
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



خداوند پس از سخنان پیامبر )ص( در آیه ی قرآن روز غدیر خم را چگونه توصیف کردند ؟  .13

چه کتاب هایی ذکر شده است؟ واقعه ی غدیر خم توسط چه دانشمندانی و در .14

در ماجرای غدیر خم حضرت علی )ع( توسط چه کسی به جانشینی پیامبر )ص( انتخاب شد؟ .15

را انجام داده و در کتاب خود بنویس. 47و خودت را امتحان کن ص  47فعالیت کالسی ص  .16

سواالت متن درس ششم )نردبان آسمان(

در مورد نماز چه سفارشی به مردم کردند ؟ حضرت علی )ع(  .1

پیامبر )ص( نماز را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟ چرا؟  .2

که چه چیزی شما را به دوزخ کشانید چه پاسخ می دهند؟طبق آیات قرآن وقتی از دوزخیان می پرسند  .3

تاثیر نماز را بنویسید.  بنا به فرموده ی حضرت علی )ع(  .4

کدام عبادت است که در اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن به عنوان معراج مومنان یاد شده است؟ .5

ترک نماز انسان را به مرز هولناک .......................... و ......................... می کشاند.  .6

آیا هر نمازی می تواند باعث باال رفتن ما به سوی خدا شود؟ .7

چگونه باید نماز بخوانیم تا مورد توجه بیشتر خداوند قرار گیریم ؟ .8

اید نام ببرید .  برخی از اداب نماز را که قبال فرا گرفته  .9

در مورد اهمیت و ارزش واالی اذان و اقامه در تکمیل نماز چه فرمودند ؟ حضرت علی )ع(  .11

محتوای اذان و اقامه چیست و به چه موضوعاتی اشاره دارد ؟  .11

سفارش های بزرگان دین به اذان گفتن چه چیزی را موجب شده است ؟ .12

پیامبر )ص( در مورد عمل ارزشمند اذان و اقامه در نماز چه فرمودند ؟  .13

چرا به نماز خوادن در مسجد توصیه ی فراوانی شده است ؟  .14

سخن امام صادق )ع( را در مورد اهمیت مسجد بنویسید. .15

تسبیحات حضرت زهرا )س( یعنی چه؟ .16


