
دینداری بر چند پایه استوار است؟-553

برنامه ی تمام پیامبران الهی چیست؟  -571

نبال دارد؟دینداری با چه مقدمه ای آغاز می شود و چه چیزی را به د-571

باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض› فرمایش امام خمینی)ره( -572

  یك از راه های افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟به کدام ‹ عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

:دهيد كامل پاسخ زیر سواالت به

با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان ایشان مشتاق آن بوده اند؟ به راستی دوستی-573

نقش محبت را در زندگی فردی انسان بنویسید؟-574

را شرح دهید؟‹ و مبارزه با آنان بیزاری از دشمنان خدا› از راه های افزایش محبت به خدا-575

را توضیح دهید؟‹ دوستان خدادوستی با › از راه های افزایش محبت به خدا-575

برای تقویت دوستی خود با خداوند از چه راه هایی می توان کمك گرفت؟-577

برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟-573

چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟-573

نمونه های از رفتار مستکبران که جز با مبارزه برطرف نخواهد شد را بنویسید؟-511

باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به › چه نکاتی از فرمایش امام خمینی)ره( -511

 استنباط می شود؟ ‹ ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

؟ی پایه و اساس بنای اسالم چیست و مرکب از چه قسمت هایی می باشد جمله-512-

:یاری از نماز و روزه درس دوازدهم

سواالت چند گزینه ای
نشانه ی وفاداری به عهد با خدا بوده و عامل عوض شدن رفتار مردم ...است -513

 نماز–روزه د(روزه  –روزه ج(نماز  –نماز  ب(روزه –نماز الف(

کامل ترین پایداری در برابر خواهش های دل .....است و ثمره اش دستیابی به ....می باشد.مصداق -514

دوری از گناه–تقوا ج(نماز دوری از گناه د(یاد خدا  –تقوا ب(نماز –الف(روزه 

روايات و آيات بخش

چه پیام هایی دریافت می شود؟‹ المُنکرِ و َْذِکرُاهللِ أکبرُ و اهللُ یَعلمُ ما تَصنَعونَةَ إنَّ الصّالةَ تنهی عنِ الفحشاءِ وَ وَ أقمِ الصّال› .. آیه یاز -515

چه نکاتی قابل استنباط است؟‹ یا أیها الذین آمنوا کُتبَ علیکمُ الصیامُ کما کُتِب علی الذینَ مِن قبلکُم لَعلّکم تتقون› از آیه ی -515



به سواالت پاسخ دهید« ذِکرُاهللِ أکبرُ و اهللُ یَعلمُ ما تَصنَعونَلةَ إنَّ الصّالةَ تنهی عنِ الفحشاءِ وَ المُنکرِ و َْ.. وَ أقمِ الصاّل»با توجه به ایه   -517

الف(نماز انسان را از چه چیز های دور می کند؟

ب(برترین ثمره نماز کدام است؟

مهمترین فایده روزه چیست؟ ‹یا أیها الذین آمنوا کُتبَ علیکمُ الصیامُ کما کُتِب علی الذینَ مِن قبلکُم لَعلّکم تتقون  ›با توجه به ایه  -513

:دهيد تشخيص را نادرست از را درست های گزاره

اگر دقت خود را در نماز های روزانه افزایش دهیم از آن تأثیر خواهیم گرفت.-513

ه راه های انحرافی دل نخواهیم بست.تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم ب اگر در هنگام گفتن-511

از راه های کسب تقوا هستند.‹ روزه›و ‹ نماز› -511

تیم. با تکرار درست آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم یك دفعه به چنان تسلطی می رسیم که می توانیم در برابر منکرات بایس-512

. اگر به آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، درك صحیح داشته باشیم،از گناهان و برخی مکروهات  به تدریج دور خواهیم شد-513

اگر روزه دار چیزی را که الی دندانش مانده سهواً بخورد روزه اش باطل می شود.-514

تنباکو و مانند آن را به حلق برساند.روزه دار می تواند بخار غلیظ و دود سیگار و -515

:نيدك تكميل مناسب باعبارات را خالي جاهای

تأثیر نماز به ......... و به میزان ............ ما بستگی دارد.-515

را صادقانه از خداوند بخواهیم به .............. دل نخواهیم بست.‹ اهدِنا الصراطَ المُستقیمَ› اگر عبارت -517

اگر در .......و....... عظمت خدا را در نظر داشته باشیم در مقابل مستکبران ......... نخواهیم کرد.-513

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم،.............. خواهد شد.-513

.................................... خواهیم کرد.اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، -521

اگر نماز را کوچك نشماریم و نسبت به آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، درك صحیح داشته باشیم،نه -521

تنها از.............. و.............. به تدریج دور خواهیم شد.

......... در برابر خواهش های دل است.روزه مصداق کامل، تمرین .......... و -522

اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش................... .-523

اصظالحات زیر را تعریف کنید. الف(تقوا                      ب(کفاره ی روزه -524

:دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به

علت احکام الهی را بداند؟چرا انسان دوست دارد حکمت و -527

دو فایده نماز را نام ببرید؟-523



مهم ترین فایده روزه چیست؟-523

معنای تقوا را بنویسید؟-531

از اثرات روزه داری را بنویسید؟‹ مورد2›-531

ذکر کنید؟وزه را باطل می کنند، را از موارد ی که ر‹ مورد 2›-532

مورد كافي است.(2)ذكر چه خصوصیاتی دست می یابد؟در پایان ماه رمضان روزه به -533

اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزه او چه حکمی دارد؟-534

کفاره جمع به چه معناست؟-535

:دهيد كامل پاسخ زیر سواالت به

اهمیت نماز و روزه را در جامعه اسالمی توضیح دهید؟-535

تنظیم کرده است؟عمل به این برنامه چه نتایجی را بدنبال دارد؟خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها چه برنامه ای -537

اثرات بی تقوایی را در زندگی انسان بنویسید؟-533

تقوا به چه معناست و انسان با تقوا در برابر گناه چگونه عمل می کند؟-533

انسان از زشتی ها و منکرات است؟چگونه نماز باز دارنده ی -541

تفاوت ویژگی های افراد نماز خوان را با افرادی که  نماز نمی خوانند ، را بنویسید؟-541

ما نماز می خوانیم اما تأثیر آن را کمتر در خود مشاهده می کنیم.پس چگونه نماز ›پاسخ کسانی که می گویند:-542

 است؟بازدارنده انسان از زشتی ها و منکرات 

چگونه نماز بازدارنده انسان از زشتی ها و منکرات است؟-543

چنان چه نماز را کوچك نشماریم و نسبت به آن چه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، چه نتایجی بدنبال خواهد داشت؟ -544

چه اعمالی تأثیر نماز را از بین می برند؟وظیفه ی ما در قبال آن چیست؟-545

:فضيلت آراستگي سيزدهمدرس 

سواالت چند گزینه ای

حسن خلق ،مربوط به آراستگی .......پیشوایان مابوده و آن بزرگواران از ......به عنوان اخالق مومنان یاد می کند.-545

 عفاف د(باطنی آراستگی –آراستگی ج(باطنی  -عفاف ب(ظاهری -الف(ظاهری
گویندکه قرآن کریم این حالت را امری ....می شمرد.حالت تندروی در.......را تبرج می -547

جاهالنه–خود پسندانه د(عفاف –خودپسندانه ج(عفاف  –جاهالنه ب( اراستگی  –الف(آراستگی 

روايات و آيات بخش


