
سواالت متن درس اول ) آفرینش شگفت انگیز(

به نظر شما چرا ما انسان ها نسبت به شگفتی های جهان بی توجه هستیم ؟  .1

پیشرفته ترین و عجیب ترین دوربین دنیا چیست و چه خصوصیاتی دارد ؟  .2

تا دوربین ها و میکروسکوپ ها ساخته شوند ؟  دچه چیزی موجب ش .3

حضرت علی )ع( در مورد آفرینش انسان چه فرمودند ؟  .4

این همه شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد نشانه ی چیست؟ .5

شتر به اطراف خود دقت کنیم چه می فرماید ؟ خداوند مهربان برای اینکه بی .6

در پاسخ به این سوال که هدف از آفرینش جهان چیست چه فرمودند ؟ حضرت علی )ع(  .7

چه راهی نتیجه اش رسیدن به بهشت زیبای خداست ؟  .8

از دقت و توجه در شگفتی های آفرینش چه درسی می گیریم ؟  .9

را انجام داده و در کتاب خود بنویس. 15کن ص و خودت را امتحان  12دخترم فعالیت کالسی ص .11

سواالت متن درس دوم ) عفو و گذشت( 

داستان قوم بنی اسرائیل ما را به یاد کدام یک از نام های خداوند می اندازد ؟  .1

غفار یعنی چه ؟ توضیح دهید.  .2

را بنویسید.  خداوند آمرزنده است آیه ای از قرآن همراه با ترجمه در مورد اینکه  .3

خداوند در قرآن به کسانی که توبه کنند چه وعده ای داده است؟ .4

با توجه به آیه بنویسید خداوند آمرزنده چه کسانی است ؟ .5

 )وَ اِنّی لَغَفّار لِمَن تابَ وَ امَن وَ عَمِل صَالحاً ثُمَّ اهتُدی(

د ؟ آیه ای از قرآن همراه با ترجمه بنویسید که نشان دهنده ی عفو و گذشت خداوند باش .6

پیامبر اکرم )ص( در مورد عفو و گذشت چه فرمودند ؟  .7

آیا همواره باید از خطاهای دیگران گذشت ؟ چرا ؟  .8



خداوند چه زمانی گناهان بنده اش را می بخشد ؟  .9

مالک اشتر که بود ؟ و در برخورد با مردی که به وی اهانت کرده بود چه رفتاری از خود نشان داد؟ .11

موجب اصالح فرد می شود و چه زمانی موجب جسارت فرد می شود؟چه زمانی عفو و گذشت  .11

را انجام داده و در کتاب خود بنویس.  22و خودت را امتحان کن ص 21و ص 21و ص 19فعالیت کالسی ص .12

سواالت متن درس سوم )همه  چیز در دست تو(

ه ای از نعمت های بهشتی را نام ببرید .ننمو .1

خداوند در قرآن درباره ی وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید ؟  .2

وقتی پیامبر )ص( از فرشتگان سوال کردند که چرا دست از کار می کشید فرشتگان چه پاسخ دادند؟ .3

فرشتگان برای ساختن قصرهای بهشتی از چه مصالحی استفاده می کنند ؟ .4

نعمت های بهشتی نتیجه ی چیست ؟ .5

های جهنمی را بنویسید.  نمونه ای از عذاب .6

عذاب های جهنم نتیجه ی چه چیزی است؟ .7

عذاب های جهنم سرانجام چه کسانی است؟ .8

وقتی جهنمیان به جهنم می روند چه اتفاقی می افتد؟ .9

گناهکاران در جهنم به شیطان چه می گویند و شیطان چه پاسخی به آنها می دهد؟ .11

می کنند با حسرت و پشیمانی چه می گویند؟جهنمیان وقتی به فرصت های از دست رفته فکر  .11

روز جزا چه روزی است؟ .12

را انجام داده و در کتاب خود بنویس. 31و خودت را امتحان کن ص  29و ص 28و ص  27فعالیت کالسی ص .13

سواالت متن درس چهارم ) پیوند جاودان( 

به اصحاب خود چه فرمود؟ « نَّ .... لُّئَسثُمَّ لَتُ» سوره ی تکاثر  8در مورد مفهوم آیه ی امام صادق )ع(  .1

بنابه فرموده ی امام صادق)ع(یکی از بزرگترین نعمتهای الهی که در روز قیامت از آن سوال می شود چیست؟ .2


