
 

 

 (1)درسسواالت متن 

 ؟  دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید-1

 برتری دادن انسان بر سایر موجودات -2مراقبت و توجه دایمی خداوند نسبت به ما  -1:ج

 ؟منظور از شکر زبانی چیست-2

ج:سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند به می 

 گوییم مچکریم این ساده ترین نوع شکر است که به ان شکر زبانی گفته می شود

 شکر عملی چیست؟-3

ج:سپاسی که از طریق عمل و انجام کاری نشان داده می شود مثال به پدر و مادر خود احترام می 

 گذاریم

 چند نمونه از شکر عملی را نام ببرید-4

ج:به افراد سالخورده وناتوان کمک می کنیم ،شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می 

 از چشم خود برای مطالعه کتاب های فمفید استفاده می کنیم اوریم،وقتی

 انواع شکر را فقط نام ببرید-5

 ج:شکر زبانی و شکر عملی

 ساده ترین نوع شکر .....است-6

 ج:شکر زبانی

 امام صادق)ع( در مورد شکر نعمت چه فرموده است؟-7

 ج:شکر نعمت ان است که از انچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

 با......،خداوند نه تنها از ما راضی می شود،بلکه ........بیشتری نیز به ما می دهد-8

 ج:شکر گذاری_نعمت های

 (1)درسسواالت مربوط به قسمت ایات 

 چیست؟«ُهَو َمَعُکم أیَن ما ُکنُتم:»مفهوم ایه  -1

 ج:نظارت الهی )ایه ستاره دار است(

 چیست؟«فاهلُل خرُی حافظاً و هَو اَرَحم الرامحیَ » مفهوم ایه -2

   ج:حافظ و مهربان بودن خداوند



 

 

 چیست؟« لنَئ َشَکرتُم ألزیّدنَُکم :»مفهوم ایه  -3

 (ایه ستاره دار است  ج:شکر نعمت و زیاد شدن نعمت در اثر شکر .)

 (1)درسخودت را امتحان کن

چرابرخی انسانها با وجود این که خداوند از انها مراقبت میکند ، دچار حادثه  -1

 میشوند؟

ج:گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری ویا از سر نادانی خودش را در برابر حوادث قرار می 

   دهند

 صحیح از نعمت...................واستفاده ناصحیح از نعمت........استاستفاده  -2

 ناسپاسی در برابر خداوند-ج:شکر نعمت

 شکر واقعی نعمت چیست؟توضیح دهید -3

 ج:این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او وانجام کار های حرام استفاده نکنیم

 

 استعانت از خداوند.درس دوم:

 پرسش و استعانت از خداوند.چیست؟«إیاکَ نَعُبُد وإیاکَ نَسَتعی» آیهمفهوم -۱

و»  مفهوم ایه -۲  وجود یاری خداوند در صورت داشتن صبرو تقوا.........«اوَتَتّقو ابیل إن تَصِبر

یَها اّّلیَن » مفهوم ایه -۳
َ
قداَمُکم..امنوایا أ

َ
   خدا وثبات وپایداری در دین یاری«یُثَبرّت أ

 

 جمالت زیر را تکمیل کنید -۴

 است هنگام نمازشوددعا مستجاب می  هایی که دران یکی از بهترین حالتالف(

قدم هایمان را استوار می  ا را یاری می کند واگر خداوند را یاری کنیم خداوند نیز مب(

 گرداند

 است دعا کردن ها برای جلب یاری خدا یکی از مهمترین وساده ترین راهج{

در موقعیتی از گناهان  وتقوا یعنی: شکیبایی در برابر مشکالت و سختی ها صبر  یعنی:د( 

  دوری کردن



 

 

 اوست یاری دین سط ما بندگانمنظور خداونداز یاری اش تو(ه

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید -۵

 غ.برطرف کنیم تنهاییبه الف(ما میتوانیم تمام نیاز های خود را

 ص.پنهان نمی مانددعای هیچ یک از بندگان، از خدا ب(

 ص.ج(خداوند درخواست و دعای هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد

 غ .د(ما برای پشت سر گذاشتن مشکالت خود نیازمند کمک دیگران نیستیم

 رسول خدا درباره استجابت دعای بندگان چه می فرماید؟ -6

خداوند را نمی خواند مگر این که دعایش یا در همین دنیا مستجاب می شود یا خداوند  هیچ مسلمانی

 ان را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر ان دعا بخشی از گناهانش را می امرزد

-3یاری دادن خداوند-2صبر و تقوا-1.راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید -7

 دعا

زیرا در این حالت نماز گزار با خداوند سخن بهترین زمان برای دعا کردن است؟نماز  چرا -8

می گوید و از او یاری می طلبد. انسان به خداوند بیشتری دارد،خداوند نیز با لطف و رحمت با او 

 رفتار می کند.

 

 

 تلخ وشیریندرس سوم.

 جمالت صحیح وغلط را با ص یا غ مشخص کنید.-۱

 ص       ،فرشتگان به انسانهای پاک سالم می فرستند. الف(هنگام مرگ

 غ            .ب(بدکاران،چون عمرکوتاهی دارند از مردن می ترسند

                     متفاوت است.های دیگروضعیت انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با انسان ج(

      ص

 غ      می آیند.د(زیرک می دانست که نگهبانان نیمه شب به سراغش 

هنگامی که فرشتگان جان کافران را می .ح دهیدحالت کافران را در هنگام مرگ توضی-2

گیرند،به صورت وپشتشان می زنند وبه آنها می گویند:اکنون وقت آن است که عذاب آتش را 

 بچشید.



 

 

رند کسانی که در زندگی خود به خدا وپیامبرانش ایمان داچه کسانی از مرگ نمی هراسند؟-3

 وبه فکر زندگی پس از مرگ هستند. 

 کافران وبد کاران که تمام زندگی خود را بهمرگ برای چه کسانی سخت ودشوار است؟-4

 تفریح در دنیا می پرازند وبرای خود توشه ای آماده نکرده اند.خوشگذرانی و

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 عبور آساندرس چهارم             

رلعاَلَیَ »پیام ومفهوم آیه-1 رّّل رمَحًة ل  را بنویسید.«َوما اَرَسلناکَ ا

 حضرت محمد )ص( پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.

 حاالت انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟چرا -۲

 احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

ما دنیایتان را آباد چون شپاسخ ابوذر در مورد اینکه چرا از مرگ می ترسیم چه بود؟-۳

 ید.انی برود ودوست ندارید از آبادانی به ویروآخرتتان را خراب کرده ای

 حضرت محمد )ص(منظور از پیام آور رحمت ومهربانی چه کسی است؟-4

خیر.هرنوع کمک به دیگران،در آیا صدقه دادن فقط در امور مالی است؟توضیح دهید.-5

 راه خدا صدقه محسوب می شود.

 سه نمونه از کارهایی را نام ببرید که موجب آسانی زندگی در دنیا وآخرت می شوند.-6

 ومادر نیکی به پدر-1

 خوش اخالقی-2

 صدقه دادن-3

 به فرموده امام صادق چه کنیم که هرگز فقیر وتهیدست نشویم؟-7

 با محکم کردن پیوند خود با بستگان وخوش رفتاری با پدر ومادر. 

 چه چیز باعث شد جوان بخشیده شود وراحت به استقبال مرگ برود؟-8

 دعای پیامبر ورضایت مادر.

صدقه دادن موجب نجات یافتن اثرات صدقه دادن چه می فرمایند؟باره امام صادق در -9

 زمرگ بد ورهایی از هفتاد نوع بال است.ا



 

 

 جمالت صحیح وغلط را با ص ویا غ مشخص کنید.-1

 ص                      پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.«ص»الف(حضرت محمد 

 غ                              است. ب(حاالت انسانها هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان

        غ                                                    ج (صدقه دادن فقط در امور مالی است.

                       ص                         است.مانند رفتن به مراسم اهدای جایزه عده ای  براید(مرگ 

 غ                                              نازه سعد حاضر نشد.یل در تشییع جو(جبِرئ

 پیامبررحمتدرس پنجم  

 اخالق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.چیست؟«»مفهوم آیه -1

پیامبر را آزار می داد ومسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به »عبارت -2

 بزرگواری ومحبت..اخالقی پیامبر است بیانگر کدام ویژگی«رفتندعیادتش 

حضرت کیست؟«لََقد اکَن لَکم اُسوٌة حسنةٌ »در آیه «اسوة حسنة»منظورخداونداز-۳

 محمد)ص(

رنگرداند په بآن را به صاحبش  و به امانت خیانت کند پیامبر در مورد شخصی که-4

است وخدا را در حالی مالقات خواهد کرد فرمودند:اگر بمیرد بر دین من نمرده فرمودند؟

  که از او خشمگین است.

حضرت کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟-5

 پیامبر )ص(

مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل  -6

 عملی زندگی خود قرار دهد.پیامبر اکرم را به عنوان الگوی حالشان شود ؟

هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را عزت نفس چه فرمودند؟پیامبر اکرم در باره -7

 از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیزمثل درخواست برای چوب خالل دندان.

در دین ما خیانت به امانت مرد چوپان چه فرمود؟ مبر اکرم درباره امانت داری بهپیا-8

پس بر تو الزم است همه  رین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت استاز بزرگت

 صاحبش برسانی.گوسفندان را به دست 

 امین بودن ؟ندمشهور بود اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتیپیامبر -9



 

 

یعنی خودمان را پیش دیگران با ارزش بودن است یعنی چه؟عزت نفس احساس -11

 کوچک نکنیم

بزرگواری -1.اخالقی ورفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببریدسه ویژگی -11

 امانت داری-3عزت نفس    -2  ومحبت

 جمالت صحیح وغلط را با ص وغ مشخص کنید.-12

ندگی را به ما نشان دهند توانند با آوردن دین،مسیر صحیح ز الف(تنها کسانی که می

 ص                           هستند.پیامبران 

(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران ب

 غ                             کوچک نکنیم

است،ررفتار آنها نیز الگوی  پیامبران نشانگر راه   دستیابی به  رستگاری گفتارج(

             ص                           عملی زندگی ما است.

 ص             .دمان را پیش دیگران کوچک کنیمما نباید خو

------------------------------------------------------------------------------------ 

 درس پنجمخودت را امتحان کن.

پیامبران.چون آنها  زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد ؟چرا؟-1

تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی،مسیر صحیح زندگی را به ما 

نشان دهند و چون خودشان هدایت یافته بودند،بهترین شیوه زندگی را انتخاب می 

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

عزت نفس احساس با ارزش بودن .عزت نفس را تعریف کنیدباذکر یک نمونه -2

 .ان کوچک نکنیمت؛یعنی  اینکه خودمان را پیش دیگراس

اگر بمیرد بر دین پیامبر  چیست؟در امانت ،عاقبت خیانت با توجه به سخن پیامبر-3

    نمرده است وخداوند را در حالی مالقات می کند که از او خشمگین است.

  


