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 درس اول  

 را بیان کنید؟  « َو َمَعک م َایَن ما ک نت مه  َو  » مفهوم آیه ی -1

پاسخ : خداوند هر کجا باشیم با ماست و ناظر بر اعمال و رفتار ماست و از ما محافظت می کند. او 

و چون همه ما را بسیار دوست دارد، از ما و همه ی  با خبر استمهربان ترین است و از حال همه 

 آفریده هایش به خوبی محافظت می کند.

 دچار حادثه می شوند؟ ،ها مراقبت می کندچرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آن -2

ار حادثه می شوند. چانگاری و یا حتی از سر نادانی، دپاسخ : گاهی انسان ها با بی دقتی و سهل 

در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند 

 محروم می کنند.

 ت به ما را توضیح دهید؟نسبنشانه هایی از محبت خداوند  -3

، راه رسیدن ها نعمت بخششداده و با  انسان را بر سایر موجودات برتری ،پاسخ : خداوند مهربان

به رستگاری را برای او هموار ساخته است. نعمت هایی که هر کدام نشانه ای از محبت خداوند به 

 خواهد بود. سختگی برای او بسیار آنها زندانسان است و بدون 

 راه های شکرگزاری از نعمت های خداوند را بیان کنید؟ -4

 شکرگزاریاین ساده ترین نوع که  ،است «الحمدالّله» شکرگزاری گفتنیکی از راههای پاسخ : 

استفاده صحیح و بجا از نعمت، شکر نعمت، و  و راه دیگر که به آن شکر زبانی گفته می شود است

 شکر عملی می گوییم. آن، که به برابر خداوند استناسپاسی در از آن،  استفاده ناصحیح
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 نتیجه شکر گزاری از نعمت ها را با ذکر آیه ای بیان کنید.؟ -5

 از ما راضی می شود بلکه نعمت های بیشتری هم به ما  خداوند نه تنهابا شکرگزاری، پاسخ : 

 شده است :طور که در آیه زیر به آن اشاره همان می دهد. 

 «اگر شکرگزاری کنید، ما قطعًا نعمت ها را زیاد می کنیم» « زیَدنَّک مَلَََلِئن َشَکرت م  »

 با ذکر حدیثی توضیح دهید. شکر واقعی نعمت چیست؟از منظور  -6

از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده  یعنیپاسخ : شکر واقعی 

خداوند حرام کرده است، شکر نعمت آن است که از آنچه »نکنیم. امام صادق )ع( می فرماید : 

 «دوری کنی.
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 درس دوم

 توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟ -1

 می تواند در همه از احوال همه بندگانش آگاه است و پاسخ : زیرا بهلول می دانست تنها خدا 

 هر کاری را به انسان نمی دهد. انجام توانایی ،کمک کند و مال و ثروت آنهاامور به 

 توانیم از یاری خداوند برخوردار شویم؟ما چگونه می  -2

 ( دعا3(یاری دادن خدا   2( صبر و تقوا  1پاسخ : 

 در جنگ ا ح د، مسلمانان چگونه پیروز شدند؟ -3

پاسخ : صبر و ایستادگی در برابر مشکالت و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود 

  در جنگ ا ح د، آنان را شایسته این پیروزی کرد.

 توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم؟ -4

 منظور خداوند از یاری او، پاسخ : خداوند به کسانی که او را یاری کنند وعده یاری داده است.

و  مالتوسط ما بندگان، یاری دین اوست؛ یعنی ما با جهاد در راه خدا، دفاع از دین با جان و 

، در واقع خداوند را یاری کرده در انجام واجبات و ترک م َحّرماتبا عمل به دستورات خداوند 

 ایم و موجب ثبات و پایداری دین او شده ایم.

 توضیح دهید. چرا خداوند همه ی دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ -5

پاسخ : دعای هیچ یک از بندگان از خداوند پنهان نمی ماند و او درخواست هیچ کس را بی 

از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که به  ما گاهی اوقات اماپاسخ نمی گذارد. 

مصلحتمان نیست. خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است، به جای 

 خواستۀ ما چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما می دهد.
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 حدیث پیامبر اکرم )ص( دربارۀ برآورده شدن دعاها را بیان کنید؟ -6

 مستجابپاسخ : هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا 

 یمی شود، یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا، بخش 

 از گناهانش را می آمرزد. 

 چیست؟ ،یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود -7

م نماز است. نمازگزار در بخش های مختلف نماز با خداوند سخن می گوید و از او پاسخ : هنگا

یاری می طلبد. در این حال که انسان به خداوند توّجه بیشتری دارد، خداوند نیز با لطف و 

 رحمت بیشتری با او رفتار می کند.
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 درس سوم

 نداشت؟پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل چرا  -1

 به دلیل آنکه قبال در آن جزیره برای خود قصر بزرگ و زیبایی در میان باغی آماده پاسخ :

 او بودند. رکرده بود و عده ی زیادی در آن جزیره منتظ

 چرا؟ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ -2

در دنیا  گناهانجام کار گذرانی و انی که تمام زندگی خود را به خوشو بدکار گناهکارانپاسخ : 

مرگ برایشان وحشتناک و ناخوشایند و برای سفر خود توشه ای آماده نمی کنند،  می پردازند

 ؛ زیرا می دانند مرگ برای آن ها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.است 

 حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.؟ -3

ن ایمان دارند و به فکر زندگی پس از کسانی که در زندگی خود به خداوند و پیامبرانشاپاسخ :

 مرگ هستند، مانند پادشاه زیرک اند که رفتن از شهر، هیچ ترسی برایش نداشت؛ چرا که

 می دانند در زندگی جدید خود نیز در آرامش و راحتی به سر خواهند برد. 
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 چهارمدرس 

 ابوذر دلیل ترسیدن انسان ها از مرگ را در چه می دانست؟ -1

و آخرتتان را خراب و ویران، و معلوم  زیرا شما دنیایتان را آباد کرده ایدابوذر می فرمود : پاسخ : 

 است که دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.

 انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود؟ -2

 ( خوش اخالقی 3( صدقه دادن    2( نیکی به پدر و مادر     1 پاسخ :

 نید؟و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد، با ذکر حدیثی بیان کنیکی به پدر  -3

امام صادق)ع( می فرماید: هر کس پیوند خود را با بندگانش محکم کند و با پدر و مادرش  پاسخ:

بسیار خوش رفتار و مهربان باشد، دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و 

  ست نمی شود.تهی د

 دو مورد از آثار صدقه دادن را با بیان حدیثی از امام صادق )ع( بیان کنید؟ -4

 صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست. امام صادق )ع( می فرماید:پاسخ : 

 صدقه به چه معناست ؟  -5

 خداوند، صدقه محسوب می شود.صدقه فقط مالی نیست و هر نوع کمک به دیگران در راه پاسخ : 

 چه بود؟ « سعدبن معاذ» علت آزار و فشار قبر  -6

 که او با خانواده اش در خانه بداخالقی می کرد. بوداین  بن معاذ علت فشار قبر سعدپاسخ : 

 چرا حالت انسان ها در هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان نیست؟ -7

 ست با مرگ روبرو می شود.زیرا هرکس متناسب با اعمالی که در دنیا انجام داده اپاسخ : 
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 کارهای نیک به چه کارهایی گفته می شود؟ -8

اوند چیزی که خد این کارها عبارتند از انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده است و ترک هر پاسخ :

 از انجام آن نهی کرده است.

 نداشتند؟حضرت علی )ع( چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بودند که از مرگ هراسی  -9

کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و » حضرت علی )ع( می فرمودند :  پاسخ :

نیکو بیاراید، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد. به خدا قسم برای پسر خود را به اخالق 

 «ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا اینکه مرگ به سراغ او بیاید.
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 پنجمدرس 

 چرا؟ می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ زندگی چه کسانی -1

زیرا آنها راه هدایت را یافته بودند و می توانند مسیر صحیح زندگی را به ما نشان  ،پاسخ : پیامبران

 دهند.

 ؟چیستعّزت نفس  ازر منظو -2

کوچک نکنیم. پاسخ : عّزت نفس احساس با ارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران 

یکی از چیزهایی که ما را کوچک می کند، درخواست کارهایمان از دیگران است. کسی که ارزش 

 خود را می داند هیچ گاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.

 با توجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟ -3

ند، و آن را به صاحبش پس شخصی که در دنیا به امانت خیانت ک» پیامبر می فرمودند : پاسخ : 

ندهد، اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی مالقات خواهد کرد که از او خشمگین 

 «است.

 چرا زندگی پیامبران می تواند به طور کامل الگوی زندگی ما قرار گیرد؟ -4

الگوی عملی زندگی  پاسخ : همانطور که گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است، رفتار آنها نیز

ماست. پیامبران الهی، چون خود هدایت یافته بودند، بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند؛ 

 بنابراین زندگی آنها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.

 سه ویژگی اخالقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص( را نام ببرید؟ -5

 ، عّزت نفس ، امانت داریپاسخ : بزرگواری و محبت 
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 خداوند دربارۀ اخالق نیکو و مهربانی پیامبر )ص( چه می فرماید؟ -6

بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است، بر او دشوار است که شما در سختی » پاسخ : 

 «به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد، نسبت به مومنان بسیار دلسوز و مهربان است. بیفتید.

 )ص( در رابطه با انجام امور شخصی، چه توصیه ای می فرمایند؟پیامبر  -7

هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید، حتی در » پیامبر )ص( فرمود : پاسخ : 

 «کوچکترین چیزی مثل درخواست برای چوب خالل دندان.

 امام صادق )ع( در مورد ساده زیستی پیامبر اکرم )ص( چه می فرماید؟  -8

کفش رسول خدا پاره می شد، خودش آنها را می دوخت. وقتی در هرگاه لباس و » فرمودند : پاسخ : 

میزدند خودش در را باز می کرد و با دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد و آب می آورد. او 

 «در انجام کارهای خانه، به خانوادۀ خود کمک می کرد.

 برای رسیدن به بهشت باید از چه کسی الگو گرفت؟  -9

 الگوی عملی خویش قرار دهیم. را مبر اکرم )ص(پاسخ :کافی است پیا
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 درس ششم

 سه نمونه از فداکاری های حضرت علی )ع( را به صورت خالصه بیان کنید؟ -1

 ( جنگیدن در کنار رسول خدا )ص(2              ( کشتن عمر بن عبدود 1پاسخ :  

 یهودیان در جنگ خیبر دادن ( شکست3         

 وامیرالمومنین )ع( خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد بنابر فرمایش  -2

 پیمانی گرفته است؟

که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی  استه تگرفاوند از آگاهان عهد و پیمان خدپاسخ : 

 .مظلومان، سکوت نکنند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند

 مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد؟ -3

پاسخ : مرد مسیحی وقتی دید که حضرت علی )ع( که خلیفه مسلمانان بود از موقعیت خود استفاده 

ی دادگاه فرمود که باید برخورد یکسانی با هردوی ما داشته باشی فهمید که این گونه و به قاض هنکرد

داوری کردن را فقط در دین و مکتب پیامبران می توان دید و این دادگاه خود نشان دهندۀ حقانیت 

 اسالم است و مسلمان شد.

 ؟فرمودندخداوند در ستایش فداکاری بی نظیر علی )ع( چه آیه ای را نازل  -4

از مردم کسانی جان خود را فدا می کنند تا خشنودی خدا را به دست آورند، و خدا نسبت » :  پاسخ

 «به بندگانش مهربان است.
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 چه کسی فداکار گفته می شود؟ هب -5

 پاسخ : فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعۀ خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از

ا ره هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند. دین اسالم افراد فداکار جان خود می گذرد و آنها را در را

  ستایش کرده و به آنان وعده ی پاداش الهی داده است.

 لیلة المبیت چه شبی است ؟ -6

در شب هجرت پیامبر)ص( که به لیلة المبیت پاسخ : ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی )ع( 

 فداکاری در راه خداست.مشهور است، یکی از کامل ترین نمونه های 

 حضرت علی )ع( چگونه عدالت و مساوات را در بین مسلمانان ایجاد کرد؟ -7

پاسخ : امیر المومنین حکومت را برای ایجاد عدالت پذیرفت و در رعایت عدالت بین مسلمانان، هیچ 

دیگر رفتار با خانواده و نزدیکان خود مانند مسلمانان  تمام مسائلکس را بر دیگری برتری نداد. در 

 به صورت مساوی تقسیم می کرد.می کرد. در تقسیم بیت المال همه چیز را 
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 درس هفتم 

 چرا حضرت زهرا )س( هرگز از امیرالمومنین چیزی در خواست نمی کرد؟ -1

 پاسخ : به خاطر اینکه مبادا نتواند فراهم کند و شرمنده شود.

دلیل ازدواج حضرت زهرا )س( با امیرالمومنین، با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت،  -2

 چه بود؟ 

 را برتر از ثروتمند بودن می دانستند.پاسخ : ایشان ایمان داشتن 

 ؟بیان کنیدچهار مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه زهرا )س( را  -3

 ایثار و بخشندگی پاسخ : حیا و عفت ، عالقه شدید به پیامبر ، ساده زیستی ،

 در این مورد چه بود؟ دختر داشتند و نظر پیامبر انچه دیدی نسبت به فرزند تاعراب جاهلی -4

از  حالی کهدر  آنان ارزشی نداشت. ظرار می دانستند و زن در نننگ و عداشتن دختر را  آنهاپاسخ : 

 فرزند دختر موجب شادمانی و برکت زندگی بود. )ص( نظر پیامبر

 ه بود که حضرت فاطمه )س( دارای شخصیت مقاوم و استوار گردد؟چه اتفاقاتی باعث شد -5

درش از دست دادن ماسختی های بعد ( 2( سه سال زندگی در محاصره شعب ابوطالب  1پاسخ :

 ( دشواری ترک شهر و دیار خود 4( تحمل آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان  3 خدیجه

 در رابطه با مقام واَلی حضرت فاطمه )س( چه فرمودند ؟  )ص( پیامبر -6

 اوّلین و آخرین و برترین بانوی جهان است . و پاسخ : فاطمه سرور زنان

 چیست؟«برترین بانوی جهان و سرور زنان »منظور از  -7

تر از  پاسخ : یعنی در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر و واَل مقام

 ایشان نیست.
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 برخوردار است؟  بسیاریچرا شناخت زندگی حضرت فاطمه )س( از ارزش  -8

پاسخ : زیرا با الگو گرفتن از زندگی ایشان می توانیم خود را تا حدِّ توان به شخصیت بهترین و برترین 

 بانوی جهان نزدیک کنیم.

 )ص( خوشحال شد؟چرا حضرت فاطمه )س( از تقسیم کار پیامبر  -9

 از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز می کرد. به خاطر اینکهپاسخ : 

 مونه هایی از عالقۀ شدید حضرت فاطمه )س( به پیامبر )ص( را بنویسید؟ن -10

پاسخ : هرگاه غذای خوبی تهیه می کرد، رسول خدا را نیز دعوت می کرد و نسبت به ایشان همچون 

خطر انداختن جان خود، در میدان نبرد زخم های پیامبر  مادر مهربان بود. در جنگ های سخت، با به

 اکرم و امیرالمومنین را مداوا می کرد.

چند مورد از نشانه های عالقه مندی پیامبر )ص( نسبت به دخترشان حضرت فاطمه )س( را  -11

 بنویسید؟

داشت. هنگام را از جان و دل دوست می  پاسخ : پیامبر احترام فراوانی به ایشان می گذاشت و او

مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه )س( بود و زمان بازگشت از مسافرت 

وارد خانه می )س( هرگاه حضرت فاطمه  بود. )س( فاطمهحضرت اولین کسی را که دیدار می کرد 

می گفت، دستانش را می بوسید و او  آمد شد، پیامبر با خوشحالی از جا برمی خواست و به او خوش

 «فاطمه مایۀ شادمانی قلب من است.» کنار خودش می نشاند و می فرمود: را در 
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 در اهمیت دادن به خانه داری چگونه بود؟ نقش حضرت فاطمه)س(-12

کار در منزل را عیب نمی دانست، گندم را با دستانش )آسیاب سنگی کوچک( آرد می ایشان پاسخ : 

تانش تاول می زد. با وجود همۀ کارها کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حدی بود که دس

 از عبادت خدا غافل نمی شد.هیچگاه و گرفتاری ها، 

 دربارۀ زندگی مشترکشان با حضرت فاطمه )س( چه فرموده اند؟ )ع( حضرت علی-13

هرگاه به او می نگریستم غم و اندوه من برطرف می شد. خدا می داند که فاطمه در تمام » پاسخ : 

نساخت و برای خود چیزی از من نخواست، مبادا که من نتوانم آن مدت زندگی هرگز مرا خشمگین 

 «.را فراهم کنم و شرمنده شوم.فاطمه یاوری نیکو در راه پیروی از خداوند بود

 ؟یان کنیدحضرت فاطمه )س( را بزیستی  سلمان فارسی در مورد سادهسخن  -14

فت نشینند و پارچه های زرباپاسخ : شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طال می 

 بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر.

 ؟ نویسیدضرت فاطمه )س( را بیستی حنمونه هایی از ساده ز -15

کردند تا اینکه بعدها می پس از ازدواج تا مدتی در خانه ای که اجاره کرده بودند زندگی پاسخ :

نیمی از انستند در کنار منزل پیامبر خانه ای بسازند. خانه ای که فرش آن حصیری بود که تنها تو

 با شن نرم پوشیده شده بود. آن دیگر اتاق را می پوشاند و نیم

 حضرت فاطمه )س( نسبت به فقیران چه رفتاری داشت؟-16 

ا می دانست. بارها فقرا به عبادت و اطاعت خد: حضرت فاطمه )س( رسیدگی به محرومان را پاسخ 

 اما با آنکه خود ثروتمند نبود، آنچه داشت به آنها می بخشید. ،درب خانه او می آمدند
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 اجتماع را بنویسید؟ ای حضور حضرت فاطمه )س( در صحنهبرخی از نمونه ه-17

ز رگاه نیاپاسخ : ایشان در هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و ه

بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد. معارف و احکام دین را به 

ده زنان می آموخت و با گشاده رویی به پرسش های آنان پاسخ می داد و هرگز از این کار خسته و آزر

 نمی شد.

 در اجتماع چگونه بود؟ )س( حضور حضرت فاطمه -18

اما هرگاه حق  ،وجود اینکه سعادت زنان را در دوری از مردان نامحرم می دانستپاسخ : آن حضرت با 

 به خطر می افتاد با حفظ حیا و وقار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد و نصیحت می کرد.
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 درس هشتم

 نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید؟ -1

 (روییدن مو در برخی از قسمت های بدن  1پاسخ : 

  بدن ی هورمون ها در( فعال شدن برخ 2

 .سال قمری است 9ری و برای دختران ( رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پانزده سال قم3

 چرا؟ شرعی را آغاز کرد؟توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف  -2

 پاسخ : بهتر است پیش از رسیدن به سن بلوغ با کمک والدین وظایف دینی خود را یاد بگیریم و با

 .مادگی َلزم را در خود ایجاد کنیمتمرین این تکالیف عالوه بر بهره مندی از پاداش الهی، آ

  ست؟اتقلید در احکام شرعی به چه معن -3

 عه به متخصص در احکام دین را تقلید می گویند.پاسخ : مراج

 سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید؟ -4

( شیعه دوازده امامی باشد                                                         2( زنده باشد       1پاسخ : 

 ( عادل باشد یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند.  3

 منظور از بلوغ شرعی چیست؟ -5

عبارتی بر هر دختر و پسری واجب پاسخ : سرآغاز انجام تکالیف دینی را بلوغ شرعی می گویند. به 

 است پس از بلوغ، مانند بزرگساَلن به احکام دینی خود، مانند : نماز، روزه، حجاب و غیره عمل کند.

 خداوند در قرآن دربارۀ دانستن صالح بندگان خود چه می فرماید؟ -6

شاید چیزی را خوش نداشته باشید و آن برای شما بهتر یاشد و شاید »خداوند می فرماید پاسخ : 

 «دوست بدارید و آن برای شما بدتر باشد، و خدا صالح شما را می داند و شما نمی دانید. چیزی را
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 در دوران بلوغ چیست؟  برخی از تحوَلت روحی مهم -7

                              افزایش حس استقالل طلبی (2     ( به وجود آمدن پرسش های جدید1پاسخ : 

 ( افزایش حس مسئولیت 3

 ع( دربارۀ ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟امام صادق ) -8

پاسخ : محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نو رسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش 

افتخار می کند و       را در اطاعت خداوند سپری می کند. خداوند به چنین کسی نزد فرشتگانش 

 ن.: این است بنده واقعی ممی فرماید

 چند نمونه از تکالیف دین مسلمانان را نام ببرید؟  -9

 حج، پرهیز از گناهانپاسخ : نماز، روزه، خمس، زکات، 

 راه های شناخت احکام دینی چه می باشد؟-10

 ( مراجعه به مجتهد2(تحصیل علوم درسی   1پاسخ : 

برای کسب دانش و پاسخ : در هر زمان افرادی  مجتهد یا فقیه به چه کسی گفته می شود؟ -11

این تخّصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سالها تحصیل، مطالعه و تحقیق در علوم دینی به 

 تخّصص دست می یابند. به افراد متخصص در دین، مجتهد یا فقیه می گویند.

 مرجع تقلید به چه کسی گفته می شود؟  -12

 مرجع تقلید می گویند. ،مراجعه می کنندپاسخ : به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او 

 مرجع تقلید را چگونه می توان شناخت؟  -13

پاسخ : شناخت مرجع تقلید برای عالمان دینی امکان پذیر است و مردم می توانند با مشورت آنان 

 مرجع خود را انتخاب کنند.
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 درس نهم

 کرد؟اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر  -1

پاسخ : ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم، سپس آن را زیر شیر آب بگیریم و یا در آب جاری فرو 

 ببریم، به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

 ه چیزهایی را می تواند پاک کند؟زمین، چ -2

فتن نجس شده پاسخ : زمین یکی از مطّهرات است که کف پا و یا ته کفشی را که به واسطه راه ر

شرط دارد: اول؛ خود زمین پاک باشد. دوم؛ زمین خشک باشد. سوم؛ عین  4که باشد را پاک می کند؛

 نجاست، با راه رفتن روی زمین کامال برطرف شود. چهارم؛ زمین سبزه زار، موکت و یا فرش نباشد.

 برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا چه باید کرد؟ -3

تدا باید نجاست را برطرف کنیم، سپس آن را زیر شیر آب بگیریم و یا در آب جاری فرو پاسخ : اب

 ببریم، به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

 امام رضا )ع( در مورد حکم کلی احکام چه فرموده است؟  -4

آور باشد و موجب خداوند هر چیزی را که برای سالمتی مردم زیان پاسخ : امام رضا )ع( می فرماید: 

 هالکت و نابودی آنان شود، حرام کرده و آنچه را برای سالمتی آنها مفید باشد، حالل کرده است.

 دوری از نجاسات و رعایت طهارت چه فایده ای دارد؟ – 5

 مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات است. و پاسخ : موجب سالمتی جسم و روح ما می شود

 پاسخ : خون، ادرار، مدفوع، سگ نام ببرید؟ چهار مورد از نجاسات را -6

 خون چه موجوداتی نجس است؟ -7

 س است.حیواناتی که خون جهنده دارند، نجپاسخ : خون انسان و خون 
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 نجاست ادرار و مدفوع و حکم مربوط به آن را توضیح دهید؟  -8

ار و مدفوع از بدن خارج زا هستند، به صورت ادرپاسخ : مّواد زائد و سمی بدن که خطرناک و بیماری 

می شوند. این مواد نجس هستند. به همین دلیل باید محل دفع ادرار و مدفوع را با آب شست و شو 

 داد. این کار عالوه بر اینکه برای سالمتی ضروری است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

نگهبانی و یا شکار استفاده کرد پاسخ : از سگ میتوان برای  ه است؟ حکم نگهداری از سگ چگون -9

 ولی باید محل نگهداری آن دور از محل زندگی انسان باشد.

 پاسخ : آب و زمین دو نوع از مطهرات را نام ببرید؟ -10

 آب در احکام شرعی به چند نوع تقسیم می شود؟ -11

 پاسخ : آب یا راکد است یا جاری و آب راکد نیز یا ک ر است یا قلیل.

 ه کشی ساختمان در حکم چه نوع آبی است؟چرا؟آب لول -12

، که مقدار آن بیش از آب ک ر است متصلروستا یا را به منبع آب شهرزیحکم آب ک ر را دارد،پاسخ :

 است.

 ود دارد؟ ت وجال با نجاسچه تفاوتی میان برخورد آب ک ر و آب قلی -13

ی شود. مگر اینکه به وسیلۀ نجاست، رنگ یا آب جاری و ک ر در برخورد با نجاست، نجس نمپاسخ : 

بویش تغییری کند، مثال رنگ خون را به خود بگیرد. آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس 

 می شود؛ اگر چه نجاست اندک باشد، مثل آنکه ذّره ای خون در سطل آب بریزد.

 ظرفی که سگ لیسیده، چگونه می توان پاک نمود؟ -14

را که سگ لیسیده و یا از آن آب خورده؛ باید ابتدا خاک مال کرد، سپس آن را دو بار پاسخ : ظرفی 

 این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.که توجه کنیم باید شست تا پاک شود. 
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 درس دهم

 به ترتیب نام ببرید. ارکان نماز چندتاست؟ -1

 نّیت، قیام، تکبیرة اَلحرام، رکوع، سجود ارکان نماز پنج مورد است :پاسخ : 

 اّول وقت بخواند، چه پاداشی خواهد داشت؟  دراهمیت دهد و آنها را  نمازخواندن کسی که به  -2

ود دهد و آنها را در وقت خبهر کس به نمازهای پنجگانه اش اهمیت » پیامبر )ص( فرمودند : پاسخ : 

 «.بخواند، من قول می دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم

 گویند؟مازگزار با ایمان چه می نفرشتگان به  -3

 پاسخ : ای نمازگزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات

  می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی. 

 امام محمد باقر)ع( دربارۀ ارزش نماز اّول وقت چه می فرماید؟ -4

 ش بر می گردد و نمازی که در اّول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحب» پاسخ : 

 «می گوید: تو مرا خوب حفظ کردی، خداوند هم تو را حفظ کند.

 نماز اول وقت چه تاثیری بر نمازگزار دارد؟ -5

 پاسخ : موجب نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

 چه کسانی می توانند نمازشان را نشسته بخوانند؟ -6

نمازش را واجبات نماز است و نمازگزار باید تا جایی که برایش امکان دارد پاسخ : ایستادن یکی از 

 ایستاده بخواند. فقط کسانی می توانند نمازشان را نشسته بخوانند که به دلیل ناتوانی و بیماری، نمی

 توانند بایستند.
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 واردی که از واجبات نماز است را بیان کنید؟م -7

( قرائت    6( سجود       5( رکوع         4( تکبیرة اَلحرام         3    ( قیام    2( نیت       1پاسخ : 

 ( مواَلت11( ترتیب         10( سالم                9( تشّهد        8( ذکر               7
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 درس یازدهم

 نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ -1

. پس از تکبیرة اَلحرام امام جمعه، ما نیز نّیت رکعت می باشد 2مانند نماز صبح  هپاسخ : نماز جمع

امام جمعه حمد و سوره می خواند، ما سکوت می کنیم. پس از  وقتیمی کنیم و الّله اکبر می گوییم. 

قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جای می آوریم و  ،حمد و سوره امام

در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و بر می خیزیم. 

سوره امام به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از 

 می رویم و سپس تشّهد و سالم نماز را می خوانیم. قنوت به سجده

 همه قسمت های نماز را خودش بخواند.حمد     و     سوره         در نماز جماعت مأموم باید غیر از -2

  شیوه انجام غسل را توضیح دهید. -3

( شستن 3( شستن سر و گردن 2( ابتدا نّیت می کنیم 1پاسخ : غسل کردن چهار مرحله دارد : 

  .از باَلی شانه ها تا پایین( شستن سمت چپ بدن 4سمت راست بدن از باَلی شانه تا پایین 

 امام رضا )ع( دربارۀ ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟ -4

 هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود، ارزش دارد. پاسخ : هر رکعت نماز جماعت به اندازۀ دو

 دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟ -5

( در نماز جماعت مأموم باید غیر از 2( مأموم نباید تکبیرة اَلحرام را پیش از امام بگوید 1پاسخ : 

م یا چهارم به نماز حمد و سوره همه قسمت های نماز را خودش بخواند، ولی اگر در رکعت سو

 جماعت برسد، باید حمد و سوره را بخواند.
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 اگر مأموم در رکعت دّوم اقتدا کند، باید چگونه نماز بخواند؟ -6

پاسخ : قنوت و تشهد را با امام می خواند و بهتر است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه 

اید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، و ب

 و در رکعت دوم نمازش که رکت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را بخواند و برخیزد.

 اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد چه کار کند؟ -7

ردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد پاسخ : چنانچه امام در رکوع باشد باید به رکوع برگ

 شدن رکوع که رکن است، نماز را باطل نمی کند.

 امام جمعه در دو خطبۀ نماز جمعه در رابطه با چه مسائلی صحبت می کند؟ -8

پاسخ : در خطبۀ اول با دعوت مردم به تقوا دربارۀ مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند و در 

 دعوت مردم به پرهیزگاری دربارۀ مسائل مختلف کشور و جهان صحبت می کند.خطبۀ دوم با 
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 درس دوازدهم

 ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟ با توّجه به آیات قرآن، مهم -1

 ترین فایده حجاب در امان ماندن از آزار و اذّیت افراد سودجو و هوسران است. مهمپاسخ : 

 و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟مسئولیت مشترک مردان  -2

ا حفظ پوشش به تنهایی برای سالمت جامعه کافی نیست و تمام افراد چه مرد و چه زن باید بپاسخ : 

 رفتار و گفتار خود، حیا و عّفت را رعایت کنند.

 داوند در قرآن به زنان پیامبر و زنان مومنان چه دستوری می دهد؟خ -3

زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که پوشش خود را ای پیامبر، به » خداوند می فرماید :  پاسخ :

بر خود فرو پوشند. این مناسب تر است، تا به عّفت شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا 

 «آمرزنده و مهربان است.

 در زمینه پوشش حجاب، آمارها در جامعه نشان دهنده چه نکاتی است؟-4

که پوشش مناسبی شترین آزار و اذیت درباره دختران و زنانی است آمارها نشان می دهد که بیپاسخ : 

ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند. این افراد بدون آنکه خودشان توجه 

دامی می اندازند که سرانجامی به داشته باشند با تحریک انسان های س ست اراده و مریض، خود را 

 جز حسرت و پشیمانی ندارد.

 چه نوع پوشش و رفتارهایی در اسالم حرام است؟ -5

لباس های تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند، پوشیدن  نیدپوشپاسخ : 

لباس هایی که انسان را در جامعه انگشت نما می کند و انجام هر رفتاری که توّجه نامحرمان را به 

 این موارد فرقی بین مردان و زنان نیست. سوی انسان جلب کند حرام است و در تمام
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 داوند در قرآن کریم دربارۀ حفظ حیا و عفت دربارۀ مردان و زنان چه می فرماید؟خ -6

ای پیامبر به مردان مومن بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو  »اوند می فرماید : خد پاسخ :

نند آگاه است. به زنان مومن زیرا خداوند به آنچه می کگیرند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند، 

بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند و زینت 

 « که نمایان است. {مانند گردی صورت}خود را آشکار نکنند، جز آن مقدار 
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 سیزدهمدرس 

 عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟ -1

تالش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست  شیاطینهنگامی که  پاسخ :

 منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

 بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داد؟ با یک مثال آن را توضیح دهید. -2

قّیت علمی مسلمانان هموراه در زمان هایی روی می داد که در کنار توّجه جّدی به کسب موف پاسخ :

هزار نفر، در  4علم و دانش، از احکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند. به عنوان مثال، بیش از 

مجالس گوناگون درس امام صادق )ع( شرکت می کردند و هر گروهی به یادگیری یکی از رشته های 

ی مشغول بودند؛ شاگردانی که بعدها دانشمندان بزرگی شدند و نام برخی از آنها هنوز در بسیاری علم

 از دانشگاه های بزرگ جهان شنیده می شود.

 انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟ -3

 که به بیراهه میکسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است پاسخ :

رود. هر چه سریع تر حرکت کند از مقصدش دور تر می شود. بنابراین تنها کسانی می توانند به 

اهداف خود برسند که نسبت به راه خود، علم و آگاهی داشته باشند؛ چرا که پیدا کردن راه درست 

 زندگی، بدون دانش و بینش، امکان پذیر نیست.

 گزیده شد و مومنان را به چه امری تشویق می کرد؟در چه جامعه ای بر )ص( پیامبر -4

در جامعه ای برگزیده شد که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تنها اندکی از مردم  پاسخ :

 توانایی خواندن و نوشتن داشتند.
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 شود؟می  یری دانش باشد چه چیزهایی نصیبش نابر سخن پیامبر اسالم، کسی که به دنبال فراگب -5

کسی که به دنبال فراگیری دانش است، با هر قدمی که بر می دارد، در کارنامه اعمالش ثواب  :پاسخ 

یک سال عبادت نوشته می شود. فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر 

 پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد.
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 چهاردهمدرس 

 کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ -1

 ( نیکی به همنوعان در سختی و راحتی 2( رعایت اوقات نماز    1پاسخ : 

 راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟ -2

 کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد شد.پاسخ :

 د چیست ؟ی مومنان که آنان را رستگار می سازیکی از ویژگی ها -3

 کنند رستگار می شوند. مسلمانانی که  امانت دار هستند و به عهد خود عمل می پاسخ :

 ؟فرمایندحضرت علی )ع( در رابطه با انتخاب دوست خوب چه توصیه ای می  -4

به پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی،  پاسخ :

 همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

 سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد را نام ببرید؟ -5

 ( راست گویی3( وفای به عهد     2( اهل نماز و نیکی    1 پاسخ :

 از نظر امام صادق )ع( کدام ویژگی در انسان موجب اعتماد دیگران می گردد؟ -6

 پاسخ : راست گویی و امانت داری
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 درس پانزدهم

 چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ -1

نکه وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل ایه پاسخ : ب

 از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیم می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.دلیل 

 راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید؟ -2

هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی اّول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش. اگر دیدی نتیجۀ  پاسخ :

 تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.خوبی دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش 

 توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ -3

انسان تنبل مانند همه، از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه برای پاسخ :

و از آنها کمتر  هدف درستی تالش کند، عمر, سالمتی و بقیۀ نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد

استفاده می کند. او نمازش را به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند، در کارهای 

خانه به خانواده اش کمک نمی کند و به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی و بی 

 حالی، همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد.

 علی )ع( چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است ؟بنابر فرمایش حضرت  -4

پشیمانی انسان عجول از همۀ مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر پاسخ :

 کار از کار گذشته باشد. 
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 ؟مواجه می شود چیستیکی از مهمترین مشکالتی که انسان عجول با آن  -5

روبرو است؛ زیرا کاری که با عجله و بدون دّقت انجام می اره کاری دوب انسان عجول با مشکل پاسخ :

دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار 

 کند.

 ی را بنویسید؟راه های درمان تنبل -6

 ( برنامه ریزی4( تصمیم قاطع   3( دوستی با انسان های کوشا   2( آینده نگری  1 پاسخ :

 با انسان های کوشا مانع تنبلی می شود؟ آشناییو  چگونه دوستی -7

همراهی دوستان کوشا و دیدن سعی و تالش آنها انگیزه بیشتری برای کار و فعالیت ایجاد   پاسخ :

وّفق که به دلیل سعی و تالششان در طول تاریخ می کند. همچنین مطالعۀ زندگی انسان های م

 درخشیده اند، می تواند انگیزۀ ما را برای تالش بیشتر دو چندان کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




