
٣٢

103 تر آنان در این راه به شهادت رسیدند؟کدام موضوع، در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده و بیش
»جهاد در راه خدا « پاسخ: 

22

103 » به شهادت رسیدند. بیشتر پیامبران الهی، در حال « مبارزه  با ستمگران 23

103
رنج و محرومیت مردم فلسطین،یمن، سوریه، عراق، بحرین و... نمونه آشکاري از رفتار مستکبران است که جز با 

شد. « .............. » برطرف نخواهد
الف) صلح                     ب) مبارزه                   ج) سیاست داخلی                د) سیاست خارجی 

24

103 آورد؟شود و چه چیزي را به دنبال میبا چه چیزي آغاز می» دینداري « 
» را به دنبال میآورد. » آغاز میشود و « برائت و بیزاري از دشمنان خدا پاسخ: با « دوستی خدا

25

103 هایی را از آن بیرون کند؟اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي
 « » و « امور شیطانی پاسخ: « شیطان

26

103
پایه و اساس بناي اسالم، کدام جمله است و مرکّب از چیست؟

و « آري » به پاسخ: « ال اله اال اهللا » ؛ مرکّب از یک « نه » و یک « آري » است. « نه » به هر چه غیر خدایی
خداي یگانه.

27

103

ها را بنویسید.بر چند پایه استوار است؟ آن» دینداري « 
» پایه؛ پاسخ: « دو

تبرّي ( بیزاري از باطل و پیروان او ) -2تولّی ( دوستی با دوستان خدا )                             - 1

28

103

بـایـد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت « سفارش امام خمینی (ره) بـه مسلمانان جهان: 
هاي افزایش معرفت به با کدام یک از راه» ِ خدا لبریز کنند.به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان

دارد؟ و بر اساس کدام تحلیل بیان شده است؟» ارتباط « خداوند، 
تر باشد، نفرت از باطل نیز هر چه دوستی با خداوند عمیق« - » بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان « پاسخ: 
»تر خواهد بود. عمیق

29

صفحه دهم : ( یاري از نماز و روزه )درس  ردیف
110 ستون خیمۀ دین و نشانۀ وفاداري ما به عهد خویش با خدا، کدام است؟

الف) نماز                            ب) روزه                             ج) خمس                          د) زکات 
1

110 شود. شناخته می« .............. » جامعۀ اسالمی و فرد مسلمانان با 
پاسخ: نـمــــاز 

2

110 است.  در جامعه و خانوادهاي که نماز راه نیافته، گویا « .............. » وارد نشده
پاسخ: اسـالم 

3



٣٣

110 کنند و رفتار مردمش عوض جوامع اسالمی در سراسر جهان بـا آمدن کدام ماه، حال و هواي معنوي پیدا می
شود؟می

الف) محرّم                          ب) رمضان                        ج) عید غدیر                      د) همۀ موارد 

4

111
تواند در مسیر عبـودیت خـدا گـام بردارد و بـه انسان بـا عمل بـه  بـرنـامـه، احـکام و دستورات آن مـی

خداي مهربان براي زندگی او تنظیم کردهاي کهپاسخ: با پیروي از برنامهرستگاري در دنیا و آخرت برسد؟  
» خلقت « و » جامعه « ، »خانواده « ، »انسان « ، »خدا « در ارتباط با گوناگونی کـه شـامـل احکام و وظایف

است.

5

111 اوست، بداند؟          » مصلحت« چرا انسان دوست دارد حکمت و علّت احکام و دستورات الهی را که به 
»تر، دستورات الهی را انجام دهد. تا با معرفت بیش« پاسخ: 

6

111 کریم و سخنان معصومان(ع) بـه اطالع مـا هاي احکام خود را از طریق آیـات قرآنخداي متعال، همۀ فایده
رسانده است.      صحیح                  غلط 

7

111 ) دوري از گناه 2) یاد خدا                           1را بنویسید.     پاسخ: » نماز « دو فایدة  8
111 ، کدام است؟»روزه « ترین فایدة مهم

هاي الف و ب الف) یاد خدا                 ب) دوري از گناه                ج) تقوا                      د) گزینه
9

111 دارد؟  پاسخ: دوري از گناه » ارتباط « کدام فایدة نماز با فایدة روزه یعنی( تقوا )؛  10

111
» را به چه کسانی مانند کرده است؟           امام علی(ع)، مثَلِ انسانهاي« بیتقوا

اند کـه لجام را پاره کرده و هـاي چموش و سرکشی شدهمثَلِ سوارکارانی هستند کـه سوار بر اسب« پاسخ: 
»افکنند. کار را در آتش میپرند و عاقبت، سواراند؛ به باال و پایین میاختیار را از دست سوارکار گرفته

11

111
» را به چه کسانی مانند کرده است؟           امام علی(ع)، مثَلِ آدمهاي « باتقوا

اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه هـاي رام سوار شدهمثَلِ سـوارکارانی هستند کـه بر اسب« پاسخ: 
»که وارد بهشت شوند. پیمایند تا اینمی

12

111 ، چیست؟           »به رستگاري « و دیگري » رسد به هالکت می« ارکار که یکی تفاوت اصلی میان دو سو
است.ها و راهوار و مطیع بودن اسب دیگرياز آنگسیختگی اسب یکیپاسخ:در چموشی و سرکشی و لجام

13

111 »نگهداري « و » حفاظت « به چه معناست؟  پاسخ: به معناي » تقوا «  14
111 شود؟به چه کسی گفته می» تقوا انسان با « 

نماید.» حفاظت « است و خود را از گناه، » خود نگهدار « که پاسخ: کسی
15

112 نماید؛ به چه معناست؟ پاسخ:یعنی » حفاظت « است و خود را از گناه، » خود نگهدار « که ، کسی»باتقوا « انسان
نفس با سرکشی، او را در  بر خودش مسلّط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و نمیگذارد

هاي هولناك گناه بیندازد. دره

16



٣٤

112 کوشد روز به روز بر توانمندي خود بیفزاید؟          ، می»باتقوا « چرا انسان 
نیرو او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.پاسخ: تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و 

17

112

توانیم تقوا را در خود به وجود آوریم که بتوانیم در مواقع چگونه می« کریم سـؤال شـود: اگر از محضر قرآن
دهد؟چه پاسخی می» خطر بر خود مسلّط باشیم و از گناه دوري کنیم؟ 

« ها یعنی جا، به دو مورد مهم از آنتقوا به ما نشان داده در اینهاي متعددي براي کسب کریم راهپاسخ: قرآن
کنیم.اشاره می» روزه « و » نماز 

18

112 دارد؟ انسانیکه پنج بار در طول روز، نماز را به پا میدارد چه نتایجی
کند.احساس می) حضور او را در جاي جاي زندگی 2کند.            ) یاد خدا را در دل زنده می1پاسخ: 

19

112 دارد؟ توجه به حضور خداوند در زندگی و نظارت او بر اعمال انسان، چه نتایجی
»از گناهان دوري کند. « و » دست به هر کاري نزند « شود تا انسان پاسخ: موجب می

20

112

تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ ولَذکْرُ اللَّه أَکْبرُ واللَّه یعلَم ما ةَإِنَّ الصلَاةَوأَقمِ الصلَا« بـا توجه بـه عبارت قرآنی: 
به سؤاالت زیر پاسخ دهید:»  تَصنَعونَ

اشاره دارد؟          » اقامۀ نماز « یک از فواید الف) آیه، به کدام
».دوري از زشتی و ناپسندي « یا » بازدارندگی از گناه « یا » دوري از گناه « پاسخ:

یاد شده است؟          » أَکْبرُ« ب) در آیۀ شریفه، از چه چیزي با عنوان 
».یاد و ذکر خداوند« پاسخ: 

21

112

و

113

کنیم و معموالً دست از تـر در خـود مشاهـده میخوانیم امـا تـأثیر آن را کممـا نمـاز می« گویند: برخی می
رفتارهاي قبلی بر نمیداریم. » پس چگونه نمـاز، بـازدارندة انسان از زشتیها و منکرات است؟ مطلب را  با 

توضیح دهید.  ذکر مثال
بستگی دارد. مثالً اگر گفته شود که هر کس » میزان دقّت و توجه ما « و به » تـداوم « پاسخ: تـأثیر نماز به 

و به « نحوه و کیفیت درس خواندن آنها »  درس بخواند، موفّق میشود، طبیعتا موفّقیت همه یکسان نیست
و دقّت و توجه را در آن افزایش دهیم، از آن  بستگی دارد. بنابراین، اگر نمازهاي روزانۀ خـود را ترك نکنیم
انتظار داشت خواندن چند رکعت نماز شتابزده و بدون رعایت آداب، تأثیر  تأثیر خواهیم پـذیرفت. نمیتوان

چندانی در ما داشته باشد. اگر تالش کنیم روز به روز، نماز را بـا کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به 
زودي تأثیر آن را خواهیم دید.

22

113 اگر بـه زندانیان و خالفکاران جامعه نگاه کنیم، میبینیم که چنین مجرمانی « کمتر از میان افراد نماز خوان 
« هستند.

23

113 تر خواهد شد؟ چه زمانی تأثیر نماز، بیش 24



٣٥

تر انجام شود.ر با توجه و دقّت بیشپاسخ: هر قد

113
دهیم درك صحیح داشته باشیم، چه گوییم وانجام میچه در نماز میاگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آن

نتایجی خواهد داشت؟  پاسخ: نـه تنها از گناهان که حتّی از برخـی مکروهات هم به تدریج دور خواهیم شد.
25

جدول زیر را کامل نمایید:
هانتایج آن احتماالت در نماز

نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.بی اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم؟
تر خواهد شد.آلودگی ظاهري ما کم اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم؟

متمایل تـر بـه کسب درآمـد از راه حرام کم
خواهیم شد.

لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم؟ اگر شرط غصبی نبودن

چـه در مقابل خداوند قرار دارد، توجـه بـه آن
نخواهیم کرد.

تکیبر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم؟اگر هنگام گفتن

در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم 
کرد.

سجود، عظمت خداوند را در نظر داشته باشیم؟اگر در رکوع و

هاي انحرافی دست نخواهیم بست.به راه را صادقانه از خداوند بخواهیم؟» اهدنَا الصرَاطَ المستَقیم « اگر عبارت 
ها خشم که خدا بر آنخـود را در زمرة کسانی

داد. اند، قرارنخواهیمکردهو یا راه را گُمگرفته
را با توجه بگوییم؟» غَیرِ المغضُوبِ علَیهِم والَ الضَّالِّینَ« رت اگر عبا

26

113
یابیم؟دهیم، به چه نتایجی دست میگوییم و انجام میچه در نماز میبا تکرار درست آن

از انجامشان توانیم در برابر منکرات بـایستیم و یابیم کـه میپاسخ: بـه تـدریج چنان تسلّطی بر خـود می
خودداري کنیم.

27

115
از اعمالیکه تأثیر نماز را از بین میبرند، نام ببرید.  دو مورد
خاصیت نماز را از بین میبرند، نام ببرید. از اعمالی دو مورد

) غیبت کردن 2) ناراحت کردن پدر و مادر             1پاسخ: 

28
28

115
ها نگاه کند؟ خشم به آنشود وي، از رويکرده باشند؛ آیا میاگر پدر و مادر در حقّ فرزند خود کوتاهی و ظلم

کـاري انجام دهد، نمازش از سوي چـرا؟      پاسخ: خیـر، طبق فرمایش امـام صادق(ع) اگر فرزندي چنین
خداوند پذیرفته نیست.

29

115
چه فرمودند؟» غیبت کردن « دربارة پیامبر اکرم (ص) به ابوذر، 

نماز و روزهاش قبول نمیشود؛ مگر ایـنکـه فرد غیبت  روز پاسخ: « هر کس غیبت مسلمانی را کند، تـا 40
»شـده، او را ببخشد. 

30

115
هد؟ طبق فرمایش امام صادق(ع)، هر کس بخواهد ببیند که نمازش پذیرفته شده یا نه، بـاید چه کاري را انجام د

باید ببیند که نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوري او « پاسخ: 
»از گناه و منکر شده، این نماز قبول است. 

31



٣٦

115
اگر نماز، ما را از گناه و زشتی باز ندارد، چه چیزي معلوم میشود و باید چه کاري را انجام دهیم؟ 

باید جست و جو کنیم تـا آن عیب را « -» شود که عیب و نقصی در نماز خواندن ما هست. معلوم می« پاسخ: 
»بیابیم و برطرف کنیم. 

32

116
هاي بزرگ، به چه چیزي بستگی دارد؟میزان موفّقیت انسان در رسیدن به هدف

« تر باشد، دارد. هر قدر هدف بزرگبستگی» تقوا « و » خود نگهداري « ، »تسلّط بر خویش « پاسخ: به میزان 
طلبد.می» تري تقواي بیش

33

116 کنند؟پیشنهاد می» تسلّط بر خود « و » تقویت اراده « شناسان، کارهایی را براي چرا روان
د.هایی مانند درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسنپاسخ: تا افراد بتوانند به موفّقیت در برنامه

34

116

کند کـه اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلّطی بر خـود پیدا خداوند، انسان را به عملی راهنمایی می
هـاي زندگی را به هاي موفّقیت بـه سوي برترین هدفتواند موانع درونی را کنار بزنـد و گامکند کـه میمی

خوبی بردارد. این عمل، چه نام دارد؟
الف) نماز                         ب) روزه                              ج) خمس                         د) زکات 

35

116
« هاي دل، چیست وکدام آیه، مبین آن است؟        پاسخ: مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش

» نُواْ کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَى الَّذینَ من قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَیا أَیها الَّذینَ آم« -»روزه 
36

116

هاي دل است؟، مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش»روزه«چرا 
پاسخ: زیـرا انسان بـا روزه گرفتن، در عین میل به آب و غذا به سوي آن نمیرود، چشمش را از گناه حفظ 

رفتاري بـا دارد، خوشهـا بـاز میدارد، گوشش را از شنیدن بديکند، زبانش را از دروغ و غیبت نگه میمی
و مـردم را از  مردم را تمرین میکند، از حجاب و پوشش مراقبت میکند، میکـوشد بـه دیگران ستم نکند

و...   خود نرنجاند

37

117 کند؟ز روز ه را باطل میچند چی
8د) 9ج) 10ب) 11الف) 

38

117

از چیزهاییکه « روزه » را باطل میکنند، نام ببرید. چهار مورد
) خوردن و آشامیدن          1پاسخ: 

السالم) ) دروغ بستن بر خدا، پیامبر و جانشینان آن حضرت(علیهم2
) رساندن غبار غلیظ به حلق 3

) فرو بردن تمام سر در آب          4
بح) باقی ماندن بر جنابت تا اذان ص5

39

117 یـا اگر وظیفهاش تیمم است، عمداً  کسیکـه غُسل بر او « واجب » است، اگر عمداً تا اذان صبح غُسل نکند
تیمم نکند، ........     الف) میتواند روزه بگیرد                                    ب) نمیتواند روزه بگیرد

40
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117
تا وقت تنگ شود ........ روزه دار باشد، سهلانگاريکند و غُسل نکند اگرکسی

نکردن معصیت کرده استاست؛ اما در مورد غُسل» صحیح«اش تواند باتیمم،روزه بگیرد و روزهالف)می
کردن نیز معصیت کرده استتواند روزه بگیرد، حتّی اگر تیمم کند و در مورد غُسلب) نمی
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118
روزه بگیرد و بعد از ماهرمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان  اگر کسی به علّت عذري مانند بیماري نتواند

؛ چه وظیفهاي به عهدة اوست؟            پاسخ: باید « هم روزه را قضا کند »  آینده، عمداً قضاي روزه را نگیرد
»ها به فقیر دهد. رم ) گندم، جو و مانند آنگ750هم براي هر روز یک مد ( تقریباً « و 
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118 اگر کسی روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، وظیفۀ او چیست؟
»هم کفّاره دهد. « و » هم قضاي آن  را به جا آورد « پاسخ: باید 
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118
کسیکه روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید « کفّاره » دهد؛ یعنی چه؟

براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد ( که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد ) یـا بـه شصت فقیر پاسخ: یعنی 
طعام بدهد ( به هر فقیر یک مد ) و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.
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118

چیزي بر او  واجب اگر کسی بـه چیز حـرامی روزة خود را باطل کند؛ مثالً دروغی را بـه خدا نسبت دهد، چه
شود؟ توضیح دهید.می

» هم دو ماه روزه بگیرد. « و » فقیر را اطعام دهد 60هم « ؛ یعنی باید براي آن روز، »کفارة جمع « پـاسـخ: 
البته اگر هر دو برایش ممکن نباشد، میتواند هر کدام را که ممکن است، انجام دهد.
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118

روزه بگیرد؟ کسیکه به سفر میرود، در چه صورتی باید نمازش را شکسته بخواند و نباید
هاي زیر را داشته باشد:پاسخ: اگر شرط

تر از کیلومتر ) باشد و مجموعۀ رفـت و برگشت او بیش22/ 5فرسخ شرعی ( حدود 4تر از ) رفتن او بیش1
فرسخ باشد.8
که سفر کرده بماند. جاییروز در 10تر از ) بخواهد کم2

باشد. 3) براي انجام کار حرام سفر نکرده
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118
که سفر کرده است بماند ......تر در محلّیروز و بیش10خواهد که میکسی

گیرداش را میالف) نباید نمازش را کامل بخواند ولی روزه
اش را هم بگیردب) باید نمازش را کامل بخواند و روزه
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118
اگر کسی، به قصد ستم به مظلوم یا همکاري با یک ظالم در ظلم او سفر کند ......

اش را بگیرد          الف) باید نمازش را کامل بخواند و روزه
بر او واجب نیستب) باید نمازش را کامل بخواند ولی روزه گرفتن 
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118
است ......  اگر فرزند، با نهی پدر و مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده

اش را بگیردالف) باید نماز را تمام بخواند و روزه
اش را بگیردب) باید نماز را شکسته بخواند و روزه
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