرونَ بِالمعروف و ینهونَ عنِ المنکَرِ و اُول و لتَکُن منکُم اُمئٌ یدعونَ«معناي آیه   -1

 .را بنویسید» المفلحونَ
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 ها زشتی از و بخوانند فرا خوب کارهاي به را آنها و کنند دعوت نیکی به را دیگران که باشند جمعی شما، میان از باید: پاسخ
  ندهست رستگاران همان آنها بازدارند.

  
  .دهند انجام مردم همه را خوب کارهاي تا شود می باعث: پاسخ                 تشویق به کارهاي خوب چه اثري دارد؟ -2
 
 تذکر در مورد کارهاي بد چه ضرورتی دارد؟  -3

 .نکند بدي گرفتار را ما و نشود زیاد مردم بین و جامعه در بد کارهاي تا: پاسخ

  
 یق کرد و به کدام یک باید تذکر داد؟کدام یک را باید تشو -4

 بد کار براي تذکر و است خوب کار براي تشویق: پاسخ

  
     به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟  -5

  .کنیم می اخم بد کارهاي به و زنیم می لبخند خوب کارهاي به: پاسخ
 
  .دهیم می تذکر او به مهربانی با: پاسخ           کنید؟ ار میاگر کسی خطایی کند شما چه ک  -6
 
 مهربانی و خوبی با: پاسخ           ؟اگر شما خطا کنید دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند  -7

 

 شتربان با ایمانسواالت متن درس پنجم 
 صفوان که بود و کارش چه بود؟  -1

  مردم به شتر دادن کرایه کارش –(ع) کاظم امام یاران از یکی: پاسخ
  خطاب به چه کسی و درباره چه مسئله بود؟(ع)فرمایش امام کاظم   -2

 ".د داشتهر کس زنده ماندن ستمگران را بخواهد از آنان است و در آتش دوزخ جاي خواه" 

 هارون به شتر دادن کرایه درباره – صفوان به خطاب: پاسخ

  
به چه معنی است و مفهوم آن » محمد رسولُ اهللاِ و الَّذینَ معهو اَشداء علَی الکُفّارِ رحماء بینَهم«آیه   -3

 چیست؟
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 .رفتارند نیک و مهربان یکدیگر با و استوار، و سرسخت کافر، دشمنان برابر در یارانش، و خدا رسول محمد معنا:: پاسخ

 ایمان اهل با مهربانی و خدا دین دشمنان از دوري به توصیه مفهوم:

  
 خدا دشمنان از جستن بیزاري و دوري یعنی تبري و خدا دوستان با دوستی یعنی تولی: پاسخ     تولی و تبري چیست؟ -4

  
 ده است؟مفهوم تبري در زندگی کدام پیامبر بیشتر ذکر ش -5

 .جست بیزاري او از برنداشت پرستی بت از دست سرپرستش و عمو آزر که هنگامی – ابراهیم حضرت: پاسخ

  
ماجراي حضرت ابراهیم و بیزاري جستن آن حضرت از سرپرستش در کدام سوره و آیه قرآن آمده   -6

  114 آیه توبه سوره: پاسخ           است؟
 
 وزیست؟روز ملی مبارزه با استکبار جهانی چه ر  -7

  .است گرفته نام »آموز دانش« روز و »استکبار با مبارزه ملّی روز« آبان، یزدهس روز اسالمی، انقالب از بعد ما کشور در: پاسخ
 
 آبان چه ارتباطی با تبري دارد؟ 13روز   -8

  .کنند می ماعال اسرائیل و آمریکا ستمگر و زورگو هاي دولت از را خود بیزاري ایران مردم روز این در: پاسخ
  
 خدا دین دشمنان با دشمنی و خدا دوستان با دوستی – تبري و تولی: پاسخ     سوره فتح چیست؟ 29پیام آیه   -9

  
 آبان را روز دانش آموز بنامند؟ 13چه حادثه اي موجب شد که روز   -10

 آمریکا جاسوسی سفارت یا النه تسخیر و آمریکا از ایران اسالمی انقالب دانشجویان و آموزان دانش جستن بیزاري علت به: پاسخ

 آبان 13 روز – بهمن 22 روز – رمضان) ماه جمعه (آخرین قدس روز: پاسخ   .هاي تبري در تقویم را بنویسیدروز  -11

  
 تولی: پاسخ     دارد؟ اشاره چیزي چه به »قُل ال اَسئَلُکُم علَیه اَجرًا الَّ المودئَ فی القُربی«آیه   -12

  
 تبري: پاسخ          به چه چیزي اشاره دارد؟» ال یتَّخذ المؤمنونَ الکافرینَ اَولیاء«ه آی  -13

  
 تولی: پاسخ             به چه چیزي اشاره دارد؟» قُل ان کُنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعونی«آیه   -14
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 تولی: اسخپ                                 به چه چیزي اشاره دارد؟» هانَّما المؤمنونَ اخو«آیه   -15

  
 زید چه ویژگی هایی داشت؟ی  -16

 احکام به اعتنایی بی – باز میمون – خوار شراب – فاسد – ظالم – ناپسند و زشت کارهاي اهل – نادان – ترسو – خدا دشمن: پاسخ
  دین

 
 امام حسین (ع) چه ویژگی هایی داشت؟  -17

 انسان یک نمونه – خدا رسول امر مطیع – واتق با – پسندیده و خوب کارهاي اهل – دانا – شجاع – مهربان – خدا دوست: پاسخ
  کامل
 فرمودند: هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند؟(ع)چرا امام حسین   -18

 .کند بیعت ظالم و فاسد یزید با توانست نمی بودند کامل انسان یک از کاملی نمونه حسین امام چون: پاسخ

  
 امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟چه ارتباطی میان تولی و تبري و   -19

 ثابت منکر از نهی و معروف به امر با فقط این و خدا دشمنان از بیزاري یعنی تبري و بیت اهل و پیامبر با دوستی یعنی تولی: پاسخ
 .شود می

  
 در کدام یک از مراسم اسالمی به موضوع تبري بسیار اهمیت داده شده است؟  -20

 حجاج رکینمش از برائت: پاسخ

  
     کدام یک از ویژگی هاي دوستان خداست؟  -21

 خدا دستورهاي از اطاعت – خدا دوستان با دوستی – بودن عادل: پاسخ

  
 کدام یک از ویژگی هاي دشمنان خداست؟  -22

 خدا دستورهاي از نافرمانی – خدا دوستان با دشمنی – بودن ستمگر: پاسخ

  
ت هاي دیگري را می شناسید که در آن ها ما بیزاري خود را از آبان چه مناسب 13غیر از روز   -23

  ..…و بهمن 22 روز قدس، روز: پاسخ                         دشمنان اسالم اعالم می کنیم؟
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 سیماي خوبان االت درس ششم سو
  قرآن: پاسخ             کتاب راهنمایی و هدایت مردم چیست؟  -1

  
 نمونه هاي انسان برتر الگوهاي معرفی: پاسخ                        یت بشر چیست؟بهترین راه هدا  -2

  
 تطهیر آیه: پاسخ             سوره احزاب چیست؟ 33نام دیگر آیه   -3

  
 ست؟چی» انَّما یرید اهللاُ لیذهب عنکُم الرِّجس اَهلَ البیت و یطَهِّرَکُم تَطهیرًا«معنی و مفهوم آیه   -4

 .گرداند مطهر و پاك را شما و سازد دور بیت اهل شما از را ها ناپاکی و ها پلیدي يهمه که است کرده اراده خدا همانا معنا:: پاسخ

 امامان و معصوم 14 معصومیت و پاکی مفهوم:

  
 ادسج امام: پاسخ     کدام امام هنگام مسافرت، خویشاوندي خود را با پیامبر بازگو نمی کرد؟  -5

  
 چیست؟» انَّما یرید اهللاُ لیذهب عنکُم الرِّجس اَهلَ البیت و یطَهِّرَکُم تَطهیرًا«نام آیه   -6

 33 يآیه احزاب، يسوره: پاسخ

  
 چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟  -7

 .گرفتند نمی دل به کینه کسی از    .بخشیدند می راحتی به را راندیگ خطاي     .بودند اخالق خوش و مهربان چون: پاسخ

  
 آنها از کردن اطاعت: پاسخ               وظیفه ما در برابر امامان چیست؟  -8

  
 اهل بیت به چه چیزي بیشترین اهمیت را می دادند؟    -9

 .ندندخوا می وقت اول را نمازشان همیشه و دادند می اهمیت خیلی نماز به: پاسخ

  
 امام کاظم بعد از صرف غذا چه کردند؟  -10

 در خواهم می که آمده پیش مشکلی بنشینید کمی است ممکن اگر فرمود و کرد کارگران به رو سپس و گفت شکر را خدا: پاسخ
 .کنم مشورت شما با آن مورد
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 دلیل مشورت خود با کارگران را چگونه بیان کردند؟ (ع)امام کاظم  -11

 .باشد مشکل این حل راه که بیاورد چیزي شما ذهن به خدا شاید ودندفرم: پاسخ

  
 خدا در قرآن درباره خصوصیات اهل بیت چه فرموده است؟  -12

 .گرداند مطهر و پاك را شما و سازد ردو بیت اهل شما از را ها ناپاکی و ها پلیدي همه که کرده اراده خدا همانا: پاسخ

  
 اخالقی بودند چند مورد را بنویسید؟اهل بیت داراي چه خصایل  -13

 مردم اشتباهات گرفتند نمی دل به کینه کسی از بخشیدند. می راحتی به را دیگران خطاي بودند. اخالق خوش و مهربان آنان: پاسخ
 خاطر هب پوشاندند. می را آن شدند، می خبردار کسی عیب از هم اگر کردند. نمی سرزنش را آنان و کشیدند نمی آنان رخ به را

   …و کردند نمی فخرفروشی مردم بر و گرفتند نمی نظر در خود براي اي ویژه امتیاز آله) و علیه اهللا (صلی پیامبر با خویشاوندي
  

 دست دوست دست درسواالت متن درس هفتم 
 تجدید کنید چه عهدهایی با او می بندید؟(عج)اگر امسال بخواهید عهد خود را با امام زمان   -1

       .خوانیم می نماز       .دهیم می انجام وبخ کارهاي: پاسخ

 .خوانیم می درس                      .کنیم می کمک دیگران به

 و دعاهاي ایشان بهره مند شویم؟(عج)ما چگونه می توانیم از توجه امام زمان  -2

 .شویم تر نزدیک او به خوب کارهاي با و کنیم خوب را نیتمان و اخالق و رفتار: پاسخ

  
قیق کنید و بگویید او چه ویژگی هایی داشت که به دیدار امام زمان در مورد زندگی عالمه حلی تح  -3

 (عجل اهللا فرجه) موفق شد؟

 علهیم طهارت خاندان به سرشار عشق این کرد. دفاع صحیح رهبري و والیت از وجود تمام با و افراشت بر را والیت پرچم: پاسخ
 و مال با را وسیعی نواحی السالم علیه امیرالمومنین مقتدایش و موال از پیروي بود آمیخته استخوانش و پوست ، گوشت با السالم
 زمان در و نداشت تعلق کسی به ها آبادي این کرد. زنده ثروتش و پول با و حفر را آنها آب نهرهاي خود که بود زیادي هاي آبادي

 .کرد وقف را آنان حیاتش

  
  .دارد نام ..........	م عصر (عج) می شودکسی که موفق به زیارت اما» دست در دست دوست»در درس   -4

  	حلی عالمه
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  	تیممپاسخ:         .دهیم می انجام .........	اگر جایی آب نداشته باشیم براي نماز خواندن به جاي وضو  -5
 
 آیاتپاسخ:    .شود می واجب ما بر........  نماز	خورشید	و	ماه	با گرفتن  -6

  
من به یاد همه ي شما هستم و از احوال شما "    م نسبت داده می شود؟این حدیث بیشتر به کدام اما  -7

 )د) امام عصر (عج              ج) امام رضا (ع)                   ب) امام حسین (ع)                 الف) امام علی (ع)     ".آگاه هستم

  )(عج عصر امام د): پاسخ
 
 از موضوعات درسی زیر ارتباط نزدیک دارد؟با کدام یک » دست در دست دوست»داستان   -8

 د) آداب زندگی            ج) سرور آزادگان                    ب) خورشید پشت ابر                الف) شتربان با ایمان 

  ابر پشت خورشید ب): پاسخ
 
 م ایشان را نمی پرسد؟در راه سفر به کربال، عالمه حلی چرا در لحظات اول دیدار با امام عصر (عج) نا  -9

           .الف) شکوه و عظمت امام مانع می شود نامش را بپرسد
 .ب) عالمه از قبل امام را می شناختند و چندین بار ایشان را دیده بودند

 .در دیدار با امام عصر نباید نام ایشان را پرسید ج)

 .د) امام در همان لحظه ي اول خودشان را معرفی کرده بودند

  .بپرسد را نامش شود می مانع امام عظمت و کوهش الف): پاسخ
 

 دوران غیبتسواالت متن درس هشتم 
  (عج)مهدي حضرت: پاسخ                  پیامبر مژده به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد؟  -1
  
 به مردم زمان خود چه فرمودند؟ (عج)پیامبر در مورد امام زمان  -2

 .برد می بین از را ستمگر هاي حکومت و کند می مبارزه ظالمان با است يمهد نامش که امام آخرین: پاسخ
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 پس از شهادت امام حسن عسکري چه اتفاقی براي امام مهدي افتاد؟  -3

 و کند قیام باشند داشته آمادگی مردم و بخواهد خدا که زمان هر تا شد پنهان مردم چشم از خداوند فرمان به مهدي امام: پاسخ
  .سازد عدالت و نیکی از پر را جهان

 
 در دوران غیبت چگونه مردم را راهنمایی می کرد؟(عج)امام مهدي   -4

  .برگزید را دینی عالمان از نفر چهار غیبت دوران در مردم با ارتباط براي: پاسخ
 پس از چهار نفري که براي ارتباط با امام تعیین شده بودند چه کسانی جانشین امام زمان شدند؟  -5

 .هستند او جانشینان عنوان به زمان هر شناس دین و پرهیزگار عالمان بلکه نشدند معرفی خاصی افراد: خپاس

  
 یکی از جانشینان امام زمان در دوره ما چه کسی بود و چه کرد؟ -6

 .آوردند وجود به را اسالمی جمهوري و کردند سرنگون را شاه دینی ضد و مردمی ضد حکومت ایشان – بود خمینی امام: پاسخ

  
 خمینی امام: پاسخ              چه کسی بر ضد شاه قیام کرد و جمهوري اسالمی را به وجود آورد؟  -7

  
 دینی تقلید مراجع: پاسخ       در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان شناخته می شوند؟  -8

  
 .کنیم پیروي دستوراتشان و دینی تقلید راجعم از: پاسخ          در زمان غیبت حضرت مهدي وظیفه ما چیست؟  -9

  
 دین احکام از آگاهی براي: پاسخ                 در زمان حاضر ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم؟  -10

  
 رهبري جامعه اسالمی در حال حاضر در دست کیست؟  -11

 .ودش می شناخته فقیه ولی عنوان به که است مراجع از یکی عهده بر: پاسخ

  
و اذیت امامان استفاده  آزار روش از بیشتري شدت با بعد به ....................خلفاي عباسی به ویژه از زمان  -12

 (ع)	کاظم	امام : پاسخ                 .می کردند

  
   )(عج مهدي	امامپاسخ :      .پیشواي مردم شد...................   بعد از شهادت امام حسن عسکري (ع)   -13
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  		مدت کوتاهپاسخ:        .شود می نامیده	صغري	و .............	اولین غیبت امام مهدي (عج) غیبت  -14
 

  سال	69 پاسخ :             .کشید طول............... )  غیبت صغري امام عصر (عج  -15
 

  جانشینانپاسخ:                    .بودند نفر	چهار	امام عصر در دوران غیبت صغري ...............  -16

خلفاي بنی امیه به تمام مأموران دستور داده بودند هرجا امام مهدي (عج) را دیدند، دستگیر   -17
  نادرست: پاسخ                                          (صحیح یا غلط).کنند

 
  .ن و مورد اعتماد امام بودندجانشینان خاص امام زمان (ع) انسان هایی بسیار دانا، با ایما  -18

  درست: پاسخ                                                          (صحیح یا غلط)          
 

امام مهدي (عج) به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد تا کسی نتواند به ایشان دسترسی پیدا   -19
 درست: پاسخ                                       (صحیح یا غلط). .کند

  
 دوران غیبت کبري امام زمان (عج) از چه زمانی آغاز شد؟ -20

  )(عج زمان امام جانشین آخرین رحلت از بعد: پاسخ
 

 .غیبت صغري را تعریف کنید -21

 زمان، این از کند. پیدا دسترسی ایشان هب نتواند کسی تا شد پنهان مردم دید از خداوند فرمان به السالم) (علیه مهدي امام: پاسخ
 .کشید طول سال 69 که شود می نامیده صغري غیبت یا مدت کوتاه غیبت غیبت، این شد. شروع ایشان »غیبت دوران«
 

 .غیبت کبري را تعریف کنید  -22

 دوران بعد، به زمان آن از نکردند. معرفی جانشین عنوان به را خاصی فرد السالم) (علیه مهدي امام نفر، چهار این از بعد: پاسخ
 .دارد ادامه امروز همین تا که رسید فرا کبري غیبت یعنی امام مدت بلند غیبت

  
 در جامعه ي اسالمی، ولی فقیه کیست و چه وظیفه اي دارد؟  -23

 می شناخته السالم) (علیه زمان امام جانشینان عنوان به که هستند دینی تقلید مراجع حاضر، زمان در کار پرهیز عالمان این: پاسخ
 يعهدهبر اسالمی يجامعه رهبري البته کنیم. پیروي آنان دستورهاي از و راجعه،م آنها به باید دین احکام از آگاهی براي ما شوند.
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 اجتماعی و سیاسی اوضاع و دینی دستورهاي از کامل آگاهی با فقیه ولی شود. می شناخته فقیه ولی عنوان به که است ایشان از یکی
 .پردازد می جامعه ياداره به

  
 چرا نیروهاي خلفاي عباسی خانه ي امام حسن عسکري (ع) را زیر نظر داشتند؟  -24

 را ستمگران و ظالمان حکومت و آمد خواهد دنیا به روزي (ع) عسکري حسن امام فرزندان از یکی دانستند می قبل از چون: پاسخ
 .برد خواهد بین از

 حضرت مهدي (عج) افتاد؟پس از شهادت امام حسن عسکري (ع) چه اتفاقی براي   -25

 .کند پیدا دسترسی ایشان به نتواند کسی تا شد پنهان مردم چشم از خدا فرمان به: پاسخ

  
 امام مهدي (عج) در دوران غیبت کبري، به مردم چه سفارشی کردند؟  -26

 .دارند کامل آشنایی دینی فمعار و احکام که کنند مراجعه پرهیزکاري فقیهان عالمان به دوران این در که کردند سفارش: پاسخ

  
 ولی فقیه چگونه جامعه را اداره می کند؟  -27

  اجتماعی و سیاسی اوضاع و دینی دستورهاي از کامل آگاهی با: پاسخ

 سواالت متن درس نهم جهان دیگر 
 .به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید  -1

  کهنسالی و پیري – لیبزرگسا – جوانی – نوجوانی – کودکی – جنینی: پاسخ
  
 کهنسالی و پیري – جنینی: پاسخ             .اولین و آخرین مرحله زندگی انسان را بنویسید  -2

  
    آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟  -3

 .شود می مرگ از پس حیات به دیگري مرحله وارد چون – خیر: پاسخ

  
 آخرت جهان در زندگی: پاسخ             ت؟زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام اس  -4

  
 .زندگی در دنیا و آخرت را با هم مقایسه کنید  -5

 .است همیشگی آخرت زندگی اما رسد می پایان به روزي و است محدود دنیا زندگی: پاسخ
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  مجرمان و کافران: پاسخ       چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟  -6

ه مرد کافري که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده قیامت را انکار می کرد به قرآن در جواب ب  -7
 پیامبر چه فرمود؟

 .کند می زنده را پوسیده استخوان است آفریده آغاز در را آنها که کسی همان بگو پیامبر اي: پاسخ

 .شمارند می کم یخیل را خداوند قدرت که کسانی: پاسخ         چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟  -8

  
 خداوند براي کسانی که به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرمایند؟  -9

 .است کرده پا بر را آن خدا که آسمان آفریدن یا است تر سخت قیامت در شما دوباره آفرینش آیا: پاسخ

  
 خدا قدرت: پاسخ    کسانی که به قیامت شک دارند کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند؟  -10

  
  قیامت: پاسخ        به چه چیزي اشاره دارد؟» اذا رأَیتُم الرَّبیع فَاکْثروا ذکْرَ النُّشور«آیه   -11

 به چه معناست؟» اذا رأَیتُم الرَّبیع فَاکْثروا ذکْرَ النُّشور«آیه   -12

 .کنید یاد قیامت از بسیار دیدید، را بهار هرگاه: پاسخ

  
 .است پایدارتر و بهتر آخرت، زندگی و: پاسخ   معناست؟ چه به »یخَیرٌ و اَبقه و اآلخرَ«آیه   -13

  
 آخرت: پاسخ    دارد؟ اشاره چیزي چه به » خَیرٌ و اَبقیه و اآلخرَ«آیه   -14

  
 د؟چه می فرمای» آیا زندگی ما با مرگ پایان می پذیرد؟«قرآن کریم در پاسخ به این سوال که  -15

 جهان این از انگیزتر شگفت و بزرگتر خیلی که گذاریم می پا جدیدي جهان به مرگ از پس و نیست زندگی پایان مرگ: پاسخ
 .بود خواهد جهان آن در ما اصلی زندگی است.

  
دانش آموزي که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با همکالسی هاي خود چگونه رفتار   -16

 دلسوزي و بخشندگی و محبت و مهر با و خوب بسیار رفتاري: پاسخ              می کند؟
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   خداوند یگانگی به عتقادا یعنی: پاسخ             توحید یعنی چه؟  -17

 .است فرستاده یامبرانیپ ما هدایت رايب خداوند ینکها به عتقادا یعنی: پاسخ                 نبوت یعنی چه؟  -18

  
 .است فرستاده را معصوم امام پیامبران از بعد خداوند اینکه به اعتقاد یعنی: پاسخ      نی چه؟امامت یع  -19

  
  .کند می آغاز را جدیدي زندگی مرگ از پس اینکه به اعتقاد یعنی: پاسخ        معاد یعنی چه؟ -20

  
 آنها داشتن دوست و معصوم امامان و رسول و خدا از کامل اطاعت: پاسخ            والیت یعنی چه؟  -21

  
        .است که در شکم مادر به سر می بریم )نھ ماھگی (جنین	مرحله ي زندگی، مرحله ي..............   -22

  اولینپاسخ:   
  

  		مرگپاسخ:           ".نیست زندگی	پایان ............. " خداوند در قرآن کریم می فرماید:  -23
 

 زندگی اصلیپاسخ:           .بود خواهد	آخرت	سانها در جهانما ان..................   -24

  
    .است	ھمیشگی	و دائمی ،............ در زندگی اما رسد، می پایان به روزي و است	محدود	زندگی دنیا  -25

  آخرت پاسخ: جهان
 

 		قیامتپاسخ:              .شمارند می کم خیلی را خدا قدرت دارند، شک ............	کسانی که نسبت به  -26

  
   .گردند می مند بهره پروردگار همیشگی		نعمت ھای	از و گیرند می جاي	بھشت	در.............  -27

 نیکوکارانپاسخ:   

  
 درست: پاسخ   ( صحیح یا غلط) .جهان آخرت بسیار بزرگ تر و شگفت انگیزتر از این جهان است -28

  
  نادرست: پاسخ   ( صحیح یا غلط) .ي به پایان می رسدزندگی در جهان آخرت محدود است و روز  -29
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  درست: پاسخ   ( صحیح یا غلط) .یاد کرده است» یوم الدین«خداوند در سوره ي حمد از قیامت با نام   -30
 

 .یعنی چه؟ توضیح دهید» اعتقاد به اصل معاد -31

 و پذیرد نمی پایان مرگ با انسان زندگی که معتقدیم ما ت.اس مسلمانان ما دینی اصول از یکی آخرت جهان و معاد به اعتقاد: پاسخ
 .گذاریم می پا جدیدي جهان به مرگ از بعد

  
 گفته می شود؟» زندگی برتر«چرا به زندگی پس از مرگ   -32

 .است همیشگی و دائمی آخرت، جهان در زندگی اما رسد. می پایان به روزي و است محدود دنیا زندگی زیرا: پاسخ

  
در پاسخ به یکی از کافران که استخوان هاي پوسیده اي را نزد پیامبر » یس«خداوند در سوره ي   -33

 (ص) خرد کرد و سوالی درباره زنده شدن پس از مرگ مطرح کرد، چه می فرمایند؟

 .ستا آفریده آغاز از را ها آن که کسی همان بگو »کند؟ می زنده را پوسیده هاي وانخاست کسی چه« گفت: او: پاسخ

  
سوره ي نازعات در پاسخ به کسانی که به قیامت و قدرت خدا شک دارند، چی  27خداوند در آیه ي   -34

 می فرماید؟

 .است کرده ایجاد را آن خدا که آسمان آفریدن یا است دشوارتر قیامت در شما ي دوباره آفرینش آیا: پاسخ

  
 د دارد؟بین زندگی دنیوي و جهان آخرت چه تفاوت هایی وجو    -35

 .است همیشگی و دائمی آخرت جهان در زندگی اما رسد. می پایان روزي و است محدود دنیا زندگی( 1: پاسخ

 انجام نیک کارهاي که هایی آن و ندارند را فرصت این آخرت در اما کنند آباد را خود آخرت تا دارند فرصت دنیا این در مردم( 2
 ).شد خواهند گرفتار جهنم آتش در رمانمج و کافران و بهشت در همیشه براي دهند

 آداب زندگیدهم سواالت متن درس 
 بخشی از آدابی که پیامبر در ارتباط خود با دیگران رعایت می کرد چیست؟  -1

 .داشت لب بر لبخند همیشه      .گرفت می پیشی آنها و کردن سالم در: پاسخ

  .نداشت مخصوصی جاي خود براي و نشست می مردم کنار در
 در ادب رعایت براي و دیگران با شدن روبرو هنگام ما که رفتارهایی به: پاسخ                آداب معاشرت چیست؟  -2 

 .گویند می معاشرت آداب دهیم می انجام آنان برابر
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 .ذاریمگ می ودخ مقابل فرد هب ما که ستا احترامی: پاسخ                            رعایت آداب معاشرت نشانه چیست؟  -3

  
 .بگویید سخن نیکی به مردم با: پاسخ             در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟  -4

  
 انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیزهایی شود؟  -5

 .بگیرد را ها کدورت و ها ناراحتی برخی جلوي و دهد افزایش ما بین در را مهربانی و صمیمیت تواند می: پاسخ

  
 .چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را بنویسید -6

 بزرگترها به احترام   .کردن مسخره از دوري   .نکردن صحبت گوشی در       .دیگران صحبت هنگام به سکوت: پاسخ

  
 در هنگام صحبت با دیگران چگونه باید عمل کنیم؟  -7

                .نکنیم بلند را خود صداي         .بگوییم سخن آرام: پاسخ
  .نکنیم قطع نیز را کسی سخن         .نزنیم حرف فریاد و داد با
 
 حضرت محمد در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فرموده است؟  -8

 .است زده چنگ صورتش به گویا کند قطع را دیگري سخن کس هر: پاسخ

  
 .زنیم می حرف آنها درباره ما که کنند می فکر دیگران زیرا: پاسخ          رد؟چرا در جمع نباید در گوشی صحبت ک  -9

  
         خداوند در قرآن درباره صحبت در گوشی چه فرموده است؟  -10

 .است شیطان کارهاي از کردن صحبت گوشی در: پاسخ 

  
 .خداوند به گذاشتن احترام سالمندان به احترام: پاسخ       پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟  -11

  
 .برادرند باهم مؤمنان: پاسخ                    به چه معناست؟» هانَّما المؤمنونَ اخو«یه آ  -12

  
  .کنید اصالح برادرانتان میان پس: پاسخ                        .را ترجمه کنید» فَاَصلحوا بینَ اَخَویکُم«آیه   -13
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 .کنید پیشه را تقوا: سخپا                                    .را بنویسید» واتَّقُوااهللاَ«ترجمه آیه   -14

  
 .گیرید قرار او رحمت و لطف مورد تا: پاسخ                             .را ترجمه کنید» لَعلَّکُم تُرحمونَ«آیه  -15

  
 )ایمان اهل (اي اید.آورده ایمان که کسانی يا: پاسخ                    به چه معناست؟» یا اَیها الَّذینَ آمنوا«آیه   -16

  
 .نکند مسخره را دیگري گروه شما) (از گروهی: پاسخ                 به چه معناست؟» ال یسخَر قَوم من قَومٍ«آیه   -17

  
 .باشند بهتر هااین از هاآن بسا چه: پاسخ                به چه معناست؟» عسی اَن یکونواخَیرًا منهم«آیه   -18

  
 .را دیگر زنان زنانی نه و: پاسخ                          به چه معناست؟» و ال نساء من نساء«آیه   -19

  
 .باشند اینها از بهتر آنها بسا چه: پاسخ              به چه معناست؟» عسی اَن یکُنَّ خَیرًا منهنَّ«آیه   -20

  
 .نکنید جویی عیب یکدیگر از و: پاسخ                      به چه معناست؟» و ال تَلمزوا اَنفُسکُم«آیه   -21

  
 .نزنید صدا را یکدیگر ناپسند و زشت هايلقب با و: پاسخ            به چه معناست؟» و ال تَنابزوا بِاالَلقابِ«آیه  -22

  
 به چه معناست؟»  السم الفُسوقُ بعد االیمانِبِئس«آیه   -23

 .بگذارند کفرآمیز نام ایمان، از بعد کسی بر که است بد بسیار: پاسخ

  
  نکنند، توبه که آنها و: پاسخ                                 به چه معناست؟» و من لَم یتُب«آیه   -24

 
 .هستند ستمگر و ظالم: پاسخ                     ه چه معناست؟ب» فَاُولئک هم الظّالمونَ«آیه   -25

  
 .بپرهیزید زیاد هايگمان از: پاسخ                       به چه معناست؟» اجتَنبوا کَثیرًا منَ الظَّنِّ«آیه   -26
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 .است گناه هاگمان از برخی که چرا: پاسخ                   به چه معناست؟» انَّ بعض الظَّنِّ اثم«آیه  -27

  
 .نکنید تجسس دیگران کار در هرگز و: پاسخ                      به چه معناست؟» و ال تَجسسوا«آیه   -28

  
 .نکنید را یکدیگر غیبت و: پاسخ                     به چه معناست؟» و ال یغتَب بعضُکُم بعضًا«آیه   -29

  
 به چه معناست؟» حدکُم اَن یأکُلَ لَحم اَخیه میتًااَیحب اَ«آیه   -30

 بخورد؟ را اشمرده برادر گوشت دارد دوست شما از کسی آیا: پاسخ

  
 .شماریدمی ناپسند را کاري چنین شما حتماً: پاسخ                    به چه معناست؟» فَکَرِهتُموه«آیه   -31

  
 .است مهربان و پذیر توبه خدا قطعاً: پاسخ            به چه معناست؟» یمانَّ اهللاَ تَواب رح«آیه  -32

  
به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و براي رعایت ادب در برابر آنها انجام می   -33

 		معاشرت آدابپاسخ:                                 .گویند می .............	دهیم،

  
 . .، مهربانی و صمیمیت را افزایش می دهد»آداب معاشرت«به دستورات قرآن درباره ي  عمل کردن -34

 درست: پاسخ( صحیح یا غلط)          

  
  نادرست: پاسخ . .پیامبر (ص) همیشه لبخند بر لب داشت و با صداي بلند میخندید -35

 
او سالم می دادند و ایشان هم به پیامبر (ص) با هر کسی روبه رو می شد، از بزرگ و کوچک، همه به   -36

  نادرست: پاسخ( صحیح یا غلط)                        .آرامی پاسخ می دادند

 راه تندرستی 11سواالت درس 
  کشتی – سواري اسب – شنا – تیراندازي: پاسخ              دین اسالم به چه ورزش هایی سفارش کرده است؟  -1
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 کارهایی را باید انجام دهیم؟براي حفظ سالمتی خود چه   -2

  برخاستن خواب از زود صبح – خوابیدن موقع به – بهداشت رعایت – کردن ورزش – خوردن غذا درست: پاسخ
 
 بی توجهی به حفظ سالمتی ما را به چه مشکالتی دچار خواهد کرد؟ -3

 .دهد می دست از را مختلف هاي بیماري برابر در مقاومت توان و شده ناتوان و ضعیف ما بدن: پاسخ

  
  تنبلی و سستی و ناتوانی و ضعف: پاسخ                 در دین ما چه چیزهایی نکوهش شده است؟ -4
 
 و ضعیف مومن از بهتر نیرومند و قوي مومن: پاسخ      حضرت محمد در مورد توانمندي مومن چه فرمودند؟  -5

 .است ناتوان

  
 .کنیم کمک جامعه ناتوان و ضعیف افراد به: پاسخ          به جا آوریم؟چگونه می توانیم شکرانه سالمتی را   -6

  
 حضرت علی براي سالمتی خود از خداوند چه می خواست؟  -7

 بده توانایی خودت راه در خدمت براي بدنم اعضاي به خدایا: پاسخ

  
 ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فایده هایی براي ما دارد؟  -8

  سالم و خوب فراغت اوقات گذراندن – زندگی سر و شاداب روحیه: پاسخ
 
                .پیامبر فرمودند دو نعمتی که ارزش آنها در نزد مردم ناشناخته است، آنها را نام ببرید -9

 امنیت و سالمتی: پاسخ

  
 درباره پوریاي ولی چه می دانید؟ مهمترین اتفاق زندگی او چیست؟ -10

  .است داشته زیادي ي پیشینه يا زورخانه هاي ورزش در که است ایرانی شاعر و صوفی پهلوان: پاسخ
 

 میان محیط زیست و سالمتی ما چه ارتباطی هست؟ -11

 .شود می بیماري دچار کمتر و است تر سالم نیز ما بدن باشد تر سالم ما زیست محیط چه هر: پاسخ
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 (صحیح یا غلط)   .پیشوایان دینی ما هیچ گاه براي سالمت و توانمندي خود دعا نمی کردند -12

 نادرست : پاسخ     

  
 (صحیح یا غلط) .باشیم داشته هم مناسب	خواب	و	تغذیھ	براي حفظ سالمتی باید در کنار ورزش،  -13

  درست : پاسخ
  .بده توانایی خودت راه در	خدمت	حضرت علی (ع) می فرمایند: خدایا به اعضاي بدنم براي  -14

  درست : پاسخ                (صحیح یا غلط)
  

در دین ما، ضعف، ناتوانی، سستی و تنبلی نکوهش و به مسلمانان توصیه شده تا بر توانمندي خود   -15
   درست : پاسخ(صحیح یا غلط)             بیفزایند

 
  ت در ـدن ما توان مقاومی کنیم، بــاگر به ورزش، تغذیه و خواب مناسب بی توجه  -16

  درست : پاسخ(صحیح یا غلط)          .برابر بیماریهاي مختلف را از دست می دهد

 سفرهاي با برکت 12سواالت درس 
 کیلومتر چگونه است؟ 22,5نماز در مسافت کمتر از   -1

  .شود خوانده کامل باید: پاسخ
 کیلومتر زمانی که کمتر از ده روز آنجا بمانیم چگونه است؟ 22,5نماز در مسافت بیشتر از   -2 

 شکسته: پاسخ

  
 کیلومتر زمانی که بیشتر از ده روز آنجا بمانیم چگونه است؟ 22,5نماز در مسافت بیشتر از   -3

 .شود واندهخ کامل باید: پاسخ

  
عاطفه همراه خانواده اش براي زیارت مرقد امام علی به نجف رفتند. نمازهاي آنها چگونه است در صورتی که   -4

 روز در آنجا بمانند. آنها کدام یک از نمازها را باید کامل و کدام را شکسته بخوانند؟ 3قصد دارند 

 شکسته – عشا / کامل – مغرب / کستهش عصر / شکسته – عصر / شکسته – ظهر / کامل صبح: پاسخ

  
  		باطلپاسخ:            .است ........	اگر در سفر رفتن در ماه رمضان پیش از ظهر از شهرش حرکت کند روزه اش  -5
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  		صحیحاسخ: پ                              .است ..........	اگر در ماه رمضان بعد از ظهر از شهرش حرکت کند روزه اش  -6
 
 		صحیحپاسخ:        .است .......	اگر در بازگشت از سفر در ماه رمضان پیش از ظهر به شهرش برسد روزه آن روز  -7

  		باطلپاسخ:       .است	...........	اگر در بازگشت از سفر در ماه رمضان بعد از ظهر به شهرش برسد روزه آن روز  -8
 
  	صحیحپاسخ:                                .است	................	اش در آنجا اگر نماز مسافر در شهري کامل باشد؛ روزه  -9
 

 سعید براي زیارت امام رضا به مشهد رفته و می خواهد هفت روز در آنجا بماند. نماز او چگونه است؟  -10

  .است شکسته نمازش: پاسخ
 

 .است کامل نمازش: پاسخ     او چگونه است؟ سعید پنج کیلومتري از شهر براي تفریح خارج شده است، نماز  -11

  
 سعید براي دیدن مادربزرگ به اصفهان رفته است و قصد دارد دو هفته آنجا بماند، نمازش چگونه است؟  -12

 .است کامل نمازش: پاسخ
 

 15خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. صبح یک روز جمعه براي دیدار خانواده به روستایی در   -13
  است کامل آنها نماز: پاسخ                                     کیلومتري شیراز می روند. نماز آنها چگونه است؟

 
خانواده خود در اولین روز ماه رمضان بعد از خواندن نماز ظهر و  خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. با  -14

  است. صحیح آنها روزه: پاسخ                         .عصر به سمت قم حرکت می کنند
 

روز در آنجا  12خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند  -15
  است صحیح آنها روزه: پاسخ                            چگونه است؟بمانند، روزه آنها 

 
بعد از  2د و ساعت نمی کن آنجا حرکتر پایان سفر شب هنگام از خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. د  -16

  است. باطل آنها روزه  : پاسخ                    د روزه آنها چگونه است؟نظهر به شیراز می رس
 

 .در چهار مکان مسافر اختیار دارد که نماز را کامل یا شکسته بخواند آن چهار مکان را نام ببرید  -17

  (ع) حسین امام اصلی حرم داخل یعنی حسین امام حائر -٣   مدینھ در مسجدالنبی-٢  درمکه الحرام مسجد- 1: پاسخ
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  درنجف کوفھ مسجد -٤ کربال در
 

(صحیح یا غلط)          .بخوانند	دو رکعت		شود، یعنی باید نماز چهار رکعتی رانماز مسافر شکسته می وقتی  -18
  درست : پاسخ

 
  درست  : پاسخ(صحیح یا غلط)           .شوند نمی خوانده شکسته گاه هیچ	صبح	و	مغرب		در مسافرت، نمازهاي  -19

 
  درست : پاسخحیح یا غلط)              (ص .بگیرد روزه هم سفر در باید خواند می	کامل		مسافري که نمازش را  -20

 
اگر بعدازظهر  اما شود؛ می	باطل	اگر در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان ظهر حرکت کنیم روزه ي ما  -21

 درست  : پاسخ(صحیح یا غلط)              .است		صحیح	مسافرت کنیم، روزه ي آن روز ما

  
  ا کامل خواند؛ حتی اگر کمتردر سفر مکان هایی هست که می توان نماز ر  -22

   درست : پاسخ(صحیح یا غلط)        .از ده روز آن جا بمانیم 
 

  .روز آن جا بماند. در این حالت نمازش کامل است 3ستایش از تهران به مشهد مسافرت کرده و قصد دارد   -23
  نادرست : پاسخ(صحیح یا غلط)       

  
  (صحیح یا غلط)        .بعدازظهر به شهرش برسد، روزه ي آن روز او باطل استاگر در ماه مبارك رمضان، مسافر   -24

  درست :پاسخ

  
  درست: پاسخ(صحیح یا غلط)        .نماز و روزه در مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجد کوفه کامل و صحیح است  -25

 عید مسلمانان 13سواالت متن درس 
  اسماعیل و ابراهیم حضرت: پاسخ               در مکه شدند؟ کدام پیامبران مامور تجدید بناي خانه خدا-  1
 
 پس از حضرت ابراهیم مشرکان چه کردند؟  -2

 .کردند می تعظیم آنها برابر در طواف هنگام به و دادند قرار کعبه خانه در را خود هاي بت: پاسخ
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 نی داد؟به پیامبري چه فرمان خداوند در مورد کعبه به حضرت محمد بعد از رسید   -3

 .دهد قرار پرستان خدا عبادت خصوصم را آن و کند پاك ها بت از را اش خانه داد دستور او به خدا: پاسخ

 
 چیست؟(اعمال حج ) آداب زیارت خانه ي خدا   -4

 .شود الحرام مسجد وارد یکسان لباس با.        بپوشند احرام لباس مکه به ورود از پیش: پاسخ

    .بخوانند نماز کعبه سمت به.                          کنند طواف دور هفت را خدا خانه
  .کنند قربانی گوسفندي خدا فرمان به قربان عید روز     .  نمایند می طی بار هفت نیز را مروه و صفا کوه دو میان ي فاصله آنگاه

 
 .دهند می نیازمندان به پولی زکات عنوان به روز آن در: پاسخ   مسلمانان در روز عید فطر چه کاري انجام می دهند؟ - 5

 
 .شوند خوشحال و شاد نیز فقیران که است این ما دعی ویژگی: پاسخ     عید ما مسلمانان چه ویژگی دارد؟ - 6

 
 در روز عید فطر و قربان چه آدابی را انجام می دهیم؟ - 7

 .پوشیم می را خود هاي لباس بهترین.                                         کنیم می غسل: پاسخ

 .رویم می آشنایان و قواما دیدن به.                       خوانیم می فطر عید نماز رکعت دو
 
 	مسجد الحرامپاسخ :          .دارد قرار 		...............	ي خدا در خانه -8

 
 	عید قربانپاسخ :          .شود می قربانی گوسفندي 		...............	در مراسم حج روز- 9

  
 		عید فطرپاسخ :            .نامند می 		...............	پایان ماه رمضان را -  10

 
 		مروه -							صفاپاسخ :               .بود دویده 		..........	و 		.........	ن آب، هفت بار بین دو کوههاجر براي یافت - 11

 
 	اسماعیلپاسخ :      .کرد بنا تجدید را کعبه ي خانه 		...............			حضرت ابراهیم (ع) به کمک -  12

 
ِحرام پاسخ :          .پوشند می 		...............	مسلمانان پیش از ورود به مکه لباس یکسانی به نام - 13  		ا

 
 		ھفت پاسخ :       .گشتن خدا ي خانه دوره بار 		...............	طواف یعنی - 14

    .پس از حضرت ابراهیم (ع) مردم کم کم به جاي پرستش خداي یکتا به بت پرستی روي آوردند -15
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  درست : اسخپ( صحیح یا غلط )                       

 ( صحیح یا غلط )  .سرانجام، حضرت محمد (ص) که از نسل حضرت موسی (ع) بود در شهر مکه به دنیا آمد - 16

 .نادرست : پاسخ

حضرت محمد (ص) به فرمان خداي مهربان با بت پرستی مبارزه کرد و تمام بت هاي سرزمین مکه را نابود  - 17
  درست : پاسخ                ( صحیح یا غلط )              .کرد

 
 ( صحیح یا غلط ) .عید مسلمانان روزي است که فقیران و نیازمندان نیز در آن روز شاد و خوشحال شوند - 18

 درست : پاسخ

  راز موفقیت 14سواالت متن درس 
  
  پشتکار و کوشش: پاسخ      عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست؟ازیکی  – 1
  
 ن درباره تالش و کوشش چه فرموده است؟خداوند در قرآ - 2

 .نیست اي بهره و نصیب هیچ کرده تالش آنچه جز انسان براي: پاسخ

  
 تالش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهد داشت؟ - 3

 .باشد همراه ریزي برنامه و نظم با که صورتی در: پاسخ

  
 نظم و برنامه ریزي در کارها یعنی چه؟ - 4

 وقت در را کاري هر سپس و کنیم مشخص را دهیم انجام هدف به رسیدن براي است الزم که را هایی فعالیت ابتدا نییع: پاسخ
 .شود رعایت کارها ترتیب و دهیم انجام خود

  
 حضرت علی در مورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است؟ - 5

 .کنم می سفارش کارهایتان انجام در نظم رعایت به را شما: پاسخ

  
 ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس هاي دیگري می توانیم بگیریم؟ - 6

 .باشیم مقاوم کارها انجام در     .کنیم کوشش و تالش آینده براي           .باشیم داشته اتحاد یکدیگر با: پاسخ  
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  .کند نمی ارک دیگر وسیله آن: پاسخ      اگر یکی از چرخ دنده ها خراب شود چه اتفاقی می افتد؟ - 7
 به نظر شما چرا براي رسیدن به موفقیت باید همه پنج گام را طی کنیم؟ - 8

 .رسید موفقیت به توان نمی آن از شدن رد بدون که است پله یک هاي نرده مثل گام هر زیرا: پاسخ

  
  .است    ............		و 	   ............عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته هاي ما کمک می کند - 9

 		کوشش  -   	تالشپاسخ:          
  

  می سفارش کارهایتان در   ............		شما را به رعایت"نهج البالغه می فرمایند:  47امام علی (ع) در نامه ي  -  10
 		نظمپاسخ: "                  .کنم

  
 	شکستپاسخ:             .نترسی  ............ 	در هر کاري اگر می خواهی موفق شوي باید از - 11

  
) اي بهره و نصیب هیچ( است کرده ............		براي انسان جز آن چه"سوره نجم می فرماید: 39خدا در آیه ي  - 12

 		تالشپاسخ:       ".نیست

  
    ( صحیح یا غلط) .افراد موفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت - 13

  درست : اسخپ

  
 ( صحیح یا غلط) .بین خود و عالقه مان فاصله ي زیادي داریم و هیچ گاه نمی توانیم این فاصله را کم کنیم - 14

  نادرست : پاسخ

  
   .در هر کاري اگر می خواهی موفق شوي، باید صبر داشته باشی، تالش کنی و از شکست نترسی - 15

   رستد : پاسخ( صحیح یا غلط)               

 حماسه آفرینان جاودان 15سواالت درس 
 چیست و مفهوم آن چیست؟» و من یقاتل فی سبیلِ اهللاِ فَیقتَل اَو یغلب، فَسوف نُؤتیه اَجرًا عظیما«معنی آیه  - 1

  شهادت مورد در مفهوم:       .داد مخواهی او به بزرگی پاداش گردد، زپیرو یا شود کشته بجنگد؛ خدا راه در کس هر معنا:: پاسخ
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 		حفظ پاسخ:       .شود  ........	شهدا در راه خدا از همه چیز گذشتند آنها جانشان را فدا کردند تا میهن اسالمی - 2
  
 پیامبر اسالم درباره شهدا چه گفته اند؟ - 3

 .است نیکی باالترین خدا راه در شهادت و است دیگري نیکی نیک، کار هر از باالتر: پاسخ

  
 قدس غیر از شهدا چه کسان دیگري در حمالت دشمن صدمه و آسیب دیدند؟در دوران دفاع م - 4

 شدند آواره که روستاها و شهرها در کودکان و مردان و زنان همه و آنها خانواده و  تحمیلی جنگ معلوالن و جانبازان: پاسخ

  
 ود چه وضعی براي ما پیش می آمد؟بفداکاري هاي شهدا و رزمندگان ن به نظر شما اگر - 5

 ما بر بیگانگان و دادیممی دست از را مان آزادي ما و افتاد می بیگانه افراد دست در ما کشور ود،نب ها کاري فدا این اگر: پاسخ
 نداشت. وجود ما کشور در راحتی و آرامش وکردندمی حکومت

  
 به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هایی می توانیم از شهدا بگیریم؟ - 6

 سرافرازي و دننش تسلیم نرفتن، ذلت بار زیر دوستی، وطن مهرربانی، فدارکاري، ایثار، شجاعت،: پاسخ

  
 چه شباهت هایی میان رفتار حضرت قاسم در عاشورا و رفتار حسین فهمیده در جنگ می شناسید؟ - 7

 .شدند شهید و ایستادند دشمن مقابل در و گذشتند خود جان از شجاعت با دو هر: پاسخ

  
 به جز شهداي دفاع مقدس چه شهداي دیگري در این زمان می شناسید؟ - 8

 حرم شهداي: پاسخ

  
 به چه کسانی شهداي گمنام می گویند؟ - 9

  .گویند می گمنام شهداي ندارد وجود ها آن از نشانی و نام که شهیدانی پاك هاي پیکر به: پاسخ
 جمله اي که امام خمینی (ره) درباره ي شهید حسین فهمیده فرمود چه بود؟ - 10

 منهدم را آن و انداخت دشمن تانک زیر را خود نارنجک با خود کوچک قلب با که است اي ساله سیزده طفل آن ما رهبر: پاسخ
 .نوشید شهادت شربت نیز خود و نمود

  
 مقام معظم رهبري درباره ي شهدا چه فرموده است؟ - 11

  .هستند ما فرداي و امروز تاریخ ستارگان شهدا: پاسخ
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 خداوند در قرآن درباره ي شهادت چه فرموده است؟ - 12

 .داد خواهیم او به بزرگی پاداش گردد پیروز یا شود کشته بجنگد خدا راه در کس هر: پاسخ

  
 وظیفه ما در مقابل جانبازان چیست؟ - 13

 به آید می بر ما دست از کاري چنانچه کنیم یاد ها آن از و بگذاریم احترام آنها به که است این جانبازان برابر در ما ي وظیفه: پاسخ
 .دهیم انجام برایشان آنان گذشتگی خود از و زحمات جبران

  
 		بسیج دانش آموزیپاسخ :     .است شده گذاري نام       ........روز 		میده به نامروز شهادت حسین فه  - - 14

  
 )امام حسین (عپاسخ:                   .ندهست       ........		بسیجی هاي ما پیرو - 15

  
 	شھداپاسخ :      .اند رسیده ها نیکی باالترین به    -- 16

  زیارت 16سواالت متن درس 
 .بود خود زمان در پرهیزکار و دانشمند زنان از یکی: پاسخ              حضرت معصومه چگونه زنی بود؟  - 1

 
 فاطمه: پاسخ                        نام حضرت معصومه چه بود؟ - 2 

  
 گناهان و زشت کارهاي از دوري خاطر به: پاسخ             فتم شیعیان معصومه می گفتند؟چرا به دختر امام ه - 3

  
 چرا آرامگاه حضرت معصومه در قم قرار دارد؟ - 4

 دنیا از قم شهر در و شدند بیمار دشوار و طوالنی مسیر در اما شدند. خراسان عازم مدینه از برادرشان دیدار براي ایشان: پاسخ
 .رفتند

  
 .کردند دعا دیگران و خود براي و خواندند زیارتنامه: اسخپ             بچه ها وقتی وارد حرم شدند چه کردند؟ - 5

  
 .کنیم هدیه ایشان به را آن ثواب و بخوانیم نماز رکعت دو: پاسخ            وقتی به زیارت امامان می رویم، چه کنیم؟ - 6

  
 شاهچراغ: پاسخ         شهور است؟برادر امام رضا به چه نامی م - 7
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 .بود پرهیزگار و شجاع و بخشنده مردي ایشان: اسخپ          برادر امام رضا چگونه مردي بود؟ - 8

  
 چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد؟ - 9

 .رساند شهادت به را آنها و کرد حمله او به شیراز حاکم رسید، شیراز به و افتاد راه مدینه از رضا امام خود برادر دیدن براي او زیرا: پاسخ

  
 حضرت عبدالعظیم حسنی چه کسی است؟ - 10

 .باشد می هادي امام و جواد امام و رضا امام یاران و شاگردان از و است. مجتبی حسن امام نوادگان از: پاسخ

  
 چرا حضرت عبدالعظیم به شهر ري آمدند؟ - 11

 مخفیانه و آمد ري شهر به خویش جان نجات براي عبدالعظیم کردند. می اذیت را آنها شاگردان و امامان زمان آن حاکمان: پاسخ
 .رفت دنیا از و شده بیمار اینکه تا کرد. می زندگی

  
 		امام ھفتمپاسخ:                              .بود         ........		حضرت معصومه دختر - 12

  
 	شیرازپاسخ:                  .دارد قرار        ........ 		حرم شاهچراغ در شهر - 13

  
 		شھر ریپاسخ :        .دارد قرار        ........		حرم عبدالعظیم در - 14

  
 گناهان و بدي از پاکیزه و پاك: پاسخ                 معصومه یعنی چه؟ - 15

  
 		معصومھ				-										فاطمھپاسخ:            .است       ........				لقبش و است       ........   )نام حضرت معصومه (س - 16

  
  .هستند     ........است و برادر ایشان       ........ نام پدر حضرت معصومه (س)  - 17

 )رضا (ع	امام       -  ) موسی کاظم (ع	امامپاسخ  :   
  

 شیراز   -پاسخ:  احمد          .دارد قرار   ........	شهر در ایشان حرم و است    ........	نام شاهچراغ - 18
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  درست : پاسخ(صحیح یا غلط)         .امام موسی کاظم (ع) توسط خلیفه ي ستمگر عباسی به شهادت رسید - 19

  
  وقتی ما به زیارت امامان یا یکی از فرزندان پاك ایشان می رویم به آن ها - 20

 .است درست جمله این: پاسخ      (صحیح یا غلط)     .احترام گذاشته ایم 

  
  نادرست : پاسخ (صحیح یا غلط) .حضرت معصومه (س) براي دیدن برادرش شاهچراغ از مکه عازم ایران شد - 21

  دانش آموزان نمونه 17سواالت درس 
 ویژگی هاي یک دانش آموز نمونه چیست؟ - 1

              .بگذارد احترام خود معلم به                 .کند استفاده ها فرصت از: پاسخ
 .کند خودداري تقلّب از       .باشد تفریح اهل هم و مطالعه اهل هم

 .بگیرد یاد خوبی به را درس تا کند یم مطرح معلّم اجازه با و موقع به را خود سؤاالت

   .…و کند استفاده درست دفتر و مداد کیف، مانند خود وسایل از باشد مهربان دیگر آموزان دانش با
  
 امام علی درباره ارزش زمان چه فرمودند؟ - 2

  .کنید استفاده خوبی به ها فرصت از گذرند. می سرعت به ابر مانند ها فرصت: پاسخ
 حضرت سجاد درباره احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است؟ - 3

   دیگران با او حضور در داري، نگه را احترامش که است این آموزد، می علم تو به که کسی حقّ: پاسخ
  .دهی فرا گوش سخنانش به و نگویی سخن

 چه فرموده است؟» پرسش«پیامبر (ص) درباره ي ارزش  - 4

  «.است دانش ي گنجینه کلید ، پرسش: »پاسخ
با توجه به این که شاید نتوان کسی را پیدا کرد که در همه ي کارهایش نمونه باشد ، وظیفه ي ما به عنوان یک  - 5

 ه می خواهد نمونه باشد ، چیست؟دانش آموزي ک

 .باشیم نمونه کاري هر در توانیم می که اي اندازه تا و دهیم انجام دقیق و درست را کاري هر که کنیم تالش باید: پاسخ

  
 یک دانش آموز چگونه می تواند با دیگران مهربان باشد؟ - 6

 .باشد تر پایین هاي کالس آموزان انشد مراقب و کند کمک او به است ضعیف درسی در کسی اگر مثالً: پاسخ
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 با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهاي دیگري براي حفظ احترام معلم الزم است؟ - 7

 ، دهیم انجام کند می سفارش ما به که را کارهایی تمامی ، کنیم کمک او به کالس کارهاي در ، باشیم مؤدب و انضباط با: پاسخ
 .باشیم داشته را سعی و تالش نهایت خودمان موفقیت رايب ، بخوانیم درس خوب

  
 		فرصت ھایشپاسخ :      .کند می استفاده خوبی به    ........			دانش آموز نمونه از - 8
  
ّبپاسخ :       .شود پایمال اند کشیده زحمت که آموزانی دانش حق شود می باعث   ........  - 9  		تقل

  
 		اخالق				-					ادبپاسخ:                .است مهم هم  ........		و ........ 	مهم استبه همان اندازه که درس  - 10

  
 	ابرپاسخ:    .ا به خوبی استفاده کنیده فرصت از ، گذرند می ........		امام علی (ع) می فرمایند : فرصت ها مانند -  11

  
 		پرسش: پاسخ" .  است  ........	آن علم گنجینه است و کلید"حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند :  -  12

  :مهم نکته تکرار
 .کنید مطالعه دقت به هم را درس متن حتما و نکنید اکتفا سواالت این خواندن به تنها عزیز، آموزان دانش 
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