
 

 

 @darsi4247   و آدرس ما کانال

  سؤاالت درس پیام هاي آسمان هفتم 
  »بیناي مهربان «درس اول  

  خودت را امتحان کن

 دچار حادثه می شوند؟ چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند ، -1

  در برابر حوادث مختلف قرار می دهند. گاهی به خاطربی دقتی یا سهل انگاري و یا حتی از سر نادانی ،خود را

 استفاده صحیح از نعمت ... و استفاده ناصحیح از نعمت ... است. -2

  ناسپاسی در برابر خداوند -شکر نعمت

  شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید. -3

  نماییم. این است که از نعمت هاي خدا در راه حرام استفاده نکنیم و از آنچه خداوند حرام کرده است دوري

  سؤاالت متن 

 خداوند همواره در کنار ما انسان هاحضور دارد، قرآن در این باره چه می فرماید؟ -1

  هرکجاباشید اوباشماست.»هو معکم این ما کنتم...«...

 محافظان ویژه اي که به فرمان خداوند انسان را از حوادث زندگی محافظت می کنند،چه کسانی هستند؟ -2

  فرشتگان

 اي از محافظت فرشتگان از انسان را بگویید؟(براساس سخن امام باقر علیه السالم) نمونه-3

  انسان را از افتادن درچاه،فروریختن دیواربرسرش و هرحادثه بددیگري محافظت می کنند.

  

 نشانه هاي محبت خداوند به ما انسان ها را بیان کنید؟(دومورد) -4

  توانایی یادگیري.مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما،

 وظیفه ما در برابر این همه توجه خداوند به انسان ها چیست؟-5

  شکرگزاري ازاو

  شکرزبانی  ساده ترین نوع شکرگزاري از خداوند کدام است؟ -6
 شکر زبانی را چگونه به جاي می آوریم؟(دومثال بیاورید)-7

شکرم ویادرحق او دعا می کنیم.دربرابر نعمت هاي خداوند گاهی به زبان می وقتی کسی درانجام کاري به ما کمک می کند ،به او می گوییم:مت
  گوییم:الحمداهللا.

 به جاي می آوریم را بگویید. عملیسه مورد از مواردي که در برابر نعمت هاي خدا شکر  -8

  .کنیم می استفاده مفید هاي کتاب مطالعه براي خود   وقتی از چشم

  احترام می گزاریم. وقتی به پدر و مادر و معلم خود

  وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم.

  نتیجه شکر عملی چیست؟-9
  باشکر عملی ،نه تنها شکرحقیقی و شایسته خداراکرده ایم،بلکه موجب جلب رضایت خداو پاداش اخروي و افزون شدن نعمت ها می شویم.

  ستور می دهد؟سوره ابراهیم جهت زیادشدن نعمت هاي الهی چه د7آیه - 10
  شکر گزاري از خداوند.  



 

 

  نتیجه سپاسگزاري خداوند چیست؟»لئن شکرتم الزیدنکم«براساس آیه  - 11
  زیادشدن نعمت ها.

  را بنویسید.» لَئن شَکَرْتُم ألَزِیدنَّکُم « معناي آیه ي  - 12
  اگر شکرگزاري کنید، ما قطعاً[نعمت ها را] زیاد می کنیم.

  »خدااستعانت از «درس دوم 
  خودت را امتحان کن

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

  چون او را در برآورده ساختم حاجاتش برحق نمی دانست.
 چرا خداوند همه دعاهاي ما را مستجاب نمی کند؟توضیح دهید.-2

که بهتر از هر کس از سود و زیان ماآگاه است به جاي آن چیزي  که به مصلحت مان نیست و او چون گاهی چیزهایی از خداوند درخواست می کنیم
  که مفیدتر است به ما می دهد.

 مسلمانان را با چه شرایطی یاري کرد؟ احد خداوند در جنگ-3

  و تصمیم آنها بر ترك گناه. تادگی در برابر مشکالت و سختی هابا صبر و ایس
  دهیم. توضیح دهید ماچگونه می توانیم خداوند را یاري-4

در انجام واجبات وترك محرمات ، درواقع خداوند را یاري کرده ایم  با عمل به دستورات خداوند و دفاع از دین با جان واموالمان ،باجهاد در راه خدا 
  وموجب ثبات وپایداري دین او شده ایم.

  سؤاالت متن
  می فهمیم که خداوند:»ایاك نعبد وایاك نستعین«با توجه به آیه -1

  گناهان را می بخشد - ب    روزي رسان است -الف
  بزرگ است. -د            یاري گر است - ج
  را بنویسید.»   وقَالَ ربکُم ادعونی أَستَجِب لَکُم« معناي آیه ي  -2

  وپروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا [دعاي] شما را بپذیرم.
  چرا ما انسانها تنها از خدا یاري می جوییم؟-3

به ما نیازمندندو تنها خدا  برطرف نماییم به کمک دیگران نیازمندیم و از طرفی دیگران هم تنهایی ماچون نمی توانیم تمام نیازهاي زندگی خود را به
  هست که بدون اینکه نیازي به دیگران داشته باشد می تواند به همه ما یاري برساند.

  دعا - 3یاري دادن خداوند   -2صبر و تقوا    -1؟ببریدراه هاي بهره مندي از یاري خداوند را نام  -4
  دعا کردنیکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها براي جلب یاري خداوند چیست؟ -5
  چگونه خداوند مهربان پاسخ بندگانش را می دهد؟(باتوجه سخن قرآن) -6

  اي کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم.اي پیامبر هرگاه بندگانم از تو در باره من سؤال کنند بگو من نزدیکم و دع
  پنهان می ماند؟توضیح دهید. سوره بقره آیا دعاي بندگان از خداوند186براساس آیه -7

  خیر ،خداوند درخواست هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد.
  از خدا چه می فرماید؟ دعاي بندگان رسول اکرم صلی اهللا علیه وآله وسلم در باره -8

  نش را یا در همین دنیا مستجاب می کندیا برایش ذخیره آخرت می گرداند و یا بخشی از گناهانش را می آمرزد.خداوند دعاي بندگا



 

 

  یکی از بهترین نمونه هاي دعا چیست وچگونه است؟ -9  
 رحمت و   مقابل با لطفدعا در هنگام نماز است . نمازگزار در نمازش با خدا سخن می گوید و به خداوند توجه بیشتري می کند و خداوند نیز در 

  .کند می رفتار او با بیشتري
  یعنی اینکه انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوري کند.تقوا یعنی چه ؟ - 10
  مسلمانان را توسط چه کسانی یاري کرد؟ ، احدخداوند در جنگ  - 11

  با پنج هزار نفر از فرشتگانی که نشانه هایی با خود داشتند.
  سوره محمد)7ن در باره یاري خداوند از مؤمنان چه آمده است؟(براساس آیه درقرآ - 12

 مؤمنان اگر خداوند را یاري کننداو نیز آنها را یاري می کند و قدم هایشان را استوار می گرداند

  »تلخ وشیرین«درس سوم 
  سؤالت خودت را امتحان کن

  اشت؟چرا پادشاه زیرك از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل ند -1
  چون قبالً امکانات الزم را براي خودش فراهم کرده بود.

  مرگ براي چه کسانی وحشتناك و ناخوشایند است؟ چرا؟ -2
  براي کافران چون براي آنها به معناي پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

  حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید. -3
  سالم و درود بر شما باد،اکنون وقت آن است که به خاطرکارهاي نیکتان وارد بهشت شوید.فرشتگان هنگام مرگ به آنها می گویند :

  سؤل متن
  چه کسانی از مرگ ترسی ندارند؟ -1

  کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.
فرشتگان هنگامی که روح انسان هاي پاك »  مآلئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سالم علَیکُم ادخُلُواْ الْجنَّۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَالَّذینَ تَتَوفَّاهم الْ« با توجه به آیه ي  -2

  را می گیرند به آنان چه می گویند؟
  وارد شوید.دادید به بهشت  درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام مى

در مورد چه کسانی است ؟ و فرشتگان به »  الَّذینَ تَتَوفَّاهم الْمآلئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سالم علَیکُم ادخُلُواْ الْجنَّۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَ« آیه ي شریفه ي  -3
  آنان چه می گویند؟

  شوید. وارددادید به بهشت  درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام مى - پرهیزکاران  
  خداوند در قرآن وضعیت انسان هاي مؤمن را هنگام مرگ چگونه توصیف می نماید؟ -4

دادید به  گویند درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام مى ستانند [و به آنان] مى مى - در حالى که پاکند  -همان کسانى که فرشتگان جانشان را 
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با کافران هنگام مرگ چگونه » حرِیقِولَو تَرَى إِذْ یتَوفَّى الَّذینَ کَفَرُواْ الْمآلئکَۀُ یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْ« توجه به آیه ي با  -5
  برخورد می شودو به آنها چه عذابی نوید داده می شود؟

 گویند] عذاب سوزان را بچشید می زنند و [ مى هایشان  و پشت به صورتمی گیرندفرشتگان جان کافران را 

در مورد چه کسانی است و »  حرِیقِولَو تَرَى إِذْ یتَوفَّى الَّذینَ کَفَرُواْ الْمآلئکَۀُ یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْ« ي شریفه ي  آیه  -6
  ري انجام می دهند و به آنان چه می گویند؟فرشتگان  چه کا



 

 

 گویند] عذاب سوزان را بچشید می زنند و [ مى هایشان  و پشت می گیرندبه صورتفرشتگان جان کافران را  -کافران 

  خداوند حکیم وضعیت انسان هاي کافر را هنگام مرگ چگونه توصیف می نماید؟ -7
  گویند] عذاب سوزان را بچشیدمی زنند و [ مى هایشان  تو پش می گیرندبه صورتفرشتگان جان کافران را 

  »عبورآسان«درس چهارم 
  خودت را امتحان کن

  نیکی به پدر و مادر چه تأثیري بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ -1
  انسان در دنیا فقیر و تهی دست نمی شود و در آخرت نیز سعادتمند می گردد.

  اذ چه بود؟علت آزار و فشار قبر سعد بن مع -2
  بداخالقی او در خانه

  دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید. -3
  نجات یافتن از مرگ بد و عاقبت به خیري .

  حضرت علی علیه السالم چگونه خود را براي مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟ -4
  با پرهیز از گناهان ،انجام واجبات و داشتن اخالق نیکو

  سؤالت متن
  چرا از مرگ می ترسیم؟ -1

  زیرا ما دنیایمان را آباد کرده و آخرتمان را ویران نموده ایم ،معلوم است که دوست نداریم از از آبادانی به ویرانی برویم.
  زندگی در دنیا و آخرت می شود. کارهایی را نام ببرید که انجام آنها موجب آسانی -2

  خوش اخالقی-نیکی به پدر و مادر
  ادن صدقه د -
  و ترك هر چیزي که از انجام آن نهی کرده است.آنچه خداوند به آنها دستور داده و به طور کلی انجام  -
  آیا صدقه دادن فقط جنبه مالی دارد؟توضیح دهید. -3

  محسوب می شود. هر نوع کمک به دیگران در راه خدا،صدقه - خیر
  »پیامبررحمت«درس پنجم 

  »سیار نیکو هستیبه راستی که تو داراي اخالقی ب«
  خودت را امتحان کن  
 و طوالنی راهنماي دیگران باشند؟ چگونه؟ چه کسانی می توانند در پیمودن راه هاي سخت -1

 بودند یافته هدایت خود   چرا که  به رستگاري است،رفتار آنها نیز الگوي عملی زندگی ماست همانطور که گفتار آنان نشانگر راه دستیابی -پیامبران
  انتخاب می کردند .را زندگی شیوه رینبهت و
  با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید. -2

  کارهایی را که انجام آنها به عهده خودمان است از یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم و عزت نفس احساس باارزش بودن است؛
 دیگران نخواهیم مثل درخواست براي چوب خالل دندان.



 

 

چون در دین ما خیانت در امانت از بزرگ ترین  رشما علت تأکید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش ،حتی اگرمسلمان نباشند چیست؟به نظ -3
ث میشد گناهان است و اگر خیانت بکند وبمیرد خدا را درحالی مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است .از همه مهمتر بازگرداندن امانت آنان باع

  ا غیر مسلمانان به اسالم ایمان آورند.ت
  سؤالت متن

  پیامبر اکرم براي چه کسانی الگویی نیکوست؟ -1
  براي هر کس که به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.

  را بیان کنید.[سه مورد] برخی از ویژگی هاي اخالقی و رفتاري پیامبر اکرم -2
  بزرگواري و محبت -الف
   عزت نفس - ب
  امانت داري - ج
 رسول خدا می گردد؟ /سوره توبه مربوط به کدام ویژگی اخالقی128آیه  -3

  بزرگواري و محبت. 
  پیامبر اکرم چه می فرماید؟[چهار ویژگی] خداوند مهربان در باره اخالق نیکو و مهربانی -4

  پیامبري از خودتان آمده است. -الف
  ی بیفتید.بر او دشوار است شما در سخت - ب
  به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد. - ج
  نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است. -د
  به جهانیان معرفی شده است؟ در قرآن ،پیامبر اکرم با کدام ویژگی -5
  ما تو را جز به عنوان رحمت براي تمام جهانیان نفرستادیم. » :وما أَرسلناك إِلّا رحمۀً للعالَمینَ« 
  چگونه باید سپاسگزار آن گردید؟ بزرگترین نعمت الهی کدام است و -6

  با پیروي از راهنمایی هاي آنان. - فرستادن پیامبران براي ما 
  را بنویسید.»  وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمۀً لِّلْعالَمینَ« معناي آیه ي  -7
  جهانیان نفرستادیمتمام براى  به عنوان رحمتتو را جز ما

  »اسوه فداکاري و عدالت «درس ششم 
  خودت را امتحان کن

 را به صورت خالصه بیان کنید. سه نمونه از فداکاري هاي حضرت علی علیه السالم -1

  مشهور است. -لیلۀُ المبیت  - الف)ماجراي از خود گذشتگی حضرت علی علیه السالم در شب هجرت پیامبر اکرم که به
رها کردند ،کسی که  و به جز چند نفر ،پیامبر خدا را در میان انبوهی از سپاهیان مشرك از مؤمنان به شهادت رسیدندحد بسیاري اب) وقتی در جنگ 

  در کنار رسول خدا با شجاعت می جنگید ،علی بود.
با صداي بلند بخواند  کهج) وقتی خداوند آیات مهم سوره توبه را نازل کرد و قرار شد یکی از مؤمنان این آیات را در میان مشرکان بی رحم م

  علی بود. ،کسی که این مسؤلیت خطرناك را عهده دار شد ،
  خداوند از آگاهان چه عهدي گرفته است؟ بنا بر سخن امیر مؤمنان علیه السالم ،ـ 2

  حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند.



 

 

وقتی مرد مسیحی دید که قاضی بین او و خلیفه مسلمانان فرقی نگذاشت و د؟ ـ مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان ش3
  آورد و مسلمان شد. دین اسالم بر او آشکار شد و شهادتین را بر زبان به زیان خلیفه مسلمین داد حقانیت حکمی

  سؤاالت متن
  چرا فرشته وحی دستور داد پیامبر شبانه مکه را ترك نماید؟ -1

  ان کشته می شد و رسالتش ناتمام می ماند.زیرا به وسیله مشرک
 چه پاسخی شنید؟  »علی جان آیا می توانی مرا در اجراي امر الهی هجرت یاري کنی؟«وقتی رسول خدا گفت :  -2

  در این صورت آیا شما به سالمت خواهید بود؟
  د؟در شب هجرت پیامبر نازل ش کدام آیه در ستایش فداکاري بی نظیر علی علیه السالم -3

  از مردم کسانی هستند که جانشان را براي خشنودي خدا فدا می کنند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است.
 فداکار به چه کسی گفته می شود؟  -4

  د.به کسی که براي خدمت به دین و جامعه خود از مال و سالمتی ،خانواده و حتی جان خود می گذرد و آنها را در راه هدف پاك خود فدا می کن
  یکی از کامل ترین نمونه هاي فداکاري در راه خداکدام است؟  -5

  ماجراي از خود گذشتگی حضرت علی علیه السالم در شب هجرت پیامبر اکرم که به لَیلَۀُ المبیت مشهور است.
  .کنید بیان را  دو مورد از ویژگی هاي بارز شخصیت امیرالمؤمنین علیه السالم  -6
  ذشتگی او در راه خدافداکاري و از خود گ )1
  ) عدالت طلبی و مساوات 2
  شد؟ انتخاب حکومت اداره  از سوي مردم براي  حضرت علی علیه السالم در چه شرایطی -7

  .بود فراگرفته را اسالمی  در شرایطی که مشکالت بسیاري جامعه 
  امیر المؤمنین علیه السالم حکومت را براي چه امري پذیرفت؟ -8

    بین مردمبراي ایجاد عدالت 
  بین مسلمانان چگونه بود؟ حضرت علی علیه السالم در رعایت عدالت و مساوات -9

  هیچ کس را بر دیگري برتري نمی داد.
  حضرت علی علیه السالم پس از تقسیم بیت المال ،چه می کرد؟ - 10

  در همان محل به نماز شکر می ایستاد.
  خود در این باره چه می فرماید؟ منین چه بود ،دلیل رسیدگی دقیق بیت المال از سوي امیرالمؤ - 11
  »تا از حساب سخت روز قیامت و عذاب دردناك آن در امان باشم.« 

  »برترین بانو« درس هفتم 
  خودت را امتحان کن

   چرا حضرت زهرا سالم اهللا علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزي درخواست نمی کرد؟ -1
  نده اش شود.مبادا نتواند آن را فراهم کند و شرم

  دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ،با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندي داشت،چه بود؟ -2
  چون او ایمان را به ثروت برتري داد. 
 پنج مورد از ویژگی هاي اخالقی حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها را بنویسید. -3



 

 

  ) حیا و عفت1
  ) عالقه شدید به پیامبر2
  ر در اجتماع) حضو3
  ) ساده زیستی4
  )ایثار و بخشندگی5

  سؤالت متن
  بهترین هدیه خداوند به پیامبر خدا چه بود وآن موجب چه امري شد؟ -1
  فرزندي دختر که موجب برکت و شادمانی زندگی حضرت شد. 
 حضرت زهرا از کودکی در رنج و سختی بزرگ شد،نمونه هایی از آن را بیان کنید؟ -2

 گرسنگی و قحطی  در این مدت  پیامبر و خویشانش را در شعب ابوطالب در محاصره سختی قرار دادند. شتر نداشت که مشرکان مکه ،) دو سال بی1
  .داد می آزار شدت به را نزدیکانش  و فاطمه

  ) در پنج سالگی مادرش خدیجه را از دست داد.2
  .کند هجرت مدینه به پیامبر همراه به کودکی دوران همان در  سرانجام ناچار شد ) در مکه بارها شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان بود و 3
 حضرت فاطمه را مقاوم تر و استوارتر می ساخت؟ چرا رنج ها و مصیبت هاي زندگی ، -3

   زیرا آن حضرت رنج و محرومیت را راهی براي نزدیکی به خدا می دانست نه عامل بدبختی و بیچارگی!
 »است جهان بانوي برترین و  فاطمه سرور زنان اولین و آخرین « این سخن پیامبر چیست؟معنا و مفهوم  -4

شان نیست . از این رو شناخت زندگی آن حضرت ارزش ای از بهتر کسی   آینده این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و 
  فراوانی دارد.

  بانوي جهان اسالم را شناخت؟  نچگونه می توان شخصیت بهترین و برتری -5
  با الگو گرفتن از زندگی ایشان.

  به عهده او گذاشته شده بود خوشحال گردید؟ چرا حضرت فاطمه از اینکه کارهاي داخل خانه -6
  زیر ا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز شد. 
  ی تابی می کرد پیامبر چه مژده اي به او داد؟بیش از همه ب وقتی حضرت زهرا در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ، -7
  دخترم تو اولین کسی هستی که بعد از من،به من ملحق می شوي. 
  پیامبر اکرم در باره دوستی و خوشحالی خداوند از حضرت فاطمه چه می فرماید؟  -8

  طمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد.خداوند با خوشحالی فا
  پیامبر اعظم به او چه می فرمود؟ هرگاه حضرت فاطمه سالم اهللا علیها وارد خانه می شد، -9

  او شادمانی قلب من است.
 حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟  - 10

  در دوري از مردان نا محرم.
 ز و روزه می دانست؟توضیح دهید. آیا حضرت زهرا ،عبادت را تنها در نما - 11

   خیر بلکه رسیدگی به محرومان را نیز عبادت و اطاعت خدا می دانست.
  »افتخاربندگی«درس نهم 



 

 

  کن امتحان را خودت  
  نشانه هاي بلوغ را به صورت خالصه بیان کنید. -1

  روییدن مو در برخی قسمت هاي بدنـ  الف
  فعال شدن برخی هورمون ها در بدن ـ ب
  بلوغ سن به رسیدن ـ ج  
  را آغاز کرد؟چرا؟ توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیري تکالیف شرعی -2

  پیش از سن بلوغ تا عالوه بر بهره مندي از پاداش الهی ،آمادگی کافی براي انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.
  سؤالت متن

  بلوغ سرآغاز چیست؟یعنی چه؟ -1
واجب است پس از بلوغ ،مانند بزرگساالن ،به احکام دینی خودمانند نماز ،روزه ، حجاب  ست یعنی بر هر دختر و پسريسرآغاز انجام تکالیف شرعی ا

  و... عمل کند.
  چرا خداوند تکالیف شرعی را بر ما واجب کرده است؟ -2

  و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم. براي اینکه توان مقابله با شیطان
  یا بد بودن آن نیست؟[براساس آیه قرآن] یا نداشتن چیزي دلیل خوب چرا دوست داشتن -3

 چون ممکن است چیزي را خوش نداشته باشیم و آن براي ما بهترباشدویا برعکس چیزي را دوست بداریم و آن براي ما بدتر باشددر حالی که خدا
  می داند و خود ما نمی دانیم. صالح ما را

  براي رسیدن به بلوغ الزم است؟توضیح دهید.آیا تمامی نشانه هاي تکلیف  -4
  خیر،بلکه اگر یکی از این نشانه ها هم در کسی ظاهر شود،او به سن بلوغ رسیده است.

  شمسی) -سن بلوغ چه سنی است؟(قمري -5
،و براي دختران پایان نه سال  زروچهارده سال و شش ماه و پانزده  که در سال شمسی برابر است بااست  قمري سال پانزده  این سن براي پسران پایان 

  با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز. که در سال شمسی برابر است قمري است
  در دوران بلوغ چه تغییرات جسمی در بدن به وجود می آید؟(چهار مورد) -6
  تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن -
  تخوان آغاز می شودرشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن معموالً با رشد اس -
  .و..به وجود آمدن تغییرات در چهره  -
  تغییرات جسمی در دوران بلوغ چگونه اند؟ -7

  .گردد می باز خود طبیعی شکل به  این تغییرات گذرا هستند و به تدریج ،بدن 
  مهم ترین شیوه عبور از مرحله تغییرات جسمی بلوغ چیست؟ -8

  توجه به توصیه هاي دینی و بهداشتی.
  تحوالت پس از بلوغ کدام است؟ -9

  تغییرات جسمی ،تحوالت روحی و شخصیتی.
  در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟ سه مورد از تحوالت روحی و شخصیت مهمی که - 10
  پرسش هاي جدید در ذهن انسان به وجود می آید .ـ 



 

 

  حس استقالل طلبی افزایش می یابد.ـ 
  شتر می شود.در این دوران احساس مسئولیت بی ـ 

  پرسش گري انسان در سن بلوغ در چه حدي است؟ - 11
و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید  دچار تردید می شود و تالش می کند همه دانسته ها به گونه اي است که انسان در دانسته هاي قبلی خود

  نظم دهد.
  است؟اسالم چه توصیه اي در پذیرش اصول دین از سوي جوانان نموده  - 12

  و از تقلید در آنها بپرهیزند. باید اصول دین را بر اساس فهم و درك خود بنا کنند
  و اخالقی می گردند؟ مثال بزنید. در چه صورتی جوانان دچار انحرافات و مشکالت فکري - 13

یافتن پاسخ هاي سؤاالت مهم دینی ،به براي  اننوجو اگر مثال عنوان به  و یا زیاده روي نماییم.  اگر با روحیات دوران بلوغ به درستی رفتار نکنیم
  جز سرگردانی و گمراهی نتیجه اي نخواهد گرفت. و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کند ، افراد نا آگاه

  تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟ روش اهل بیت پیامبر علیهم السالم در فراگیري - 14
به اندازه توانشان ،به این تکالیف  با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند ره فرزندانشان را از خردسالیاهل بیت علیهم السالم هموا

  عمل کنند.
  چرا خداوند به عبادت نوجوانان افتخار می کند؟ سخن امام صادق علیه السالم را بیان کنید . - 15

  می کنند. در اطاعت خدا وند سپري چون جوانی و شادابی خود را
  نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را نام ببرید. - 16

  حج.ـ  خمس و زکاته ـ روز ـ نماز
  .. را به دنبال دارد.سعادت دنیا و آخرت. انجام صحیح احکام دینی . - 17
  یکی از راه هاي دستیابی به نحوه صحیح وظایف دینی چیست؟ - 18

  تحصیل علوم دینی.
  در چه موردي است؟» وعسى أَن تُحبواْ شَیئًا وهو شَرٌّ لَّکُم واللّه یعلَم وأَنتُم الَ تَعلَمونَ« مفهوم آیه ي  - 19

  صالح بندگان
افتخاربندگی(ویژه ي اهل سنت )    پایه اول متوسطه (هفتم) ضمیمه ي پیام هاي آسمانهشتم  درس  

کامل کنید.     جاهاي خالی عبارات زیر را با کلمه مناسب   -1  
... می گویند .مجتهدبه کسی که توانایی الزم را براي بیرون آوردن احکام از قرآن ، سنت و... پیداکرده .. -الف  
.... می گویند.اجتهادتالش مجتهد براي بیرون آوردن احکام را .. - ب  
.... نام دارد.تقلیدپیروي فرد غیرمجتهد از عالم مجتهد ، .. - ج  
.... می گویندمقلدهنده تقلید ، ..به انجام د -د  
چهار مورد از شرایط مجتهد را بیان کنید. -2  

دانستن زبان عربی در حدي که  -4تسلط بر آراء و نظرات صحابه و مجتهدان در زمینه ي احکام  - 3تسلط بر سنّت    - 2تسلط برقرآن    -1ج) 
.براي درك و دریافت احکام الزم است  

چیست؟الزمه ي کار مجتهد  -3  
ایمان و پایبندي به دین و عادل بودن   –ج   



 

 

خداوند از مردم خواسته چگونه در مورد دین اظهارنظر کنند؟ -4  
با علم و آگاهی و دلیل  - ج  
مسلمان در مورد موضوعی که نمی داندچه وظیفه اي دارد؟ -5  
در غیر این صورت کلمه نمی دانم و سکوت کردن بر انسان واجب تحقیق کند ؛ سپس با اخالص و امانت داري درباره ي مسائل دینی حرف بزند.  - ج

 است.
چه چیز ي می تواند بر باالبردن توان علمی و میزان معلومات دینی ما بیفزاید؟ -6  
با مطالعه کردن و پرسش نمودن از اهل علم - ج  
مطالعه کردن و پرسش نمودن از اهل علم چه فایده اي دارد؟ -7  
اال می برد و بر میزان معلومات دینی ما می افزاید .توان علمی ما را ب - ج  
.. است و در ناپسندبرخی افراد بدون اطالع و آگاهی از احکام دینی، گاهی در مسائل دینی(خصوصاً احکام) اظهارنظر می کنند.این کار بسیار . -8

.. قرار می گیرد.بازخواستآخرت نیز مورد .  
  (ویژه ي اهل سنت )     پایه اول متوسطه (هفتم) یمه ي پیام هاي آسمانضم  2صفحه              فعالیت کالسی

 الف) توضیح دهید از میان انواع تقلیدي که در زیر آمده ، کدام درست و کدام نادرست است؟
... )  نادرستعالم  ( ..تقلید عالم از غیر -... )                                         نادرستتقلید غیرعالم از غیرعالم     ( .. -    
.. )       درستتقلید عالم غیرمجتهد از عالم مجتهد ( .. -.. )                                درستتقلید غیرعالم از عالم و مجتهد     ( .. -  

 ب) با توجه به شرایطی که براي مجتهد خواندیم به پرسش هاي زیر پاسخ دهید و علت را توضیح دهید:
یا فردغیرمجتهد می تواند در مسئله ي توحید و یگانگی خداوند ، از مجتهد تقلید کند؟آ -1  
باید بافکر و نظرخود یکتایی خداوند را بپذیرد و به نبوت اعتقاد داشته تقلید جایز نیست، هر کس  یعنی توحید و نبوت و معاد خیر در اصول دین - ج

ان ها رسیدگی می کند و پاداش و جزا می دهد.باشد و بداند که خداوند در آخرت به اعمال انس  
آیا می توان به فردي که توانایی اجتهاد دارد، اما پایبندي به دین و تقوا در او ضعیف است، اعتماد نمود و از وي تقلید کرد؟ -2  
که به دین پایبند باشد و تقوا داشته باشد. خیر پایبندي به دین و تقوا الزمه ي کار مجتهد است.باید به کسی اعتمادنمائیم و از او تقلید کنیم - ج  
آیا تقلید مقلد از مجتهد ، همان تقلید ناپسند است یا کاري عاقالنه و درست است، چرا؟ -3  
خیر کاري عاقالنه و درست است چون همه ي انسانها فرصت آن را ندارند که در تمامی رشته ها به تخصص دست یابند - ج  

   1393چاپ پیام آسمان هفتم» اکیبه سوي پ«  نهمسؤاالت درس 
اى على تو را سفارش مى کنم به خوردن عدس،زیرا مبارك و پاك است،قلب را رقیق و اشک را  فرمودند: رسول خدا صلی اهللا علیه و آله وسلم  

  زیادمى کند و هفتاد پیامبر پیوسته از آن استفاده مى کردند.
  سؤاالت متن

  چگونه زندگی کنیم، از چه چیزي دوري کنیم ،و به چه کارهایی بپردازیم؟ ـ چرا خداوند به ما آموخته است که1
  ج ـ چون خداوند آفریننده ي ماست و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزي براي ما زیان آور و چه چیزي مفید است.

( امام رضا (ع)در مورد آنچه که بگویید؟این مورد  درسخن امام رضا علیه السالم را  چرا برخی چیزها را خداوندحکیم حالل و حرام نموده است؟ ـ2
  در مورد چیزهاي حالل و حرام چه می فرمایند؟) امام رضا علیه السالمخداوندبراي انسان حالل یا حرام کرده است چه فرموده است؟)( 

 آنها سالمتی براي را وآنچه  شود، حرام کرده خداوند حکیم هر چیزي را که براي سالمتی مردم زیان آور بوده و موجب هالکت و نابودي آنان می - ج
  فید بوده ،حالل کرده است.م



 

 

  .. است.نجاساتیکی از مواردي که خداوند ما را به اجتناب و دوري از آنها دستور داده، ..  ـ3
  ـ رعایت طهارت و دوري از نجاسات چه آثاري در پی دارد؟4

  متی جسم و روح ما می شود، بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.ج ـ رعایت طهارت و دوري از نجاسات نه تنها موجب سال
  مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات را بگویید؟ـ  5

  و دوري از نجاسات طهارت  رعایتج ـ 
  ( نجاسات ( چیزهاي نجس) را نام ببرید.) چهار مورد از نجاسات را نام ببرید. ـ  6

  مدفوع و سگو خون، ادرار ج ـ
  خون در چه صورتی نجس می شود؟ ـ 7

  در صورتی که از بدن خارج شود ج ـ 
  عالوه بر خون انسان ،خون چه حیواناتی نجس است؟ ـ  8

  .خون حیواناتی که خون جهنده دارند ج ـ 
  منظور از خون جهنده چیست؟ ـ  9

  .خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند ، ج ـ 
  .. است.واجب ـ  پاك کردن و شستن محل ادرار و مدفوع ، براي به جا آوردن نماز ..  10
  ادرار یا مدفوع چه حیواناتی نجس یا پاك می باشد؟ـ  11

   ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند،مانند گربه و موش نجس است ج ـ 
  ند پاك است.اما از حیوانات حالل گوشت مثل گاو و گوسف

  .. قرار می دهد. بیماري هاي مختلف.. است و تماس با آن انسان را در معرض ..  نجسـ ادرار و مدفوع انسان .. 12
  ..  است .  واجب.. ضروري است ، براي به جا آوردن نماز ، ..  سالمتیـ برطرف کردن نجاست ادرار و مدفوع عالوه بر اینکه براي ..  13
  .است ..نجس.. وع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند،مانند گربه و موش ادرار و مدفـ  14
     .. . نیست..  نجس هستند مانند گاو و گوسفندگوشت  حالل ی کهادرار و مدفوع حیواناتـ  15
  .. نجس است.رطوبت هاي آنتمام اجزاي بدن سگ و ..  ـ 16
  ـ کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟ 17

  استخوان ) و رطوبت هاي آن نجس است.ـ پوست ـ ناخن  ـ جزاي بدن سگ (مو ج ـ تمام ا 
   ؟ ج ـ نگهبانی ـ شکارـ از سگ بهتر است براي چه کارهایی استفاده شود 18
  آیا از سگ می توان براي نگهبانی و یا شکار استفاده کرد؟توضیح دهید. ـ 19
  انسان باشد. بلی، اما باید محل نگهداري آن ،دور از محل زندگی ج ـ
  ج ـ دور از محل زندگی انسانـ سگ باید در کجا نگهداري شود؟  20
  ـ امام صادق (ع) در مورد نگهداري از سگ به آن مرد چه فرمود؟  21

  ج ـ فرمود می تواند از آن براي شکار استفاده کند اما هرگز آن را به داخل خانه اش نبرد.
   ویژه دانش آموزان اهل تسنن 1392چاپ مان هفتمپیام آس» به سوي پاکی«  دهمسؤاالت درس 

    ـ  آیا نماز خواندن با لباس یا بدن خونی صحیح است؟1



 

 

د هر ج ـ بله خون خودشخص ، اگر در حد قطره اي یا به اندازه  ي سکه اي باشد ، نماز با آن صحیح است و الزم نیست لباس آغشته به آن شسته شو
  ، بهتر است. چند که شستن وبرداشتن این خون هم

آیا براي پاك کردن نجاسات حتماً باید از آب استفاده کنیم؟ـ 2  
س البته آب اصلی ترین پاك کننده است  اما ، براي پاك کردن بعضی از نجاسات الزم نیست حتماً آنها را بشوییم. مثالً وقتی کف کفش کسی نجـ  ج

ود و خود نجاست برطرف شود ، پاي او پاك می شود و نیازي به شستن ندارد. می شود همین که مقداري روي زمین خشک (خاك و سنگ) راه بر
.همچنین با دستمال پاك و یا سنگ محل دفع ادرار و مدفوع ، پاك می شود و الزم نیست حتماً با آب ، پاك گردد  

  خودت را امتحان کن  
  براي پاك کردن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا چه باید کرد؟ ـ 1
پاك کردن چیزي که نجس است ، بایدآنقدر دقت کنیم که رنگ و بوي آن را برطرف کنیم مگر چیزهایی که معموالً بو یا رنگ ضعیفی از  براي - ج

  آنها می ماند واگر خون بر بدن جاري شود ، به راحتی شسته می شود.
  ـ براي پاك کردن لباس یا بدنی که سگ آن را نجس کرده چه باید کرد؟ 2

  اك کردن باید آن را شش بار با آب پاك و یک بار با آب گل آلود آن را شستشو دهند.ج ـ براي پ
  ـ آیا نماز کسی که محل دفع ادرارش را با دستمال کاغذي پاك کرده ، صحیح است؟3

  ج ـ بله صحیح است
1393پیام آسمان هفتم چاپ» ستون دین«  دهمسؤاالت درس   

سرگرم مى کند و هرگاه قصد [کار]خیرى  ى على! هرگاه وقت نمازت رسید،آماده آن شو وگرنه شیطان تو راا :رسول خدا صلی اهللا علیه و آله وسلم  
  .دارد مى باز آن از را تو شیطان کردى شتاب کن وگرنه

خودت را امتحان کن     
ـ ارکان نماز چندتاست ؟ آنها را نام ببرید. 1  

ا سیزده مورد دانسته اند که عبارتند از: فقها و علماي اسالمی در کتاب هاي فقهی ارکان نماز ر  
ـ اعتدال بعد از رکوع            6ـ رکوع      5ـ خواندن سوره حمد       4ـ قیام با توانایی درنمازهاي واجب      3ـ تکبیرة االحرام     2ـ نیت    1
ـ تشهد در رکعت آخر                           10کعت آخر        ـ جلوس در ر 9ـ نشستن در بین دو سجده          8ـ دو سجده در هر رکعت       7

ـ ترتیب ارکان  13ـ سالم اول        12ـ صلوات بر پیامبر در تشهد آخر         11  
ـ فرق میان ارکان و غیر ارکان ، در نماز چیست؟ 2  

ت و ترك کردن آنها ، نماز را باطل می کند.ولی ترك غیر ارکان ارکان بخش هاي عملی و گفتاري نماز است که انجام دادنشان در نماز واجب اس
سهو می شود. نماز را باطل نمی کند بلکه باعث سجده  

ـ کدام یک از موارد زیر رکن و کدام یک غیر رکن است و هرکدام در یک نماز دو رکعتی چند مرتبه تکرار می شوند : نیت ، رکوع ، ذکر  3
ظیمِ والع یببحانَ ره. سدمن حماهللاُ ل عمه ، اعتدال ، ذکر سمدبِح  

بار  ، ذکر سمع اهللاُ لمن حمده : 2بار ، اعتدال: رکن   6تا2بار  ، ذکر سبحانَ ربی العظیمِ و بِحمده : غیر رکن بین 2بار  ، رکوع: رکن  1نیت : رکن 
بار2غیر رکن   

  سؤاالت متن
ادن ارزش نماز چه فرموده اند؟ـ خداوند براي نشان د 1  

  .دج ـ برپاداشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز به برپاداشتن نماز سفارش کنن



 

 

  ـ پیامبراکرم(ص) درمورد نماز انسان با ایمان چه می فرماید؟2
ی ایستد تا پایان نمازش خداوند به او توجه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند. فرشتگان اطراف او آن گاه که انسان با ایمان ، به نماز مج ـ 

نماز را را می گیرند و به او می گویند : اي نماز گزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته اي و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز 
  رها نمی کردي.

)امام باقر(ع) درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟ (ماز اول وقت چگونه است ؟ سخن امام باقر را بگویید.فضیلت ن ـ3  
خداوند تو را  ،نمازي که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوي صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردي ج ـ 

  حفظ کند.
وقت موجب چه چیزي می شود؟ ـ برپاداشتن نماز اول4  

  .موجب نزدیکی هرچه بیشتر انسان به خداوند و دوري از شیطان می شودج ـ 
ـ پیامبراسالم (ص) درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟ 5  

می دهم در روزي که به مالقات ج ـ پروردگارتان می فرماید : هرکس به نماز هاي پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند ، من قول 
  من می آید او را به بهشت ببرم.

  نماز انسان را از چه اموري باز می دارد، قرآن چه می فرماید؟ ـ 6
  از می دارد.که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها ب پادار به را ونماز »...والمنکَرِ الفَحشاء عنِ تَنهی الصّالةَ انَّ اَقمِ الصّالةَ « ...  ج ـ

  به پا داشتن نماز چگونه انسان را به بهشت نزدیک تر می نماید؟ ـ 7
 برپا داشتن درست و به موقع نماز ، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود و هرقدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر ج ـ 

  می شود. 
غ       صشود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود.  ـ برپاداشتن به موقع و درست نماز باعث می 8  
  نزدیک تر می شود. .. بهشتهر قدر انسان از گناه دور شود به .. ـ  9

   ویژه دانش آموزان اهل تسنن 1392چاپ پیام آسمان هفتم» ستون دین«  دهمیازسؤاالت درس 
ـ آیا می توان نماز را به صورت نشسته خواند؟1  

ی توانند نمازشان را نشسته بخوانندکه به دلیل ناتوانی یا بیماري قادر به ایستادن در نماز نباشند( ویا اینکه نمازشان نماز فرض ج ـ  تنها کسانی م
 نباشد و نماز سنت بخوانند.)

  چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند؟ ـ 2
  ی یا بیماري،نمی توانندبایستند .کسانی که به دلیل ناتوانج ـ 

  هنگامی که نمازگزار رو به قبله می ایستد ابتدا چه قصدي می کند؟ ـ 3
  قصد می کند براي خشنودي خداوند نماز می خواند.  ـ ج
ـ چهار مورد از شروط نماز را بنویسید. 4  

ـ روکردن به قبله 4ـ پوشیدن لباس  3ـ خواندن نماز در اول وقت آن  2ـ وضوگرفتن  1ج )    
از چیست؟ـ منظور از مقدمات نم 5  
منظور وضوگرفتن  وخواندن نماز در اول وقت آن و پوشیدن لباس و روکردن به قبله است که آنها را شروط نماز می نامند.   
  ذکر رکوع و سجود چیست؟ـ  6

  » سبحانَ ربِّی العظیمِ و بِحمده«ذکر رکوع: ج ـ 



 

 

  »سبحانَ ربِّی االَعلی و بِحمده « ذکر سجده: 
  تشهد را بگویید. ذکر ـ 7

کاتُه. السالم علینا وعلَی عباداهللاِ الصالحینَ ، اَشهد اَن التَّحیات ـ المبارکات الصلَوات الطَّیبات ـ لـِلّه ،السالم علَیک اَیها النَّبِی و رحمۀُ اهللاِ وبرَ«  ج ـ
حاَنَّ مداَشهلّا اهللاُ وا لهالادمحلَی آلِ معـ و دمحلی ملِّ عص مسولُ اهللاِ ، اللّها ردم«  

  چگونه نماز را سالم می دهیم؟ ـ 8
  و بعد سرخود را به طرف چپ برمی گرداند و » اهللاِ رحمۀُ و علَیکُم اَلسّالم «پس از تشهد سرخود را به طرف راست برمی گرداند و می گوید ج ـ

  .» برَکاتُه و اهللاِ رحمۀُ و علَیکُم اَلسّالم  «می گوید
  خواندن قنوت در نماز چه حکمی دارد؟ ـ  9

  واجب نیست و نماز را باطل نمی کند. ج ـ 
ـ ارکان نماز چیست ؟ 10  

کند)ارکان نماز می گویند. به بخش هاي عملی و گفتاري نماز ، که انجام دادنشان در نماز واجب است ( و ترك کردن آنها ، نماز را باطل می  
  پیام آسمان هفتم» نمازجماعت« سؤاالت درس یازدهم 
  حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایى.   فرمودند: امام علی علیه السالم
  خودت را امتحان کن

  ( شیوه اقامه نماز جمعه چگونه است؟)چگونه خوانده می شود؟ عهنماز جمـ  1
نند دو رکعت نماز جماعت (مثالً نماز صبح) است .فقط فرق آن این است که پیش از نماز دو خطبه خوانده می شود .امام دو رکعت نماز جمعه هما

ا جمعه در صورت توانایی می ایستد و خطبه را با ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر(صلی اهللا علیه و آله ) و آل و اصحاب او شروع کرده و ب
واندن آیاتی از قرآن و دعا براي مؤمنان تمام می کند . او در خالل مواردي که ذکر شد، براساس نیازهاي مردم در مورد سفارش مردم به تقوي و خ

  مسائل عقیدتی ، اخالقی و اجتماعی ، صحبت می کند.
  همه چیز نماز را خودش بخواند...سوره ..  و ..حمد .. درنماز جماعت مأموم باید غیر از ـ
  ل را توضیح دهید.شیوه انجام غس ـ 2

  غسل چهار مرحله دارد: ج ـ 
  اول:نیت می کنیم یعنی قصد می کنیم براي خشنودي خداوند ،غسل می کنیم.

  . دهیم می شو و شست را بدن راست طرف: سوم  دوم: سر و گردن خود را می شوییم. 
   . شوییم می را بدن چپ سمت پایان در و: چهارم  

  سؤاالت متن
 الم در باره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟السامام رضا علیه ـ 1

  هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد. ج ـ 
  .. یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه هاي همدلی مسلمانان با یکدیگر است.نماز جماعت..  ـ2
  .ـ فوایدنماز جماعت را بنویسید 3

خدا ج ـ یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است.  ـ به صورت هماهنگ با خدا به راز ونیاز پرداخته می شود. ـ قلب هاي مؤمنان به 
  توجه پیدا می کند. ـ خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد. ـ از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند.

  ماعت خوانده شود؟ـ چرا مستحب است نمازهاي واجب به ج 4



 

 

  می شویم. ج ـ زیرا در این حالت قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند،خداوند ما را بیشتر دوست می دارد و ما بهتر از حال همدیگر مطلع
  .. اقامه می کرد. جماعتـ پیامبر اکرم صلّی اهللا علیه و آله همولره نماز را به ..  5
  عت را بیشتر از نمازهاي فردي دوست دارد؟ـ چرا خداوند نماز جما 6

.وقتی ما همگی در صف هاي منظم و شانه به  یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه هاي همدلی مسلمانان با یکدیگر استج ـ زیرا نماز جماعت 
د توجه پیدا می کند و خدا همه ما را مورد لطف و شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیشتر به خداون

  رحمت بیشتري قرار می دهد.
  ت و ارزش نماز جماعت تا چه حدي است؟یاهمـ 7

آن قدر ارزشمند است که مستحب است براي شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی خوانده باشد وبعد نمازجماعت  ج ـ
  نمازش را دوباره به جماعت بخواند.شروع شود، بهتر است 

  دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟ ـ8
  ) مأموم نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید. 1  ج ـ

 را سوره و حمد ،باید برسد جماعت نماز به چهارم یا سوم رکعت در اگر ،ولی بگوید خودش را نماز چیز همه سوره و حمد از غیر باید مأموم) 2  
  .بخواند

  . است..صحیحاگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد،مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد،نمازش به جماعت..  ـ 9
  مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ،نمازش را باید چگونه ادامه دهد.ـ  10

ط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاج ـ 
  سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ،تشهد بخواند و برخیزد.

  ارد ،وظیفه اش چیست؟اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردـ 11
  باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند. ج ـ
 ـ مأموم پیش از امام می تواند تکبیرة االحرام را بگوید .   ص               غ12

  رکوع تمام شده باشد، نمازش به جماعت چه حکمی دارد؟ـ اگر مأموم به رکوع امام جماعت برسد، اگر چه ذکر  13
  ج ـ نمازش به جماعت صحیح است.

ماز ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن ن 14
  .. . باطل نمی کنداست نماز را .. 

  . است..غسل جمعهرهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود،.. یکی از کاـ 15
    .. است. تنها در نیت آنهاتفاوت غسل هاي واجب و مستحب .. ـ  16

  ج ـ غسل جمعه مستحب است قبل از نماز جمعه نمازگزار چه عملی را انجام دهد؟   ـ 17
  ـ خیر ، فقط نیت آنها فرق دارد. ج ـ آیا شیوه انجام غسل ها متفاوت است ؟        18
  ـ در هنگام غسل اگر چیزي به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟ 19

  ج ـ قبل از غسل باید آن را برطرف کرد چون در غسل آب باید به تمام قسمت هاي بدن برسد.
  ـ درغسل ، هنگام شستشوي یک طرف از بدن اگر آب به طرف دیگر بدن برسد اشکالی دارد؟ 20
  ـ خیر ، براي اینکه مطمئن شویم هرطرف کامالً شسته شده ، الزم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.ج 
  ـ نیت چیست ؟ 21



 

 

  ج ـ یعنی قصد داشته باشیم براي خشنودي خداوند، کاري یا عبادتی را انجام دهیم.
  ج ـ دورکعت ـ نماز جمعه چند رکعت است؟   22
  سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند؟ـ در شستن  23

  ج ـ شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود، براي غسل کافی است  و الزم نیست که داخل گوش ها و بینی  و دهان شسته شود.
  اگر در غسل چیزي به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ،چه باید کرد؟ ـ 24  

  ،آن را برطرف کنیم. باید قبل از شروع ـ ج
  آیا در غسل الزم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟توضیح دهید. ـ  25
  بلی،براي اینکه مطمئن شویم هر طرف کامالً شسته شده است.ـ  ج

  ویژه اهل تسنن 92پیام آسمان هفتم چاپ» نمازجمعه« سؤاالت درس دوازدهم 
  ؟ـ نماز جمعه چند خطبه دارد 1
  ت.ج ـ نماز جمعه دو خطبه دارد . این دو خطبه به اضافه دو رکعت نماز جمعه جایگزین نماز ظهر می شود.بنابراین دو خطبه جزء نماز جمعه اس 
  ـ وظیفه ما هنگام خوانده شدن خطبه نماز جمعه چیست؟ 2

  ج ـ موقع خواندن خطبه ها همه باید ساکت باشند و به خطبه ها گوش کنند.
  ۀ المسجد چیست؟ـ تحی 3

اه ج ـ هنگام ورود به مسجد خواندن دو رکعت نماز سنت است ، آن دو رکعت را تحیۀ المسجد می گویند . پیامبر به صحابه امر کرده بود که هرگ
  وارد مسجد می شوند قبل از نشستن دو رکعت بخوانند.

  ـ خطبه یعنی چه؟ 3
  به می گویند .ج ـ به سخنرانی امام جمعه قبل از اقامه نماز ، خط

  پیام هاي آسمان هفتم» نشان عزّت « سؤاالت درس دوازدهم 
  حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردان. فرمودند: امام صادق علیه السالم  

   خودت را امتحان کن
  با توجه به آیات قرآن کریم، مهم ترین فایده حجاب براي بانوان چیست؟ ـ 1
  ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسراندرامان  ـ  ج
  مسئولیت مشترك مردان و زنان براي حفظ پاکی جامعه چیست؟ ـ  2
  حفظ پوشش مناسب و رعایت حیا وعفت با رفتار و گفتار خود. ـ ج

  سؤاالت متن
  تالش ما براي حفظ اشیاي ارزشمند براي چیست؟ ـ 1
  حافظت کنیمتا در برابر خطرها و اسیب ها از آنها م ـ ج
  یکی از دستورهاي حکیمانه خداوند که سالمتی روح ما را در پی دارد ،چه حکمی است؟ ـ 2
  حکم حجاب ـ ج
  دستور خداوند به داشتن حجاب براي بانوان چیست و چرا؟ ـ  3
تر است ،تا به عفت شناخته شوند و مورد  اي پیامبر ،به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که پوشش خود را بر خود فرو پوشند .این مناسب ـ ج

  آزار قرار نگیرند.



 

 

  کدام دسته از دختران و زنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟ ـ 4
د آنان که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند .این افراد با تحریک انسان هاي سست اراده و مریض فخوـ  ج

  را در دامی می اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.
  آیا داشتن حجاب ، مانع رشد و پیشرفت زنان است ؟توضیح دهید. ـ 5
  خیر،امروزه در میان نخبه هاي علمی کشور ،دختران عفیف و محجبه بسیاري دیده می شود که گواه بر این مدعاست. ـ 5
  ایی براي مردان و زنان حرام شمرده شده است ؟چند مثال بیاورید.در دین اسالم ،انجام چه کارهـ  6
ي که هر کاري که مردان یا زنان را به گناه اندازد ،مانند: پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما،سخن گفتن با لحنی تحریک آمیز و انجام هر رفتار ـ  ج

  توجه نامحرمان را به سوي انسان جلب کند،حرام است.
  د حیا و عفت داشته باشیم ؟خداوند چه دستور می دهد ؟چگونه بای ـ 7
  )مردان و زنان چشم هاي خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.1
  )دامان خود را از گناه حفظ نمایند .2
  ) و زنان زینت خود را جز به مقدار گردي صورت نمایان نکنند.3
  ؟توضیح دهید.آیا حفظ پوشش براي سالمت جامعه به تنهایی کافی است ـ  8
  خیر،باید با رفتار و گفتار خود نیز حیا و عفت را رعایت کنند. ـ ج

  پیام هاي آسمان هفتم»بربال فرشتگان« سؤاالت درس سیزدهم 
ن نمیرید. دلى که در آن حکمتى نیست،مانند خانه ویران است، پس بیاموزید و آموزش دهید،بفهمید و نادا فرمودند: پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله  

  .پذیرد نمى نادانى براى را اى بهانه خداوند، براستى که
  خودت را امتحان کن

  ؟عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند -1
  دوقتی مردم با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف می شوند ، عالمان متوجه انحراف آنان می شوند وجلوي انحراف را می گیرن - ج
  بیشترین پیشرفت هاي علمی مسلمانان در چه زمانی روي داده است؟با یک مثال آن را توضیح دهید. -2
موفقیت دانش آموزان در زمان هایی که در کنار توجه جدي به کسب علم و دانش ،از احکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند.به عنوان مثال ،  - ج

  ایرانی  در اولین المپیادریاضی جهان
  انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه اي به دنبال دارد؟ -3
ن کارها دقیق و آگاهانه انجام نمی شود وهرچه قدر جلوتر برود از هدفش دورتر می شود ، راه درست زندگی را انتخاب نمی کند و نسبت به جها - ج

  اطراف و خداوند آگاهی وبینش بدست نمی آورد. 
  سؤاالت متن

  ت همنشینی با جویندگان علم را در چه امري دانست؟رم صلی اهللا علیه و آله وسلم علّپیامبر اک -1
  در این که خداوند آن حضرت را براي تعلیم و آموزش مردم فرستاده بود.- ج
  . محسوب می شود..فراگیري دانش..  ها عبادت از جمله  -2
  سخن پیامبر) فراگیري علم و دانش چه ثمراتی براي انسان دارد؟(باتوجه به -3
  با هر قدمی که بر می دارد در کارنامه ي اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود، - ج

  فرشتگان بال هایشان را زیر پاي او می گسترانندو زمینی که زیر پاي اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد.



 

 

  برتر از دیگران می دانست؟ چرا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم عبادت عالمان را -4
آن زیرا شیطان تالش می کند مردم را با عقاید فریبکارانه از راه درست منحرف کند و این عالمان هستند که متوجه این انحرافات شده و جلوي  - ج

  را می گیرند.
  یکی از برترین چیزهایی که می توان از خدا خواست چیست؟ -5
  بگو، پروردگارا، دانش مرا بیفزا.» اًوقُل رب زِدنی علم« ...  - ج
  طبق فرمایش امام صادق علیه السالم در چه صورتی انسان مقصدش از زندگی دورتر می شود؟  -6
کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر  - ج

  می شود.
  پیام آسمان هفتم» کمال همنشین « الت درس چهاردهم سؤا

  هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد، دوستى شایسته نصیب وى خواهد نمود.آله:  و علیه اهللا صلی اکرم پیامبر   
  خودت را امتحان کن   
  ؟کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد -1
  .نیکی به هم نوعان درسختی و راحتی رعایت اوقات نماز ـ  - ج
  ؟راست گویی چه تأثیري بر اعمال انسان دارد -2
  اعمالش را پاك خواهد کرد - ج
  یکی از ویژگی هاي مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ -3
  وفاي به عهد - ج

  سؤاالت متن
  اینگونه دوست یابی ها خطرناك است؟گاهی براي اینکه از کسی خوشمان آمده است با او دوست می شویم، چرا  -1
  زیرا ما نمی دانیم دوست تازه ي ما چه ویژگی هاي رفتاري دارد. - ج
  براي اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم ،چه باید بکنیم؟(باتوجه به سخن امیرمؤمنان علیه السالم) -2
  ه بدون آنکه خودمان بدانیم به همنشینی با بدان گرفتار می شویم.پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینیم او را امتحان کنیم و گرن - ج
  چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم؟ -3
  ) راستگویی3  ) وفاي به عهد2  ) اهل نماز و نیکی1 با سه ویژگی: - ج
  ؟دوستان خود را در دو ویژگی بیازمایید،امام صادق علیه السالم در این باره چه می فرمایند -4
دوري  دوستان خود را در داشتن دو ویژگی بیازمایید،اگر در آنها بود با آنان همنشین شوید و اگر نداشتند حتماً از آنان دوري کنید ، از آنان - ج

  کنید...
  اول رعایت اوقات نماز و دیگري نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی.

  .. می داند.نشانه ي ایمان..وفاي به عهد آن قدر اهمیت دارد که خداوند آن را  -5
  از جمله نشانه هاي رستگاري مؤمنان در قرآن چه آمده است؟ -6
  اینکه امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند. - ج
  چه چیزي باعث خشم خداوند می گردد؟ -7
  اینکه چیزي را بگویید و به آن عمل نکنید - ج



 

 

  یهم السالم چگونه بوده است؟اهمیت وفاي به عهد نزد پیامبران و امامان عل -8
  آنها هم خود به آن پایبند بودند و هم دیگران را به رعایت آن دعوت می کردند حتی اگر عهد و پیمان با دشمن بوده باشد. - ج
  بر اي اینکه کسی را به درستی بشناسیم باید به چه خصوصیاتی در او بنگریم؟سخن امام صادق علیه السالم را بگویید. -9
ي اینکه کسی را به درستی بشناسید تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ،بلکه به راست گویی و امانت داري او بنگرید. برا - ج

  کسی که زبانش راستگو باشد ،اعمالش نیز پاك خواهد شد.
  این ضرب المثل یادآور چیست؟» خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند «  - 10
  یی ،حسرت و پشیمانی است.عاقبت دروغ گو - ج

  صداقت عملی چیست؟ - 11
  یعنی اینکه هرکس سخنی را به دیگران توصیه می کند خودش نیز به سخنش عمل کند و بین سخن و عملش هماهنگی باشد. - ج

  ، این ضرب المثل به کدام نوع صداقت، اشاره دارد؟» رطب خورده کی تواند منع رطب کند «  - 12
  صداقت عملی - ج

  ا باید چه کنیم که هرگز گرفتار صفت ناپسند دروغ گویی و نیز گناهان نشویم؟م - 13
ن از از گفتن دروغ هایی که به شوخی گفته می شود بپرهیزیم زیرا ناخواسته در میان دوستانمان به دروغ گویی مشهور می شویم ،آبرو و اعتبارما - ج

  دست می رود و به گناهان بزرگ گرفتار می شویم.
  پیام هاي آسمان هفتم» مزدوران شیطان«درس پانزدهمسؤاالت   
  آفت موفقیت تنبلی است. السالم فرمودند: علیه علی امام  

  خودت را امتحان کن
  چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم هاي درستی بگیرد؟ -1
  نمی تواندخوب فکرکندچون  -ج  
  دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید. -2
  حفظ و تقویت صبر و آرامش - کار به نتیجه و عاقبت ناندیشید - ج
  توضیح دهید شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟ -3
ن چون در درس  خواندن کوتاهی می کند ، به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی اطرافیانش را به زحمت می اندازد ، بنابرای - ج

عمر ، سالمتی و بقیه نعمت ها را از دست می دهد و همچنین در کارهاي خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی در این دنیا 
  خواند و از نعمت هاي این جهان به درستی استفاده نمی کندآخرت خود را نیز تباه می کند.

  سؤاالت متن
  برید.سربازان نفوذي شیطان در وجود انسان را نام بـ 1
  عجله و تنبلی - ج
  چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟ـ 2
  زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.ـ  2
  چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاري روبرو است؟ ـ 3

ود و دوباره مجبور است وقت و نیروي خود را صرف انجام درست همان زیرا کاري که با عجله و بدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بج ـ 
  کار کند.



 

 

  در چه کارهایی عجله وشتاب می تواند خوب باشد؟دومثال بیاورید. ـ 4
  در انجام کارهاي نیک ،مثل :صدقه دادن و نماز خواندن.ج ـ 

  چرا باید از تنبلی پرهیز کرد؟ -5
  اهند گرفت و هم آخرت را.زیرا این دو ،هم دنیا را از تو خوج ـ 

  چه کارهایی را براي درمان تنبلی می توان انجام داد؟ -6
  الف) آینده نگري ب) دوستی با انسان هاي کوشا ج) تصمیم قاطع د) برنامه ریزي  -ج 
  .. مبتال می شود.غم و اندوهکسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کند در آینده به ..  ـ 7
  تی هاي زندگی براي انسان چیست؟نتیجه تحمل سخ ـ  8

  آسایش شیرین و گواراي آینده ج ـ 
  چگونه دوستی با افراد پر تالش و کوشا می تواند جلوي تنبلی ما را بگیرد؟ ـ 9

  ش و فعالیت دو چندان شود.وتال کار براي  همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تالش آنها ،انگیزه ما ج ـ 
  به فرموده ي امام علی علیه السالم یکی از راههاي درمان تنبلی چیست؟ بنا ـ 10
  راه درمان تنبلی ، عزم و اراده محکم و جدي است.ـ  ج 
  .. است.برنامه ریزيیکی از گام هاي اساسی مبارزه با تنبلی ..  ـ 11
  منظور از اولویت بندي چیست؟توضیح دهید.  ـ 12

کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؟سپس کارهاي مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید براي برنامه ریزي ،باید دید ج ـ 
  اول کارهاي مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهاي دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزي ،اولویت بندي می گویند.
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