
 
 

 درس اول

 آیات شریفه داده شده راترجمه کنید. -1

الف( هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ..

 اللَّـهِ...  أَمْرِ ب( لَهُ مُعَقِِّبَاتٌ مِِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ

 تُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْج( لَئِن شَكَرْ

 اللَّـهِ...(( ))لَهُ مُعَقِِّبَاتٌ مِِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ باتوجه به آیه داده شده به سئواالت پاسخ دهید. -2

 چیست ویا چه کسانی هستند؟"مُعقِّبات"الف(منظور از 

 ( وظیفه آنان چیست؟ب

 منظور از ]شكر زبانی[ چیست؟ همراه بایک مثال توضیح دهید. -3

 منظور از ]شكر عملی[ چیست ؟همراه بایک مثال توضیح دهید. -4

 نشانه های محبت خداوند راهمراه بایک مثال بیان کنید. -5

 چراخداوند همیشه همراه ومواظب ماست؟ -6

 افظان ما فرستاده است؟چرا؟خداوند چه کسانی رابعنوان مح -7

 سه مورد از فواید شكر عملی خداوند رابنویسید. -8

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 بفرموده امام صادق:شكرنعمت آن است که از آنچه خداوند...................کرده است دوری کنی.  -1

 .می شود.براساس وعده خداوند سپاسگزاری از نعمت ها باعث ............ -2

 با گفتن یک)الحمد اهلل(درمقابل نعمت های خدا؛یک نوع شكر ..........رابجا آورده ایم. -3

 وقتی به پدر ومادرمان کمک می کنیم در واقع یک نوع شكر..............به جا آورده ایم. -4

 را................. می کنیم.یعنی: اگر...............ماقطعاًنعمت ها« تُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْلَئِن شَكَرْ» -5

 یعنی:هر.............باشید او...................است.« هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ» -6

 خداوند برای محافظت ما از حوادث ..........................را گمارده است. -7

 ...را همرا ه ما گمارده است.خداوند برای محافظت از ما در برابر حوادث.................... -8

 خداوندبسیاری از خطرها را بوسیله .....................از مردم دور می کند. -9

 انسان ها گاهی اوقات با ......................خود را از محافظت خداوند محروم می کنند. -11

 .مراقبت وتوجه دائمی خداوند از ما نشانه ی ................اوست -11

 درس دوم
 مابایدازچه کسی کمک بخواهیم؟چرا؟)دودلیل بیان کنید( «إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ( باتوجه به آیه ی 1

 توضیح دهید که صبر وتقوا چگونه باعث جلب یاری خداوند می شود.( 2



 
 

 دنام ببرید.دومور( چگونه وبا با انجام چه کارهایی می توانیم ازخداوند کمک ویاری بخواهیم؟3

 چه مفهومی رابرداشت می کنید؟توضیح دهید.  «واِذاسَاَلَکَ عَنِّی فَانِّی قَریبٌ اُجیبُ دَعَوَةَ الدّاعِ إذِادَعانِ»(ازآیه شریفه4

 بهترین حالت های که  دعا قبول می شودچه هنگام است؟چرا؟)توضیح دهید( (.5

 استعانت ازخداوند یعنی چه؟ (6

 ی خالی(سئواالت کامل کردنی)جا

 نیست..ما .گاهی اوقات ازخداوندچیزی درخواست می کنیم که به  -1

 ........................است.ازخدا جلب یاریراه وساده ترین ترین ممه -2

 منظور خداوند از یاری کردن او توسط ما بندگان ..................................اوست. -3

 ...............می خواهیم.......... وتنها از تو .:تنها تو را .....اکَ نَسْتَعِین(یعنینَعْبُدُ وَإِیَّ إِیَّاکَ ) -4

 درس سوم

درموردچه کسانی « المٌ عَلیكُمُ ادخُلُوا الجَنَّة بِماکُنتُم تَعمَلونَ الَّذینَ تَتَوَفِّاهُمُ الماَلئِكَةُ طَیِبینَ یَقولونَ سَ» ( آیه شریفه ی1

 نان چه می گویند؟است؟وفرشتگان به آ

درموردچه کسانی است؟وفرشتگان «إذیَتَوفَّی الَّذینَ کَفرواالمَالئِكَةُیَضربونَ وُجوهَهُم وَاَدبارَهُم وَذُوقواعَذابَ الَحریقِ»( آیه شریفه ی2

 چه کاری انجام می دهندو به آنان چه می گویند؟

 

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 . .روح انسانهای پاک به آنها می گویند فرشتگان به هنگام گرفتن -1

     1است111111111هاوپایان خوشی های کافران  سرآغازسختی -2

 درس چهارم

 (چراماازمرگ می ترسیم؟)پاسخ حضرت ابوذر رابنویسید(.1

 (آیا حالت مرگ انسان ها باهم یكسان است؟توضیح دهید.2

 این دنیا ودنیا آخرت می شود؟)سه مورد بنویسید((انجام دادن چه کارهایی باعث آسانی زندگی در3

 ( چراخداوند جوانی راکه مادرش راآزرده بود بخشید؟4

 ( باتوجه به سخن امام صادق چگونه مرگ برماآسان می شود ودردنیاهرگزفقیرنمی شویم؟5

 ( به طور کلی منظور از کارهای نیک چیست؟6

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 براو آسان می شود......ومادرش خوش رفتارباشدهرکس باپدر -1

 1احساس هرکس به هنگام مرگ متناسب با .........................که در دنیا انجام داده است  -2

 1بود 11111111111علت فشارقبرحضرت سعدبن معاذ)رض(  -3

 .بود...علت رفتن دوموجودترسناک ازآن جوان؛ دعای پیامبر و -4

 صدقه دادن باعث نجات یافتن از................ورهایی از......................است. -5



 
 

 بعضی ها از مرگ وحشت دارند ولی مرگ برای بعضی ها مانند رفتن به مراسم .............................است. -6

 درس پنجم

 مورد( ( اوضاع وویژگی های دوران جاهلیت سرزمین عربستان رابنویسید.)سه1

 ( نتایج وثمرات دین وبعثت پیامبر)ص(رابنویسد.)سه مورد(2

 (توضیح دهیدکه چراپس ازگذشت سالهاهنوزبعضی ازانسان هاخودراازراهنمایی های خدابی نیاز می دانند؟3

 (ارزش دین چه زمانی بیشتر مشخص می شود؟توضیح دهید.4

نوا کَمااَرَسلنافیكُم رَسوالًمِنكُم یَتلُواعَلَیكُم آیاتِناوَیُزَکِّیكُم وَیُعَلِّمُكمُ الكیتابَ وَ الحِكمةَ ویُعَلِّمكم ما لَم تَكو»(باتوجه به آیه شریفه 5

 هدف ازفرستادن پیامبرچیست؟)به سه مورد اشاره کنید(«تَعلَمونَ

 م چگونه ازدین خدادفاع می کردند.ب(اکنون وظیفه ی ماچیست؟( الف(توضیح دهید که مسلمانان درابتداءظهوراسال6

 ( آیادفاع ازدین مربوط به گذشته بوده است؟چرا؟7

 (توضیح دهید که با اعتقاد داشتن به راهنمایی های دین چگونه می توان سعادتمند بود؟8

 (آخرین وکاملترین دین إلهی چیست؟9

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 .. می گویند               .....نی که مردم دخترانشان رازنده به گورمی کردندبه دورا -1

 1است11111111آخرین وکامل ترین دین إلهی دین -2

 1هستیم 111111111111همه ما درحال پیمودن مسیرطوالنی به طرف  -3

 آن..............کنیم تازمانی که دشمنان اسالم برای نابودی دین نقشه می کشند مانیز موظفیم  از -4

 درس ششم

 آیات شریفه داده شده راترجمه کنید. -1

 حْمَةً لِِّلْعَالَمِینَسَلْنَاکَ إِلَّا رَوَمَا أَرْالف( 

 عَظِیمٍ خُلُقٍوَإِنَّکَ لَعَلَى  ب(

 باتوجه به آیه ی شریفه به سئواالت پاسخ دهید. -2

هِ أُلَّقَدْ کَانَ لَكُمْ فِی رَ] هَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِِّمَن کَانَ یَرْسُولِ اللَـّ هَ کَثِیرً وَذَکَرَ جُو اللَـّ  [االلَـّ

 چیست؟ "اُسوه حسنه"الف(معنی

 معرفی می کند؟"اُسوه حسنه"ب( خداوند چه کس را به عنوان 

 هستند؟ "اُسوه"ج(ایشان برای چه کسانی 

 سخ دهید.باتوجه به آیه ی شریفه به سئواالت پا -3

 [حِیمٌءُوفٌ رَّیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَسُولٌ مِِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِلَقَدْ جَاءَکُمْ رَ]

 الف( این آیه نشان دهنده کدام ویژگی اخالقی پیامبر ص است؟

 ب( برای پیامبر چه کاری سخت است؟



 
 

 منان چگونه است؟ج( رفتار پیامبر نسیبت به مو

 چرازندگی پیامبران بهترین الگوی زندگی است؟ -4

 پیامبر ص در مورد انجام کارهای شخصی چه می فرمایند؟ -5

 سه مورد از ویژگی های اخالقی ورفتاری پیامبرص را فقط نام ببرید. -6

 بزرگواری ومحبت رسول اهلل ص راهمراه بایک مثال مختصراًبیان نمائید. -7

 کامل کردنی)جای خالی(سئواالت 

 به احساس باارزش بودن؛وخودرادرمقابل دیگران کوچک نكردن......................................می گویند. -1

 یعنی:به راستی که تودارای.............................هستی.[َعِظيم   ُخلُق  َوإِنََّك لََعلَى ] -2

 بنابراین زندگیشان می تواندبرای ما...............................قرارگیرد.پیامبران إلهی هدایت یافته بودند، -3

 «ماتوراجز به عنوان ...............برای تمام جهانیان نفرستادیم.»خداوندبه پیامبرش)ص(می فرماید: -4

 ........... ..پیامبرص می فرمایند:هیچ وقت انجام کار شخصی خود رااز دیگران نخواهید حتی درخواست برای -5

 گفتار پیامبران نشانگر راه رسیدن به رستگاری است ورفتار آنان ........................عملی زندگی ماست. -6

 ....................نكردن.درمقابل دیگران را كه خودعزت نفس یعنی احساس باارزش بودن واین -7

 درس هفتم

 فداکارحقیقی به چه کسی می گویند؟ -1

 ضرت علی پس از تقسیم بیت المال چه کاری انجام می دادند؟ح -2

 چراحضرت علی حكومت راپذیرفتند؟ -3

 دومورد از ویژگی های شخصیت حضرت علی )رض(رابنویسید. -4

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 .حضرت علی حكومت رابه خاطر ایجاد...................پذیرفتند-1

 ه حساب بیت المال رسیدگی می کنم تا از حساب سخت........................درامان باشم.حضرت علی می فرمایند:ب -2

 یكی از ویزگی های بارز حضرت علی ..............است. -3

 درس هشتم

 پیامبر)ص( کارهای را چگونه میان حضرت علی وفاطمه تقسیم کردند. -1

 زهرا چه می فرمایند؟حضرت محمد)ص( درباره فضیلت وشخصیت حضرت فاطمه  -2

 یک نمونه از ایثار وبخشندگی حضرت فاطمه)رض(رابنویسید. -3

 توضیح دهید که حضرت فاطمه چگونه به خانواده وخانه داری اهمیت می دادند. -4

 دو مورد از رنج ها وسختی های حضرت فاطمه رابنویسید. -5

 جاهای خالی حدیث راکامل کنید. -6



 
 

رد و...............رانیز دوست دارد.خداوندبا................فاطمه خشنود وبا......................اوخشمگین می خداوند فاطمه رادروست دا♣

 ♣شود.

 سئواالت کامل کردنی)جای خالی(

 ز ساخت.حضرت فاطمه پس ازتقسیم کارهامی فرمایند:خوشحالم از اینكه رسول خدامراازروبروشدن با.......................بی نیا -1

 باتوجه به سخن پیامبر)ص(سرور و سید زنان بهشت حضرت................................می باشند. -2

 را نیز دوست دارد.خداوندفاطمه رادوست داردو.........................................پیامبرمی فرمایند:   -3

 ...می دانستند.حضرت فاطمه سعدت زنان رادر دوری از ............. -4

5-  

دبیر دینی وعربی شهرستان در میان)خراسان جنوبی( –گردآورنده: مبین دشتی   

 آدرس اینترنتی:
www.nemonasoal.blogfa.com 

 پخش توسط:
http://amam1.blogfa.com 

 امیرعباس افخمی

www.nemonasoal.blogfa.com
http://amam1.blogfa.com/
http://amam1.blogfa.com/

