
 

 

 درس ششم : اسوه فداکاری و عدالت

 سواالت متن 

ار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه فداکبه چه کسی فداکار گفته می شود؟  .1

خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از جان خود می گذرد و آن ها را در راه هدف پاک و 

 بزرگ خود فدا می کند. 

لیلة ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی علیه السالم در شب هجرت پیامبر اکرم به  .2

 مشهور است.  المیت

فداکاری  –عدالت طلبی و مساوات  دو ویژگی بارز شخصیت حضرت علی )ع( را نام ببرید؟ .3

 و خود گذشتگی 

ایجاد عدالت میان  -به امید حمایت از مظلومان چرا حضرت علی حکومت را پذیرفت ؟ .4

  مردم.

او بین مسلمانان هیچ  حضرت علی برای رعایت عدالت و مساوات چگونه عمل می کردند؟ .5

کس را بر دیگری برتری نمی داد. در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی ، با خانواده و 

نزدیکان خود نیز مانند سایر مسلمانان رفتار می کرد و در هنگام تقسیم بیت المال همه 

 صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کرد. چیز را به دقت و به 

قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخورد  از نظر حضرت علی )ع( قاضی باید چگونه باشد؟ .6

 یکسانی داشته باشد حتی در نگاه کردن و احترام گذاشتن 

 .اً رَسوُلُ اهللأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدو  أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهلل»گفتن شهادتین چیست؟  .7

 

 

 



 

 

 درس هفتم : برترین بانو

  داشتن فرزند دختررا ننگ و عار می دانستند؟ در زمان پیامبر جاهالن داشتن چه چیزی  .1

 بود.  موجب برکت و شادمانی زندگیاز نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه  .2

تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد  .3

 ساخت.  مقاوم تر و استوار تربلکه او را 

فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟  .4

 بر ترین بانوی جهان است. 

سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان  فاطمه» به نظر شما منظور از جمله ی  .5

این است که در بین زنان عالم چه در گذشته وچه در حال و چه در آینده چیست؟ « است 

کسی بهتر و واالمقام تر از ایشان نیست . و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در 

 ک تر کنیم. حد توان به شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدی

.عالقه شدید به 3.حضور در اجتماع 2.حیا و عفت 1ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟  .6

 .  .اهمیت دادن به خانواده و خانه داری6.ایثار و بخشندگی 5.ساده زیستی 4پیامبر 

پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه  .7

ی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم علسفارشی کرد؟ 

 فاطمه کارهای داخل خانه را. 

وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه  .8

خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، خشنودی خود را چگونه اعالم کردند؟ 

 مردان نا محرم بی نیاز ساخت .مرا از روبرو شدن با 

هرگاه غذایی تهیه می کرد  حضرت فاطمه چگونه عالقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟ .9

او را دعوت می کرد و نسبت به اشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به 

 انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد. خطر 



 

 

پیامبر  لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟در  .11

 مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

خداوند فاطمه را  پیامبر )ص( درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟ .11

 دوست دارد. دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز 

پیامبر نیز به ایشان می گذاشت و او  فاطمه زهرا رفتار می کردند؟پیامبر چگونه با حضرت  .12

را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد 

حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه 

  بود.

فاطمه مایه شادمانی قلب  بر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟پیام .13

  من است.

کار در منزل را  حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟ .14

عیب نمی دانست، گندم را با دستاس آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش 

به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا 

 غافل نمی شد، به ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت. 

سوگند به  ت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخر .15

خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طوالنی آخرت چه 

 آماده کرده ام. 

شگفتا، دختران پادشاهان  سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟ .16

می کنند اما دختر زربافت بر تن  ایران و روم بر تخت هایی از طال می نشینند و پارچه های

 رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر 

در خانه ای اجاره ای زندگی می  چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟ .17

کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر 

 نرم، لباس های فاخر و گران قیمت نمی پوشید.  با شن



 

 

  در دوری از مردان نامحرم حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟ .18

هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ  حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟ .19

 حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد. 

سخنان و خطبه های آن  حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟نمونه هایی از  .21

حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای 

رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان 

ی آموخت و به پرسش های آنان پاسخ مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان م

  می داد و خسته نمی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس هشتم : افتخار بندگی

 ص                      غ       سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند.  .1

یعنی بر هر دختر و پسری واجب  بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟ .2

 مانند بزرگساالن ، به احکام دینی خود عمل کند.است پس از بلوغ، 

برای اینکه ما انسان ها نیز توان  چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر ماواجب کرده است؟ .3

 مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم. 

را داشته خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی  .4

زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف  باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟

 های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست. 

  است. تکلیف دینیبلوغ شرعی سر آغاز انجام  .5

تغییرات تدریجی صدا و دو رگه  ؟دچند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسی .6

" با رشد استخوان پا آغاز می رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معموال –شدن آن 

 به وجود آمدن تغییراتی در چهره و ...  –شود 

ایجاد پرسش های  چند مورد از تحوالت روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟ .7

 افزایش احساس مسئولیت.  –افزایش حس استقالل طلبی  –جدید در ذهن 

همه  دین اسالم با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟ .8

مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها 

 بپرهیزند. 

  د.می شو شکوفایی شخصیتروحیات فطری و خدادادی موجب  .9

اگر با تحوالت روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود  .11

اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخالقی زیادی در  می آید؟

 کمین نوجوانان خواهد بود. 



 

 

کنیم چه نتیجه ای اگر برای یافتن پاسخ های سواالت مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه  .11

  موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد. خواهد داشت؟

آنان را از  اهل بیت )ع( انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟ .12

خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این 

  تکالیف عمل کنند.

محبوب ترین آفریده ها  رباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟امام صادق )ع( د .13

 نزد خداوند ، ......... این است بنده واقعی من 

 حج و ...... –زکات  –خمس  -روزه -ازچند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟ نم .14

  است.  تحصیل علوم دینیابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی یکی از راه های دست ی .15

 مشورت کنند. عالمان دینی مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با  .16

 به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند.                ص                غ .17

 گویند. می  مرجع تقلیدبه مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند .  .18

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : به سوی پاکی در س نهم

خداوند حکیم امام رضا علیه السالم در مورد چیزهای حالل و حرام چه می فرمایند؟  .1

 ..................... حالل کرده است. 

 است.  نجاساتیکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده  .2

نه تنها موجب سالمتی ؟ رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود .3

 جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عباذات نیز هست. 

 سگ -مدفوع -ادرار -خوننجاسات ) چیزهای نجس( را نام ببرید؟  .4

عالوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند آیا فقط خون انسان نجس است؟  .5

 نیز نجس است.

  باید با آب شستهمحل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟  .6

 است.  واجبپاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز،  .7

 بیماری های مختلفاست و تماس با آن انسان را در معرض  نجسادرار و مدفوع انسان  .8

 قرار میدهد.

به سالمتی مفید است، برای به جا  برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع عالوه بر اینکه .9

 است. واجب آوردن نماز، 

 است.  نجسادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش  .11

  نیست.ادرار و مدفوع حیواناتی که حالل گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس  .11

 –پوست  –ناخن  -موتمام اجزای بدن سگ )کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟  .12

 استخوان( و رطوبت های آن نجس است. 

 شکار –نگهبانی از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟  .13

  دور از محل زندگی انسانسگ باید در کجا نگهداری شود؟  .14

فرمود می تواند از آن برای امام صادق )ع( در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟  .15

 شکار استفاده کند اما هرگز آن را داخل خانه اش نبرد. 



 

 

  زمین -+2آب  -1دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟  .16

  جاری –راکد انواع اب را نام ببرید؟  .17

  قلیل –کر انواع آب راکد را نام ببرید؟  .18

یان دارد مانند : آب زمین می جوشد و جرآبی که آب جاری به چه آبی گفته می شود؟  .19

 چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران 

لیتر باشد. به آن آب کر  384اگر مقدار آب حداقل آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟  .21

 . گفته می شود. همانند آب منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی

 آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد.   ص               غ  .21

حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ) آیا آب کر و جاری در برخورد با  .22

آب کر و جاری نجاست نجس می شود؟( در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟ 

در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر 

 . کند

لیتر کمتر باشد، به آن  384اگر مقدار آب از توضیح دهید؟  آب قلیل را همراه با یک مثال .23

  آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و . .

آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟  .24

 آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و ... 

 را دارد.                     ص                 غ آب باران حکم آب کر  .25

آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه حکم آب قلیل را بنویسید؟  .26

 نجاست اندک باشد. 

 چون آب قلیل است نجس می شود. اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟  .27

 را برطرف کنیم. نجاست برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید  .28

ابتدا باید عین چگونه میتوان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟  .29

 است را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود. نج



 

 

دو مرتبه آب چگونه میتوان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟  .31

 روی آن می ریزیم تا پاک شود. 

. سه مرتبه آن با آب قلیل پر و 1به دو روش : ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟  .31

  . با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم.2سپس خالی کنیم. 

ابتدا و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟ ظرفی را که سگ لیسیده  .32

این ظرف بدون خاک ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. 

 مال کردن پاک نمی شود. 

باید راه رفتن را به اگر کف پا و کفش هنگام راه فتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟  .33

 آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود. مقداری ادامه داد که 

اول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: شرایط تطهیر با زمین را بنویسد؟  .34

" بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا عین نجاست با راه رفتن کامال

 موکت نباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درس دهم : ستون دین

بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند  نماز چه فرموده اند؟خداوند برای نشان دادن ارزش  .1

است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز 

  سفارش کنند.

آن گاه که انسان با ایمان ......... هرگز  پیامبر اکرم )ص( در مورد نماز انسان چه می فرماید؟ .2

  زمان را رها نمی کردی.

نمازی که در اول وقت خوانده شود، به  امام باقر درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟ .3

صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، 

 خداوند هم تو را حفظ کند. 

ن موجب نزدیکی هر چه بیشتر انسابر پاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟  .4

 به خداوند و دوری از شیطان می شود. 

پروردگارتان می فرماید: پیامبر اسالم )ص( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟  .5

هرکس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می 

 دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم. 

پاداشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود.      بر  .6

 ص       غ

 هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.  .7

اگر ارکان در نماز فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می  .8

  نمازش باطل خواهد شد.کند؟ 

 –تربیت  –سالم  –تشهد  –ذکر  –واجبات دیگر نماز به غیر از ارکان را نام ببرید؟ قرائت  .9

 مواالت 

تکبیرة  –نیت  – رکوع –تشهد  – سجود – قیام –سالم زیر ارکان نماز خط بکشید ؟  .11

 مواالت  – االحرام



 

 

اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز  .11

  نماز باطل نخواهد شد.چه حکمی پیدا می کند؟ 

 


