
 

 

 

 

 

داشته  درکارهایشان همیاری واتحاد ازمؤمنان می خواهد نه تنها دین اسالم از مؤمنان چه می خواهد؟ – 1

 نیز به صورت گروهی انجام دهند . بلکه بسیاری ازعبادتهایشان را باشند،

به اندازه دوهزاررکعت  هررکعت نمازجماعتامام رضا)ع(درباره ارزش نمازجماعت چه می فرماید؟ – 2

 نمازکه به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

شانه به  همگی درصف های منظم و وقتی ما؟چرامستحب است نمازبه صورت جماعت خوانده شود-3

 ندک توجه پیدا می به خداوند خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر معبود نیاز با و به راز می ایستیم و شانه یکدیگر
 رحمت بیشتری قرار می دهد. لطف و مورد را خداوند همه ما و

که مستحب است برای شروع  است ارزشمند نماز جماعت آن قدر  ارزش نماز جماعت چگونه است ؟ -  4      

است  جماعت شروع شود ، بهتر نماز بعد ی خوانده باشد وبه تنهای را نماز اگرکسی و کرد جماعت صبر نماز
بخواند .نمازش را دوباره به جماعت 

 رکعت دارد. دو و خطبه دودارد؟وچند رکعت  چند خطبهعه نماز جم-5

صلوات  و ستایش خداوند پس از ؟ درباره چیست و چگونه خوانده می شودجمعه  خطبه اول نماز -6

صحبت  اجتماعی سپس درباره مسائل اخالقی و دعوت می کند و تقوابه  مردم را اکرم اهل بیت او )ع( پیامبر بر
 روی صندلی می نشیند. می کند .آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و

خطبه دوم هم به ستایش  امام جمعه در چگونه خوانده می شود؟ موضوع خطبه ی دوم چیست و -7

وجهان  سپس درباره مسائل مختلف ایران و می پردازد دعوت مردم به پرهیزکاری و پیامبر صلوات بر خداوند و
  خطبه را تمام می کند.از قرآن  ا ی کوتاه  سورهخواندن  با درآخرهم و صحبت می کند

رکعت اول پس  در . رکعت دارد نماز صبح دو نماز جمعه مانند؟چگونه استاقامه نمازجمعه  شیوه ی-8

سوره +  وبجا می آوریم  .) حمد  سجده ها را سپس به رکوع می رویم و از حمد وسوره امام، قنوت می خوانیم و
 قنوت +رکوع+ دوسجده (

دو  آن به سجده رفته و از بعد خوانده و وسپس قنوت راسوره امام به رکوع می رویم  و بعد ازحمد رکعت دوم: در
سوره+رکوع +قنوت + سجده+تشهد  و سالم نماز را می خوانیم .) حمد و تشهد آخر در آورده و سجده به جا

 وسالم (

غسل  انجام ازظهرروزجمعه انجام شودچیست ؟یکی ازکارهایی که مستحب است قبل -9

 جمعه

اگر در رکعت سوم یا  ؟ سوره را بخواند و مأ موم درنماز جماعت چه موقع باید حمد-11

 .چهارم به نماز جماعت برسد



 

 

است .نمازجماعت مسلمانان با یکدیگر همدلییکی از زیباترین وارزشمند ترین نمونه های  -11

 را............... اقامه می کرد. شنمازپیامبر اکرم )ص(همواره -12

 (فرادی4       ( جماعت                 3            ( درخانه2        تنها         ( 

 مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟ -13

  ( تکبیرة االحرام4     (رکوع               3        ( قنوت         2   (حمد             1

باید قبل از شروع غسل آن در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟– 14

 .مانع را برطرف کرد

 

 

؟چگونه خوانده می شود؟نمازجمعه -1

همه چیز نماز را خودش بخواند .سوره وحمد  درنمازجماعت مأموم باید غیراز-2

شیوه انجام غسل را توضیح دهید .-3

 

 

دین اسالم هرکاری که مردان وزنان را به گناه اندازدحرام می   دین اسالم چه کارهایی را حرام می داند ؟–1

 داند

 چه نوع پوشش ورفتارهایی دراسالم حرام است؟-2

 پوشیدن لباس های تنگ وبدن نما-1

 سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند.-2

 



 

 

 پوشیدن لباس هایی که انسان را درجامعه انگشت نما کند.-3

حرام است توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کندانجام هر رفتاری که -4

 جمالت داده شده را کامل نمایید-3

 پیشرفت نیست . رشد واست که هیچ مانعی برای  حفظ حجاب از دستورات مهم اسالم-1

حکم حجاب  پی دارد را در انسان ها که سالمتی روح ما یکی از دستورهای حکیمانه ی خداوند-2
 .است 

 

 

آیات قرآن کریم ، مهمترین فایده حجاب برای بانوان چیست ؟ با توجه به-1

مسئولیت مردان وزنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟-2

خداوند مرا برای تعلیم وآموزش مردم برانگیختنش را توسط خدا چه فرمود؟ پیامبر هدف بعثت و-1

فرستاده است.

 و داددانش اهمیت نمی  ی که کسی به علم وجامعه ا در چگونه جامعه ای برانگیخته شد؟ پیامبر خدا)ص( در-2

 .نوشتن داشتند مردم توانایی خواندن و اندکی از تعداد تنها

کس که به دنبال فراگیری  هر دانش به مؤمنان چه می فرمودند؟ گیریادرباره فر پیامبراکرم )ص(-3

شته ها می دارد درکارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود . فر قدمی که بر هر دانش است با

 زمینی که زیر پای اوست برایش ازخدا وند مهربان آمرزش می طلبد. و بالهایشان را زیر پای او می گسترانند

کسی که کارهایش را بدون دانش وبینش انجام  درباره ارزش دانش چه می فرمایند؟ امام صادق)ع(-4

 مقصدش دورتر می شود. ازهرچه سریع ترحرکت کند،  میدهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود.

کسانی که نسبت به راه خود علم وآگاهی  ؟رسندب توانند به اهداف خود زندگی می تنها چه کسانی در -5

 داشته باشند چرا که پیدا کردن راه درست زندگی بدون دانش وبینش امکان پذیر نیست. 

 

 

 



 

 

زمینه های مختلف  پیشرفت های بزرگ درباعث  در کارهایمان دارد ؟ علم ودانش چه تأ ثیری بر موفقیت ما-6

 علمی می شود.

به خاطر  -3گوش فرا دادن  -2 سکوت کرن -1پیامبر اکرم علم را چه چیزی تعریف کردند؟_7

 آموزش آن به دیگران -5عمل کرن  به آن -4 سپردن

 شماره هرعبارت را کنارموضوع مرتبط به آن بنویسید:و نمودهبه این روایت توجه -8

 زندگی همیش             .           فراگیری دانش برهرمسلمانی واجب است             

 .           ثروت واقعی  زید فروتن باشیددربرابرکسی که از او علم می آمو          

  تواضع نسبت به معلم                                   علم ودانش گنجی است پایان ناپذیر        

 علم آموزی برای همه            آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس ازمرگشان زنده اند       

 

 

 

 

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

 آن را توضیح دهید؟یک مثل  با ؟ بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی بوده است-2

 انجام کارها بدون دانش وبینش چه نتیجه ای بدنبال  دارد؟-3

ا ر او پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینی ،د؟ ندوست چه میفرمای درباره ی انتخاب حضرت علی )ع (-1

 دانی به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.متحان کن وگرنه بدون آنکه خودت با
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 نوعان درنیکی به هم -2رعایت اوقات نماز   -1ویژگی انتخاب دوست چیست؟ 2 امام صادق )ع( بنا به سخن-2

 راحتی سختی و

خواسته ی او  به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و چرا در انتخاب دوست به اهل نماز بودن باید توجه کرد؟-3

 .کرد نیز توجهی نخواهد خواسته های ما برای اقامه نماز بی توجه است ، به ما و

 اعتماد نمی کند ، دوستی کسی که به عهد خود وفا بر عهد چه فرمودند ؟درباره ی وفای به  حضرت علی )ع ( -4

 نکن

(احساس 2                    وعده  پایبندنبودن به قول و( 1  چه چیزی باعث ناپایداری دوستی می شود؟-5

 مسئولیت کردن

برای اینکه بدرستی کسی را  چگونه می توان کسی را بدرستی شناخت؟ براساس سخن امام صادق )ع(  -6

د . ی او بنگریامانت دار نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و تنها به طوالنی بودن رکوع وسجود بشناسی ،

 شد.  باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد گوکسی که زبانش راست

عاقبت دروغ گویی ، حسرت  عاقبت راستگویی نجات است و دروغ گویی چیست؟ عاقبت راستگویی و -7

 وپشیمانی

 می داند. ایمان را نشانه خداوند وفای به عهد  - 8

 .است عذاب جهنم در آخرت و خواری دنیا رنتیجه ی دروغ گویی ، د-9

بسیاری از دروغ های بزرگ ، نتیجه ی دروغ هایی است که  ؟ کندمی  دروغ گویی انسان عادت به چگونه  -11

مدتی بدون اینکه خودش  از به شوخی دروغ بگوید ، بعدوقتی انسان عادت می کند که  به شوخی گفته می شود .

 بداند گرفتار اخالق زشت دروغ گویی می شود

و  آبرو میان دوستانش به دروغ گویی مشهور می شود و انسان کم کم در نتیجه ی دروغ گوی چیست؟ -11

 ناخودآگاه به گناهان بزرگتری نیز گرفتار خواهد شد. اعتبارش را از دست می دهد و

-2 -1پرهیزکرد؟ دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او کدام _1

 اعمال انسان دارد؟ چه تأثیری بر راستگویی -2

 یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ -3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ،یتنبل ، رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی به بهشت خدا نمی رسد؟ راتباه نموده و چگونه انسان زندگی خود-1

نادرست رفتارهای  با این عادت ها و اگردیر بجنبیم و و همانند میکروب به جان اخالق ما می افتندغیبت و...... 

 . به بهشت زیبای خدا نرسیم مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و

به وسیله ی رفتارهای ناپسند  رسیدن به رستگاری وبهشت جاویدان شکست می دهد؟ را در شیطان چگونه ما -2

بهشت  تگاری ورا در دست یابی به رس در صورت مقابله نکردن ، ما اخالقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و

 جاویدان شکست می دهد.

پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتراست؛  حضرت علی )ع(درباره ی انسان عجول چه می فرماید؟ -3

 دیگر کار از کار گذشته باشد. که زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید

بدون دقت انجام می دهد، بی  و؟زیرا کاری که باعجله مشکل دوباره کاری روبه رو است چرا انسان عجول با-4

 کند.کار همان  ترا صرف انجام درس نیروی خود دوباره مجبوراست وقت و نتیجه خواهد بود و

بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف  کارکند؟ه وقتی انسان صدای اذان را می شنود بهتراست چ-5

 و شیطان به طمع می افتد بیندازد ، به تأخیربرای انجام کارهای دیگر  را زیرا اگرنماز نموده وبه نماز بایستد ؛

 انسان را به کارهای دیگر مشغول می کند.

ی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو ، هم دنیا ب از تنبلی و امام صادق )ع( درباره ی تنبلی چه فرموده اند؟ -6

 را از تو خواهند گرفت وهم آخرت را.

 -3نسان های کوشا ادوستی با  -2آینده نگری  -1 ؟نام ببرید جام دادبرای درمان تنبلی چه کارهایی می توان ان -7

 برنامه ریزی  -4تصمیم قاطع 

آینده دچار اندوه وحسرت گذشته  در بفکر آینده باشیم تا یعنی ما االن تالش کنیم و آینده نگری یعنی چه ؟ -8

 .نشویم

 نده به غم ویآ در سستی کند کارش کوتاهی و در امروزکس  هر چه می فرماید؟نگری  امیر المؤمنین )ع(درباره ی آینده-9

 شود. می اندوه مبتال

یدن ود همراهی با دوستان کوشا -1 می شود؟انسان  ث درمان تنبلی دردوستی با انسانهای کوشا چگونه باع-11

که به مطالعه ی زندگی انسان های موفق  -2فعالیت ایجاد می کند.    انگیزه بیشتری برای کار و آنها تالشسعی و

 را برای تالش بیشتر دوچندان کند. تالششان درطول تاریخ درخشیده اند ، می تواند انگیزه ی ما دلیل سعی و

 



 

 

با آرزو وکاشکی  و خیال پردازی کار انجام نمی شود قاطع می تواند تنبلی را درمان نماید؟ چگونه تصمیم-11

میم تصازهمین امروز دست به کار شویم . به این کار بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل برخدا وند 

 که باعث درمان تنبلی می شود. می گویند قاطعانه

 . است جدی و محکم ی اراده و عزم،  تنبلی درمان راه فرمایند؟ می چه تنبلی درمان درباره( ع) علی امام-12

برای اجرای این گام ابتدا آن را توضیح دهید .  یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ، برنامه ریزی است-13

داشت می نماییم . سپس  ؟ آنها را دربرگه ای یاد باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روز انجام دهیم چیست

به کارهای دیگر می  دابتدا آنها را انجام می دهیم سپس اگر وقتی مان بقیه کارها جدا نموده .و کارهای مهم را از

  پردازیم .

 . تهدید می شود ناپسند وعادت های ما به وسیله ی برخی رفتارها اخالق-14

 است. شیطان عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی -15

 . است سستیوتنبلی یکی دیگر از آفت های اخالق که در قلعه ی روح نفوذ می کند  -16

است . اولویت بندییکی از اصول مهم برنامه ریزی  -17

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

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

را ازدست می دهد؟  ح دهید شخص تنبل چگونه دنیای خودشتوضی-3

 


