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« سؤاالت »

4

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 -1گزینه صحیح کدام است ؟
الف)حضرت علی علیه السالم ،پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم را از نقشه مشرکان با خبر ساخت
ب) کسی که در خیبر را جدا کرد حضرت علی علیه السالم بود
ج) بفرمان خدا حضرت علی علیه السالم در بستر پیامبرصل اهلل و علیه وآله خوابیدند.
د)حضرت علی علیه السالم امامت را پذیرفت چون شایسته بود .
 -2ایشان به هنگام نیاز در پشت جبهه به مداوای مجروحان می پرداخت (این جمله کدام ویژگی حضرت زهرا سالم
اهلل علیها را بیان می کند؟)
الف) عالقه شدید به پیامبر

ب) حیا وعفت

د) ساده زیستی

ج) حضور در اجتماع

 -3این سخن نشان دهنده کدام ویژگی پیامبر صل اهلل علیه واله است؟(هرگاه لباس و کفش ایشان پاره می شد
خودش آن را می دوخت)
الف)بزرگواری ومحبت

ب) بخشندگی وسخاوت

ج)ساده زیستی

د) عزت نفس

 -4بنا به گفته امام صادق علیه السالم کسی که پیوند خود را با بستگان محکم کند وبا پدرو مادرش خوش رفتار
باشد چه نتیجه ای خواهد داشت؟
ب) آسان شدن دشواری های مرگ

الف) رفتن به آخرت با خوبی

د)گزینه 1و2

ج) رضایت خداوند

1

 -5مفهوم آیه (هو معکم اینما کنتم) کدام گزینه است؟
ب) خداوند رئوف ومهربان است

الف) نظم جهان

د) یگانگی خدا

ج) خداوند در همه جا همراه مااست.
 -6یکی از ساده ترین راه های جلب رضایت خدا.............است
الف) نیکی به بزرگان

ج) نظم

ب) دعا

د) صبرو تقوا

 -7وضعیت انسان هنگام مرگ در مقایسه با انسان های دیگر چگونه است ؟
الف) متفاوت است

ج) فقط خدا می داند

ب) مشخص نیست

د) یکسان است

 -8محاسبه سن تکلیف برمبنای..............است.
الف) سال میالدی
ب

ج) سال قمری

ب) سال شمسی

د) سال شمسی وقمری
2

کلمات مناسب را در جای خالی بنویسید
 -9پیامبر صل اهلل و علیه وآله پس از بازگشت از سفر ابتدا به دیدن  ......................................می رفتند.
...................................... -10باعث رهایی از مرگ بد می شود.
...................................................-11سر آغاز انجام تکالیف شرعی است.
 -12منظور از یاری خدا یاری...............................اوست.

ج

3

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.
 -13دوتا از شرایط مرجع تقلیدرا نام ببرید؟
 -14چراقبل از بلوغ تاکید شده وظایف و تکالیف دینی خود را انجام دهیم ؟
 -15آیات مهم سوره توبه را چه کسی برای مشرکان مکه تالوت کرد؟بزرگترین فداکاری ایشان چیست؟
 -16آیه (انک لعلی خلق العظیم) به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد ؟ وخلق عظیم به چه معناست؟
 -17علت فشار قبر سعدچه بود؟
2

 -18چراحضرت زهرا سالم اهلل علیها از تقسیم کارهای خانه توسط پدرشان خوشحال شدند ؟

د

صحیح

جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید.

غلط

2

-19به گفته ابوذرکسی از مرگ می ترسد که دنیا را خراب وآخرت را هم خراب کرده باشد .
 -20شب هجرت پیامبر ابوذر در بستر ایشان خوابید.
- 21حضرت زهراسالم اهلل علیها نسبت به پدرشان همچون مادری مهربان بودند .
 -22امیرالمومنین بعد از تقسیم بیت المال به مسجد رفته نماز می خواندند.

دخترم خسته نباشی حاال یک صلوات بر محمد وآل محمد بفرست وبا دقت وخطی زیبا به سواالت تشریحی پاسخ

1.5

دهید.
 -23انواع شکر را نام برده و با ذکر مثال توضیح دهید.

-24شباهت های زندگی ما و زندگی زیرک(پادشاه داستان کتاب ) را بیان کنید(.ذکرسه موردالزامیست)

1.5

-25آیه(بلی ان تصبروا وتتقوا.....................بخمسه االف من المالئکه مسومین) در چه زمانی بر پیامبر نازل شد ؟

1.5

توضیح دهید.

-26آیه (وما ارسلناک اال رحمۀ للعالمین ) معنی آنرا بیان کنید .وبگویید در مورد کدام بزرگوار است.

3

1

-27مرد مسیحی در داستان مربوط به حضرت علی علیه السالم چگونه به حقانیت اسالم پی بردو مسلمان شد؟

1

-28تغییرات بلوغ برچندنوع است ؟هریک راتوضیح دهید.

1.5

-29دو مورد از سختی های زندگی حضرت زهراسالم اهلل علیهارادر کودکی نام ببرید.

1

موفق باشید

4

ردیف

1

ب

2

ج

3

ج

4

ب

5

ج

6

ب

7
8

نمره

« کلید سؤاالت »

4

الف
ج

9

حضرت زهرا سالم اهلل علیها

10

صدقه

11

بلوغ شرعی

12

دین

13

زنده باشد.شیعه دوازده امامی.عادل .اعلم باشد(.دوتا کافیست)

14

عالوه بر بهره مندی از رحمت خدا آمادگی یرای تکلیف پیدا میکنیم

15

حضرت علی علیه السالم -در بستر پیامبر خوابیدند در لیله المبیت

16

به خوش رفتاری و مهربانی ایشان.اخالق بسیار نیکو

17

بدرفتاری با خانواده

18

از برخورد با نامحرمان بی نیاز شده بودند

19

غلط

20

غلط

21

درست

22

غلط

2

3

2

23

شکرزبانی(تشکروقدردانی زبانی مانند الحمدهلل)شکرعملی(استفاده صحیح از نعمت(اسراف نکردن)

1.5

24

نتیجه درس زیرک به صورت خالصه

1.5

25

در جنگ احد مسلمانان شکست خوردن وآیه نازل شد ووعده یاری خدا داده شد ومسلمانان با صبرو تقوا بر دشمن

1.5

پیروز شدندو.......

26

ماتورا جزبه عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.پیامبر

1

27

چون دید دادگاه اسالمی بدون مالحظه مقام حضرت علی رای دادبنابراین چون این گونه داوری فقط در ادیان الهی

1

ومکتب پیامبران است پس این دادگاه را نشانه حقانیت دین دانست.

28

دونوع روحی وجسمی با توضیحات آمده در کتاب(نام بردن تغییرات جسمی)

1.5

29

2سال بیشترنداشت که درشعب ابیطالب همراه پیامبربودند.درکودکی مادرگرامیشان را از دست دادند .ترک مکه

1

ورفتن به مدینه (2مورد کافیست)

