
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



شایسته ترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خدا )ص( چه کسی است؟ .3

درباره ی روزهای کودکی خود چه فرمودند؟حضرت علی )ع(  .4

اسرار و نکات عمیق قرآن را به چه کسی آموخت ؟ و چرا؟پیامبر )ص(  .5

سخن حضرت علی )ع( را در مورد چگونگی بهره مندی معارف قرآن پس از پیامبر بنویسید.  .6

با توجه به حدیث ثقلین تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت زیبای خداوند چیست؟ .7

اهد داشت؟رها کردن دو امانت پیامبر )ص( چه نتیجه ای خو .8

را انجام داده و در کتاب خود بنویس.  38و خودت را امتحان کن ص 38و ص 34فعالیت کالسی ص .9

خداوند کریم چه کسی را به عنوان اولین معلم قرآن قرار داد ؟ چرا ؟ .11

چرا قرآن کریم کامل ترین کتاب آسمانی است ؟ .11

سواالت متن درس پنجم )روزی که اسالم کامل شد( 

پیامبر )ص( امت اسالمی را بدون رهبر رها کرده باشد با ذکر دلیل توضیح دهید. آیا ممکن است .1

در آخرین سفر حج پیامبر )ص( چند نفر از مسلمانان در حج حضور داشتند؟ .2

مناسک حج یعنی چه ؟ .3

چه مکانی بود ؟ غدیر خم  .4

در غدیر خم جبرئیل امین پس از نازل شدن چه می فرماید؟ .5

ال مردم را به دین اسالم دعوت کرد؟ و در این راه چه سختی هایی را تحمل کرد ؟ پیامبر خدا )ص( چند س  .6

گرانی ایشان برطرف شد؟نچرا رسول خدا )ص( نگران بودند و پس از دریافت وحی  .7

وقتی پیام خدا به پیامبر رسید رسول خدا چه دستوری دادند ؟  .8

پیامبر )ص( در واقعه ی غدیر خم چه خبری به مردم دادند و چه فرمودند ؟  .9

هنگامی که پیامبر )ص( حضرت علی )ع( را نزد خویش فرا خواندند چه کردند و چه فرمودند؟ .11

هنگامی که حاضران سخنان پیامبر را تایید کردند پیامبر )ص( چه فرمودند؟  .11

دند ؟ مسلمانان چه کر پس از سخنان پیامبر )ص(  .12


