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سواالت

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .
-1گفتن «الحمداهلل» در مقابل نعمت های خدا یک نوع شکر  ......................است .

ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺍﯾﯽ
navaeeschool.ir
@navaeeschool

2

-2یکی از بهترین حالت هایی که در آن دعا مستجاب می شود هنگام  ......................است .
الف

-3پیامبران الهی چون  ......................بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند .
 ......................-4و  ......................ویژگی بارز امام علی (ع) بود .
-5پیامبر اکرم داشتن دختر را سبب  ......................می داند .
 ......................-6سرآغاز انجام تکالیف دینی است .
-7انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ  ......................نیست .
عبارات درست و غلط را مشخص کنید .
-1وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم شکر عملی است .

ص

غ

2

-2بی نیاز واقعی فقط خداست .
-3هنگامی فرشتگان جان کافران را می گیرند به آنان خوش آمد می گویند .
ب

-4از سفارش های همیشگی پیامبر(ص) بازگرداندن امانت فقط به مسلمانان بود .
-5لیله المبیت یکی از کامل ترین نمونه های فداکاری حضرت علی(ع) است .
-6پیامبر اکرم(ص) چهار سال در شعب ابوطالب محاصره بودند .
-7حضرت فاطمه(س) به خاطر ایمان و ثروت با امام علی(ع) ازدواج کرد .
-8تقلید جاهل از عالم صحیح است .
0/5

گزینه صحیح را انتخاب کنید .
-1از ویژگی های بارز پیامبر بود ؟
ج

الف)بزرگواری و محبت

ج)عزت نفس

ب)امانت داری

د)عدالت

-2حضرت فاطمه(س) سعادت زنان را در چه چیزی می دانست ؟
الف)حضور در اجتماع

ب)توجه به همسر و فرزندان

ج)دوری از مردان نامحرم
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کارهای نیک و اثرات هر یک را به هم متصل کنید .
د

ه

1
صدقه دادن
خوش اخالقی
نماز خواندن
خوش رفتار با پدر و مادر

)1در امان ماندن از فشار قبر
)2آسان جان دادن
)3نجات یافتن از مرگ بد
)4افزایش رحمت و لطف خداوند به انسان
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .
-1نتایج شکرگزاری را بنویسید .

0/5

-2ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه ؟

0/5

-3چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره ترسی نداشت ؟

0/5

-4در جنگ خیبر چگونه امام علی (ع) فداکاری کردند ؟

0/5

-5پیامبر اکرم(ص) درباره عالقه داشتن به حضرت فاطمه(س) چه فرموده اند ؟

0/5

-6حضرت فاطمه(س) چگونه به تربیت و آموزش فرزندانش توجه می کرد ؟

0/5

-7دو مورد از ویژگی های مرجع تقلید را بنویسید .

0/5

-8دین اسالم در زمینه فهم اصول دین چه می فرماید ؟

0/5
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-9افراد برای کسب دانش علوم دینی به کجا می روند ؟

0/5

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .
-10آیه ای در مورد حضور خداوند در همه جا بنویسید .

1

-11رسول خدا در مورد استجابت دعا چه فرموده اند ؟

1

-12مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است  .چرا ؟

1

-13حضرت علی(ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن نمی ترسید ؟

1

و

-14پیامبر در مورد خیانت در امانت چه فرموده است ؟

1

-15امام علی(ع) در مورد پذیرفتن حکومت چه فرموده اند ؟

1

-16سلمان فارسی در مورد ساده زیستی حضرت فاطمه (س) چه فرمودند ؟

1
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ی

-17امام صادق(ع) درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه فرمودند ؟

1

واژه های زیر را تعریف کنید .
عزت نفس :
فداکار :
مرجع تقلید :

2
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کلید سواالت
 -6بلوغ شرعی

الف )  -1زبانی  -2نماز  -3هدایت یافته بودند  -4عدالت و مساوات  -5برکت
واجب
ب )  -1درست  -2درست  -3غلط  -4غلط  5درست  -6غلط  -7غلط  -8درست
ج ) ا -ب  -2ج
د )  -1خوش اخالقی

 -2خوش رفتار با پدر و مادر

-7

 -3صدقه دادن  -4نماز خواندن

ه )  -1خداوند از ما راضی میشود و نعمت ها افزایش می یابد
 -2تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم
 – 3چون برای رفتن به جزیره همه چیز را از قبل تهیه کرده بود و قصری در آنجا ساخته بود
 -4در جنگ خیبر که مسلمانان بارها به قلعه ها بزرگ دشمنان یهودی حمله کرده و توانسته بودند پیروز شوند
کسی که پهلوان خیبر را کشت و در قلعه را از جا کند و یهودیان را شکست داد علی بود
 -5خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با
خشم او خشمگین می شود
 - 6در شب های قدر به فرزندانش غذای سبکی میداد تا بتوانند شب را بیدار بمانند و از برکات این شب بهرمند
شوند
 - 7زنده باشد عالم باشد عادل باشد شیعه دوازده امامی باشد
– 8همه مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند
 – 9به حوزه علمیه
 – 10و هو معکم این ما کنتم هر کجا باشید او با شماست
 -11هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود یا خداوند آن را
برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را می آمرزد
 - 12مرگ برای کافران و بد کارانی که زندگی دنیا خودرا به خوش گذرانی و تفریح سپری کردند و برای آخرت
توشه ای فراهم نکردند وحشتناک است
 – 13شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند و آ ن را به صاحبش پس ندهد اگر بمیرد بر دین من نمرده است و
خدا را درحالی مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است
 – 14اگر خدا از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر ستمگران سکوت دنکنند حکومت بر شما را رها
میکردم و آنگاه می دیدید که مقامهای دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزشتر است
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 -15حضرت فاطمه با آنکه دختر پیامبر بود مانند پدرش ساده می زیست شگفتا دختران پادشاهان ایران و روم بر
تخت هایی از طال می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادرز گران قیمتی بر
سر دارد ونه لباس فاخر.
 -16محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند جوان نورسیده وبا طراوتی است که جوانی و شادابی را در اطاعت خداوند
سپری می کند خداوند به چنین کسی نزد فرشتگا نش افتخار میکند این است بنده واقعی من .
ی ) عزت نفس  :احساس با ارزش بودن است یعنی اینکه خودمان راذ پیش دیگران کوچک نکنیم
فداکار  :کسی است که برای خدمت به دین و جامعه از مال سالمتی خانواده و از جان خود می گذرد
مرجع تقلید  :به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند مرجع تقلید می گویند

صفحه 6

