
سوال هاي درس چهارم تاسیزدهم
درس چهارم

.واجب می شود، نام ببریدچندنمونه ازتکالیف دینی راکه پس ازبلوغ برشما- 1
رارگرفتن دررحمت پروردگاراست؟شرایط ق،انجام چه اعمالی» ....واَقیموا الصلوه و « باتوجه به آیه - 2
)چه توانایی هایی دارد؟( شخصی که به درجه اجتهادمی رسد وفقیه نام می گیرد درچه اموري تخصص دارد؟ - 3
مرجع تقلید به چه کسی می گویند؟- 4
براي خودتان مرجع تقلید انتخاب کنید؟می توانید ) ازچه راه هایی ( شماچگونه - 5
ص       غ. خدا دستورداده استدبه همان صورتی باشد که انجام تکالیف دینی بای- 6

درس پنجم
وضو گرفتن زیاد براي انسان مومن چه نتیجه اي دارد؟) ص(بنابه فرمایش پیامبر- 1
)براي انجام چه کارهایی وضو واجب است؟ ( درچه مواردي باید وضو بگیریم ؟ - 2
؟براي انجام دادن چه کارهایی وضو گرفتن مستحب است- 3
غص . همان آب وضو بگیریم ، وضوي ما باطل استاگرفراموش کنیم آبی نجس است وبا- 4
.آب مطلق به چه آبی گفته می شود؟ چندمورد مثال بنویسید- 5
.آب مضاف چیست؟ چندنمونه مثال بنویسید- 6
وضوگرفتن باکدام یک ازآب هاي زیرصحیح است؟- 7

آب غصبی-آب چاه           د- نه          جآب هندوا- گالب              ب- الف
وضوگرفتن باآبی که صاحبش راضی نیست، چه حکمی دارد؟- 8
وضو گرفتن درکدام مورد صحیح است؟- 9

.     باآبی که مباح نیست-ب.                     باظرفی که صاحبش راضی نیست- الف
.اآبی که مال دیگري استب- د.          باآب جویی که ازوسط روستا می گذرد- ج
غص . اگرقسمتی اززانوي شخصی نجس باشد ، این فرداگروضو بگیرد ، وضویش باطل است- 10
منظورازترتیب دروضو چیست؟- 11
فاصله افتادن دربین کارهاي وضو چه نام دارد؟- 12
نبودن مانع- دقربت             - مواالت                  ج- ترتیب                  ب- الف
.چندمورد ازکارهایی که وضو وتیمم راباطل می کند ، نام ببرید- 13

درس ششم
.است........... شکستن بی دلیل نماز - 1

حرام- واجب           د- مکروه          ج- مستحب       ب- الف
می دارد؟ش چه حک، نمازغصبی استمکانی که درآنجا نماز می خواندکسی که دربین نمازیادش بیاید- 2



درکدام یک ازموارد زیرنماز باطل می شود؟- 3
.خنده کوتاه وغیرعمدي داشته باشیم-ب.         پس ازسالم نمازوضوي ماباطل شود- الف

.غیرعمدي صورت مان را برگردانیم- د.                 جواب سالم کسی را وسط نماز بدهیم- ج
زگزارباطل نیست؟درکدام مورد ازکارهاي زیرنماز فردنما- 4

.ازروي فراموشی یک سجده رانخواند-ب.                   نمازگزارسهواً نیت نمازرا نکرده باشد- الف
سرفه کردن نمازگزار دروسط نماز- د.                 تندخواندن نمازوتلفظ نادرست یک کلمه- ج
غص. جام نداده ایماگربراي نجات خود یا شخص دیگري نمازمان رابشکنیم ، کارحرام ان- 5

درس هفتم
چرابه روزقیامت یوم الحساب می گویند؟- 1
خداوند اعمال انسان راچگونه بررسی می کند؟» .....فَمن یعمل مثقالَ « باتوجه به آیه ي - 2
یوم الفصل یعنی چه ؟ چرابه این روز یوم الفصل می گویند؟- 3
براي کسانی که ایمان آورده ( چه کسانی اهل بهشت هستند؟ » .... لصالحات اا اَلَّذینَ آمنوا وعملو« باتوجه به آیه ي - 4

)وکارهاي شایسته انجام داده اند چه نتیجه اي است؟ 
اولین ومهمترین چیزي که خداوند آن رامایه رستگاري انسان درقیامت می داند ، چیست؟- 5

قرآن-ایمان           د- جاعمال- بنماز - الف
درچه صورت ایمان می تواند انسان رابه خوشبختی واقعی برساند؟- 6

درس هشتم
کامل ترشدن ورشد بیشترفهم واندیشه انسان ها چه نتیجه ودستاوردهایی براي آنان دارد که پیشینیان ازدرك آن ها - 1

ناتوان بوده اند؟
در اولین کتاب وتوسط اولین پیامبران براي انسان ها ارسال نکرده است؟همه ي پیام هایش راچراخداوند- 2
وظیفه هرپیامبرنسبت به مردم زمان خود وپیامبر پس از خود چه بوده است؟- 3
مهمترین نکته ومسئله اي که انسان باید درباره آداب قرآن رعایت کند ، چیست؟- 4
بهترین وسیله براي تقرب به خداوند چیست؟) ع ( بنابه فرمایش حضرت علی - 5
.محتواي آیات قرآن کریم به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید- 6

مدرس نه
بزرگترین نعمت الهی که خداوند به انسان ها داده چیست؟) ع ( بنابه فرموده امام صادق - 1
ونه می توانند نیازهاي خودرا برطرف کنند؟چگ) ص ( انسان هاپس ازفوت پیامبر ) ع ( بنابه فرمایش امام کاظم - 2
)چگونه برنامه اي است؟ ( براي هدایت مردم طراحی کرده و آورده چیست؟ ) ص ( برنامه کامل ودقیقی که پیامبر - 3
به ایشان چه می فرماید؟) ص ( درباره آموختن علم واخالق توسط پیامبر ) ع ( حضرت علی - 4
آموخته است؟) ع ( عمیق قرآن را به علی اسرارو نکات ) ص ( چراپیامبر - 5



چگونه می توانند برمشکالت خود غلبه کنند؟) ص ( مردم پس ازپیامبر - 6
به ایشان معرفی می کند؟راچگونه) ع ( ان پس از علی امامان وجانشین) ص ( پیامبر- 7
درمیان مردم باقی وبه امانت گذاشته چیست؟) ص ( دوچیزگرانبهایی که پیامبر - 8
بااستفاده ازحدیث ثقلین تنها راه رسیدن به سعادت وراهیابی به بهشت زیباي خداوند چیست؟- 9

درس دهم
چه دستوري می دهد؟) ص ( خداوند به پیامبر » ....یا اَیها الرَّسولُ بلِّغ « باتوجه به آیه ي - 1
.دموردنام ببریددرطول دوران بیست وسه سال نبوت باچه مشکالتی مواجه شد؟ چن) ص ( پیامبر- 2
چه چیزي براي مسلمانان کامل وتمام شده است؟» .... اَلیوم اَکملت لَکُم« آیه ي باتوجه به- 3
ص   غ.  توسط خداوند انجام گرفت ) ص ( براي جانشینی پیامبر ) ع ( انتخاب علی  - 4

درس یازدهم
ت برعهده چه کسی است؟هدایت ورهبري مردم درعصرغیب) ع ( باتوجه به سخن امام صادق - 1
مردم باید ازچه فقیهانی پیروي کنند؟) ع ( باتوجه به سخن امام صادق - 2
غص .  رهبرجامعه بایدازانجام کارهایی که سعادت دنیا وآخرت مردم رابه خطرمی اندازد ، دوري کند- 3
)چه ویژگی دارد؟ ( اسالم شناس وفقیه واقعی چه کسی است؟ - 4
یه ازچه چیزي گرفته شده است؟فتوا وسخن فق- 5

موارد الف و ج-د)       ع ( حدیث معصومین -ج)      ص ( یث وسخن پیامبرحد- قرآن کریم       ب–الف 
.می باشند.......... فقها نایب وجانشین - 6
والیت فقیه یعنی چه؟- 7
ولی فقیه دربرابردین وجامعه چه وظایفی دارد؟- 8

درس دوازدهم
به فرزندش چه چیزهایی رافقط خداوند می تواند به انسان عطا کند ودیگران قادربه ) ع ( ازنامه امام علی بااستفاده- 1

بخشیدن آن نیستند؟
نعمت خداوند می شود؟درهاي ، چه چیز باعث گشودن ) ع ( به فرزندش امام حسن ) ع ( باتوجه به نامه امام علی - 2

گذشت-دعا                  ج- جت               نی-نماز                        ب–الف 
دعا کردن موجب چه چیزي می شود؟» ..... وقالَ ربکُم « باتوجه به آیه ي - 3
.می تواند به جایگاهی که درنزد پروردگار است ، برسد......... ...........انسان با ) ع ( بنا به فرموده امام صادق - 4
)باعث چه چیزهایی می شود؟ ( توسط انسان چه فایده هایی دارد؟ رعایت کردن آداب دعا- 5
.مناسب براي دعا کردن چه هنگامی است ؟ آن ها را بنویسیدچهاروقت- 6
.دعا می کند...... ..........نزدیک ترین دعاها براي اجابت دعاي کسی است که ابتدا براي - 7

درس سیزدهم



العمل هرکاربه چه کسی می رسد؟براساس قانون عمل وعکس العمل ، عکس- 1
.صله ي رحم چیست؟ چندنمونه نام ببرید- 2
.بنویسید) ع ( آثارصله ي رحم برزندگانی انسان درهمین دنیا را بااستفاده ازسخن امام باقر - 3
غص.  اگرپدرومادر انجام کاري رااز فرزند بخواهند که خداوند راضی نباشد ، اطاعت آنان واجب نیست- 4
نتیجه نیکی به والدین چیست؟) ع ( بنا به سخن حضرت علی - 5
نتیجه کدام کارهاي انسان به خودش ( نتیجه نیکی وبدي کردن انسان چیست؟ » .... أن اَحسنتُم « باتوجه به آیه - 6

)می رسد؟ 
. ادامه سوال ها انشاء اهللا بزودي تقدیم تان می شود


