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 96-97سبل تحصیلی  ًْنپبیِ                  ّبی آسوبى پیبمزضس پبسد  فؼبلیت والسی 

 

1  - 

   11صفحِ زضس اٍل

 ٍ......... ػعیع-ػظین -ضحین-وطین-حىین-1

 صوس ٍ...... -احس -ستبض-ضظاق-غفبض -2

 ّوِ هْطثبى است ًٍسجت ثِاٍ ثط ّوگبى هبیِ اهیس هی ثبضس ضحوبى  ٍضحین  چَى صفت ثرطٌسگی 14ظ  

 هحسٍز ثِ ظهبى ٍ.......-زضز هٌسی-ثیوبضی-ظاز ٍٍلس–ًیبظ زاضتي  17ظ

 

  

 

 

ثِ اًسبى پیطٌْبز فیلن ّبی ًبهٌبست هی زٌّسوِ ثبػث اظثیي ضفتي ایوبى هی ضَز یب تحت  ایي گًَِ زٍستبى 25ظ زضس زٍم -2

 .ًوبظ هی ضَز بت هثلجثِ هطٍض ظهبى  ثبػث فطاهَضی ٍاخ ِپَضص ًبهٌبست و تبثیط

 اعبػت هحض اظزستَضات ذسا-ذَز )ّوسطش فطػَى(ى هجبضظُ ثب حبون ظهب –پبوساهٌی  -ایوبى  ثِ ذسا 26ظ 

 سطزضگن ًیستٌس ،ثِ ضاُ ضاست ّسایت هی وٌس،آًبى ضااظ ضاّْبی وح ثبظ هی زاضز،ثرطص ٍآهطظش ذساًٍس 28ظ

 

 

–زیگطاى هْطثبى ثبضین  بث-تمَی زاضتِ ثبضین-صجَض ثبضین–وٌین ثِ زستَضات ذساًٍس ػول  -گٌبُ ًىٌین 35ظ سَمزضس    -3

 حدبة ضا ضػبیت وٌین ٍ.........

ٍثِ  پٌبُ ثیبضیناٍٍثِ ٍثِ یبز ذسا ثیفتین ٍاٍ ضا لؼٌت  وٌین   وِ فطیجی ثیص ًیست ثی اػتٌب ثبضین  ضیغبى (ثِ زستَضات 1    38ظ

 ًوبظ ضٍی ثیبٍضین.

 ٍّویطِ ذسا ضایبز وٌین. یست ٍثبػث اظثیي ثطزى زیي ٍایوبى هب هی ضَز ثی تَخِ ثبضینثِ ذَاستِ اش وِ فطیجی ثیص ً(2

 ٍزضپی اًتمبم ًجبضین ٍذطن ذَز ضافطٍ ذَضین (ػفَ ٍثرطص ضاهالن وبض ذَز لطاض زاز3ُ

 همبٍهت وطزُ ٍزضثطاثط آى ایستبزگی ًوَزُ پیبهجط اوطم ثب  ثت پطستی وِ ًوبزی اض چَة ٍسٌگ ثَزًس 44ظ

 ثِ آًبى فْوبًس وِ زاضتي زذتط ًٌگ ًیستًٌگ ثَزى فطظًس زذتط ثب آهسى سَضُ وَثط ییي غلظ ثب آ

 هب ثبیس تبثغ اهط ذساًٍس ثبضینثب فَت فطظًس پیبهجط ثِ ًبم اثطاّین ثِ آًبى فْوبًس وِ 

 است ایستبزگی ًوَزُ است. زضثطاثط ثؼضی اظػمبیس غلظ هثل گصاضتي استرَاى زضگطزى وِ هظْطضدبػت

 -تملیس ٍاػتمبز ثِ ػمبیس غلظ 42ظ

 

ػلن ثِ ًْبیت حس هطزم ثربعط اهبم ظهبى )ػح( ًسجت ثِ زیگطاى هْطثبى هی ضًَس،ثِ ّوسیگط ووه هی وٌٌس،46ظ زضس چْبضم  -4

 ذَز هی ضسس،اهَض حبهؼِ ثِ ضاحتی حل هی ضَزٍ.......................

هطزم ضا ًسجت ثِ اهبم ووطًگ ٍّسفططاترطیت وٌٌس ٍضَق ٍاضتیبق  تبچْطُ اهبم ظهبى  )ػح( ضاذطي ٍلیبم اٍضاذًَیي48ظ

 وٌٌس

 ضاستگَیی ضاسطلَحِ وبض ذَز لطاضزّین–ثِ فمیطاى ثرطص زاضتِ ثبضین –ثِ زستَضات زیٌی ػول وٌین 49ظ

 اظوبضّبی حطام زٍضی وٌین ٍ......–ثِ ًوبظ ٍػجبزات ثیطتط تَخِ وٌین 

 

 

 

 وِ فمیْبى  پطّیع گبض ّستٌس ٍاظ زیي هحبفظ هی وٌٌس.ػبلوبى زیٌی هطاخؼِ وٌٌس ذیط.  ثبیس ثِ  56ظ زضس پٌدن  -5

 پطّیع گبضثبضٌس ،،تبثغ زستَضات ذساًٍس ثبضٌسًگْجبى زیي ثبضٌس ،ثطذالف ذَاستِ ًفس ذَز ػول وٌٌس 57ظ

ٍلی سبیط فمْب هسئَل  پبسرگَیی ثِ هسبئل زیٌی ّسایت ٍضّجطی هطزم خبهؼِ ضا ػْسُ زاضاست ػالٍُ ثط  ٍلی فمیِ   58ظ 

 پبسرگَیی ثِ هسبئل زیٌی هی ثبضٌس
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  6 

گٌبّبًص اظ ، اًگبض توبم ضت هطغَل ػجبزت استای اٍ هسدس هی ضَز طثبػث افعایص ػوط هی ضَز، ثستطش ث 66ظضطن زضس  

 زٍ.....ضَثب زست ٍ پبی سفیس هحطَض هی  ٍ زضلیبهت  ثب چْطُ ای ظیجب ،گَش، چطن، زست ٍ پبّبیص هی ضًٍس

 (ثبعل  چَى هَاالت ٍضَ ثِ ّن ذَضز3( صحیح است چَى آة خبضی است 2الف( ا( ثبعل است  چَى آة هضبف است  68ظ

 ة( ٍضَی ػولی زاًص آهَظ

ای گطفتي آة زضزستطس طون ثبضس ج( آة ّست ٍلی ٍسیلِ ای ثثطای ٍضَ ٍلت الف(آة ثطای اًسبى ضطض زاضتِ ثبضس ة(  69ظ 

 ٍ....... زظز ٍیب خبًَضظز( ثطای تطس ا ًیست

 تیون ثِ ذبن ٍ ضیگ ٍ ولَخ ٍ سٌگ اگط پبن ثبضٌس، صحیح است 71ظ

 تیون ثط سٌگ گچ ٍ سٌگ آّه ٍ سٌگ هطهط سیبُ ٍ سبیط السبم سٌگ ّب صحیح است

 . ل پرتِ هثل آخط ٍ وَظُ ًیع صحیح استگِثِ 

 

 

7- 

 

 76ظ زضس ّفتن 

 ضطط آزهیت ایي است وِ اًسبى حوس ٍتسجیح ذساًٍس ضااًدبم زّس.

 78ظ 

 ًوبظصحیح است-5ًوبض صحیح است-4ًوبظش غلظ است -3ًوبظش صحیح است -2ًوبظش صحیح ًیست  -1

 

 

 

ت ضَز ٍزٍس هؼطفی هی سطهبیِ ٍ اًسٍذتِ ثطتطیي ػٌَاى زٍست اگط ذَة ثبضس ٍذیط ذَاّی اٍضاثرَاّسثِ 83ظ  زضس ّطتن  -8

 آتص اظ ای پبضُ ػٌَاى ثِ اگط ثس ثبضس ٍذیطذَاُ اٍ ًجبضس

 87ظ

تبضبیس آى فطز هتَخِ ضفتبضثسش ضَز ون ون اظضست ایي ًَع زٍستی ّب ثىبّس هثال اظیه  اضتجبط ذَز ضاثبایي فطز ثتسضیح ون وٌس

 اثغِ ضبى ضاثب ّوسیگط لغغ وٌٌسسبػبت ووتطی ثباٍ ثبضس تبهَخت ضَز ضفتبضش ضاتغییط زّس یب ذَزضبى ض هسیط ثِ ذبًِ ًطٍز

 89ظ

زچبضایي اضتجبُ ضس ضاُ ذطٍج آى ایي است  پس ثبیس اظزٍستی افطاعی پطّیع وطز لصا اگطزضزٍستی ثبیس هیبًِ ضٍی ضازضًظط گطفت 

 وِ 

 اضتجبط ثبذساضاثیطتط وٌس ٍثِ ًوبظ ٍلطآى ضٍی آٍضز-1

 فس ثیطتط ثِ آًبىزازى اػتوبز ً -3اضتجبط ثباػضبی ذبًَازُ ضاافعایص زّس-2

 

 

 

 144ظًْن زضس   -9

حطثِ ّبی ذَز هَفك ًطسًس لصا االى  موِ ثبتوب ، زضوٌبى هی ذَاٌّس ثب توبم تالش ذَز ٍاثستگی ٍشلت ضاثَخَز ثیبٍضًٌسذیط

 ثبیس َّضیبض ثَز تب فطیت آًبى ضاًرَضین. اٍاضز ػول ضسًس تب ثبٍضّبی زیٌی هب ضااظثیي ثجطًٌس لص ماظعطیك خٌگ ًط

 146ظ

 ضاُ هجبضظُ ثب تطفٌس زضوي زضظهیٌِ فطٌّگی آگبّی اظًمطِ ّبی آًبى ًٍیفتبزى زضزام آًبى

 وٌینش اگط ثطای تضؼیف ثبٍضّبی زیٌی ثبضس ثطای تمَیت زیي ذَز تال

 اگط اظخٌجِ التصبزی ثبضس ضًٍك التصبزی زّین 

 خٌجِ ًظبهی ٍخٌگ ثبضس تَاى ًظبهی ذَز ضاّطچِ ثیطتط لَی تطوٌین.اگط 
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 149ظ زضس زّن  

فطز ذغب وبض ثب ٍاوٌص افطاز خبهؼِ هتَخِ ذغبی ذَز هی ضَزٍهی فْوس وِ  ، چَى ّطوسی ایي ذغبّب ضازیسٍثِ اٍتصوطزّسذیط

 ًٍبچبض ثِ تطن آى ػول هی ضَز هَضز سطظًص افطاز لطاض هی گیطز

 زضهَضز غیجت113ظ

ت ٍزضوٌی ثیي آًبى ثَخَز هی آیس ضٍوسٍی زّس ٍآثطٍی آى فطز ضاهی ثطزٍی ایي گٌبُ ضازضخوغ اًدبم ه اگط ًْی اظهٌىط ًطَز 

 ٍاضتجبط آًْب ثبّوسیگط لغغ هی ضَزٍ.............

 115ظ

یؼٌی ثب ظٍض فطز  زست ثِ ًْی اظهٌىط ػولی ظز  هالیوت ٍهْطثبًی اضتجبّص ضاتطن ًىٌسثبیس ًصیحت ٍ ظثبًی ٍهطاحل  ثباگط
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 وبض ثِ هب هطثَط ًوی ضَز ٍٍظیفِ ًْبز ّبی حىَهتی هثل ًیطٍی اًتظبهی هی ثبضس.ضااظایي ػول ثبظزاضت الجتِ ایي 

 116ظ

 اٍ ضاهتَخِ اضتجبّص ثىٌین اگط ًپصیطفت ثِ هطاحل ثبالتط هثل لضبیی اعالع ثسّین -1

 اٍضااظػَالت وبض هٌفی اش آگبُ وٌین-2

 ثِ ػَالت آى وبض اٍضاآگبُ وٌینت زضایي هَضز ثباٍصحجت وٌین ًٍسج-3

 تصوط ظثبًی اگطلجَل ًىطز ثِ هطحلِ ثبالتط هطاخؼِ وٌین-4

ثبتصوط سبزُ ثِ اٍثگَیین هطىل ذَزضٍ ات ضاثطعطف وي زضغیط ایٌصَضت ثِ همبهبت ثبالتط هثل هحیظ ظیست یب پلیس اعالع -5

 زّین

11  

 119ظ یبظزّن  زضس 

 هبیِ زاضاى ٍاًفبق ًىطزىى ثطٍت تَسظ سطهحجَس وطزظلن ثطذی ثِ ثطذی زیگط،ذَز ذَاّی اًسبًْب،

 .ٍوبهل ضسى ػمل اًسبى طیًطسى فم سایپ يیاضتجبط ث 121ظ

ٍاًسبى ػبلل سؼی هی وٌسثبسؼی ٍتالش فطاٍاى ًیبظهٌس  اًسبى ػبلل اًفبق ضاذسبضت ًوی زاًس ثلىِ آى ضاسطهبیِ ثعضگی هی زاًس

یه سَ تؼسازاًفبق وٌٌسگبى ظیبز است ٍاظسَی پس ػمل ثِ ضضس هغلَة ضسساظزیگطاى ًجبضسًٍیبظش ضاثبتالش ذَز فطاّن وٌس

 122ظ ظًسگی ثْتطی ضلن هی ظًس ًوٌسی ػملافمیط ثبتَزیگط

 اى هطىالت هبلی فمطا ثطعطف هی ضَزظوبت ایٌْب پطزاذت ضَز ثِ چِ هیعاگط

 

 

 134ظ  زضس زٍاظزّن  12

 ْطت الْیاًسبى  ثْبی وبالثفطٍضٌسُ هَهٌبى  وبالی هَضز هؼبهلِ خبى ذطیساض ذساًٍس   

 138ظ 

 (،زفبػی ، زفبػی، ثب سطوطبى )زفبػیزفبػی  

 

 

 هَفك ٍپیطٍظ ثبضیس  گطخی 
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  www.mobindashti.blog.ir آدرس اینرتنتی: -تهیه کننده:مبین دشتی پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن   پیام های آس�ن نهم متوسطه اول-به نام خدا 

  www.mobindashti.blog.ir                           تو را چگونه بشناسم:درس اول                                

  .صفات ثبوتي وسلبي را تعريف كنيد و براي هريك دو مثال بزنيد :1سئوال

صفاتی که ما آن هارابه خدواند نسبت می دهیم وجنبه ک+لی دارند وخداوندنیزآن هارا دارا است راصفات ثبوتی می ثبوتی :
  ، بخشندگی و........عدالت ،قدرت،مانند علم  گویند

  ورنج،خواب ومرگ و.... که خداوند آن هاراندارد راصفت سلبی می گویند.به صفاتی مانند :عجز وناتوانی، درد سلبی: 
  .راه هاي شناخت صفات خداوند را نام ببريد و درباره هر كدام به اختصار توضيح دهيد :2سئوال

  تفکر در کتاب آس+نی -٢تفکر در کتاب خلقت -١
یکی از بهرتین راه های شناخت صفات خداوند، مراجعه به کالم خود اوست.چراکه توصیفی که خداوند  تفکر در کتاب آس+نی :

  از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است و می تواند ما را در شناخت صحیح از او،
  ویژگی ها ویاری دهد.و با مطالعه کالم الهی، با آیات زیادی روبه رو می شویم که هر کدام به بیان بخشی از 

صفات خداوند می پردازد مثال قران خدواند رااینگونه معرفی می کند:اوبرهمه چیزآگاه است،او دوستداربندگانش است؛اوتوبه 
  پی بربیم اوو صفات شناختی ازخداوندبا فکر کردن در آیات قرآن می توانیم به پذیر است و..... بنابراین

ا و هویژگی  صفات و است به bایانگرکه در رسارس جهان آفرینش  خداوندتفکر در کتاب خلقت:از طریق آثار و نشانه های 
. ه+نگونه که با دیدن نوشته ای  به وجود نویسنده ومیزان علم و دانایی و نوع افکار و اندیشه هایش بریممی پی وجودش 
  .بریمپی می 
  به چه معناست؟ و ارتباط آن با صفات ثبوتي و سلبي چيست؟ حمد و تسبيح خداوند :3سئوال

eومنزّه دانست است حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک دانس  
وقتی می گوییم خدایا تو رح+ن و رحیمی تو بخشنده و در حمد و ستایش خدا همواره صفات ثبوتی خدا را بیان می کنیم مثال 

 و حمد کرده ایم او را ستوده ایم یعنی مهربانی
  تورشیک نداری و.... خدایا تو نیازمند نیستی و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم مثال می گوییم

  www.mobindashti.blog.ir                                      درس دوم در پناه ای�ن                             

  .دهيد چرا با اينكه از خوبي برخي كارها آگاه هستيم اما آن كارها را انجام نمي دهيمتوضيح  :1سئوال

به این دلیل که تنها شناخت ازخوبی کارها کافی نیست بلکه عالوه برآن باید به آن ها ای+ن هم داشته باشیم چراکه ای+ن به 
  کشاند.کارخیرشوق عمل به آن رادردل ایجادمی کند وانسان رابه سوی آن می 

-٣یاد و ذکر خداوند-٢تفکر در پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش  -١دو مورد از راه هاي تقويت ايمان را بنويسيد؟ :2سئوال
  انجام نیکی ها ودوری ازگناهان

  چه پاسخي مي دهيد؟ ،به كساني كه معتقدند قلب انسان بايد پاك باشد و ظاهر و عمل انسان مالك نيست :3سئوال

اگر کسی ادعا کند که در قلب به خدا ای+ن دارداما در ظاهر و اع+ل او  بودداشته باشد عمل نیز همراه آن خواهد  ای+نکسی 
  اثر ای+ن به خدا مشاهده نشود باید در ای+ن خود شک کند

  .شود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد را بيان كنيد يكي از داليلي كه باعث مي :4سئوال

همین از نامالی+ت  و برای نه در دنیا ای+ن دارد مقصد و جایگاه نهایی خود را در نزد خدا جستجو می کندچون به خدا مومن 
شود ودر آرامشی  با توکل بر خدا و دل بسe به او از هر گونه یاس واضطراب رها می وشود  دنیا دچار اضطراب و ناراحتی bی

  کند. سپری میکه هدیه خدا به اوست روز گار خود را 

  www.mobindashti.blog.ir                                            :دین راستین درس سوم                                                             

  .سه مورد از سوالت اساسي انسان ها را بيان كنيد:1سئوال

در این جهان  وظایف و مسئولیت های ما-٣ چگونه جهانی زندگی می کنیم؟در -٢ هدف از خلقت ما انسان ها چیست؟-١
@   چیست؟
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  تنها كسي كه صالحيت ارائه دين به انسان ها را دارد چه كسي است؟چرا؟ :2سئوال

تواند  ا کسی است که میو تنه خالق انسان و آگاه به |امی استعداد ها،روحیات،نیازها و آرزو های استزیرا او  –خداوند 
  و نیازهای انسان بدهد. بهرتین و کامل ترین پاسخ ها را به سواالت

  .دعوت به........ودعوت به ........دو اصل اساسي است كه همة پيامبران مأمو ران به انجام آن بوده اند 3-

  (ای+ن به جهان آخرت) معاد(یکتاپرستی) توحید
باشند را توضيح  دچارچالش ها و مشكالت فراوان،ظاهر دين داردو علت اصلي كه موجب شده است برخي جوامع به :4سئوال

  .دهيد

جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین.آنان با اینکه ادعا می کنند دین دار هستند ولی ازدستو رهای علت اول:
آنچه ازاین و آن شنیده اند بسنده  باشند به ل و درستی ندارندو بجای آنکه درپی مطالعه و یادگیری معارف دینمدین اطالع کا

پایه های استوار است و نه ازاحکام و قوانین دینشان که در زندگی  دانند که اصول دینشان چیست و برچه کنند.آنان نه می می
ین دای ازتعالیم نجات بخش  آن عمل کنند،خربدارند.این گونه جوامع شاید به ظاهردینی اشند اما درواقع بهره روزمره باید به

  .نربده اند
که نجات  دانند تورهای دین است.برخی از مردم با وجود آگاهی از تعالیم دین و با اینکه میسد عمل نکردن مردم بهعلت دوم:

  یستندن کنند وپایبند به دستورهایش bی آنها درعمل به این تعالیم است اما به دلیل دل بسe به هوس های زودگذر،به آن عمل
  www.mobindashti.blog.irراهن+یان الهی                           درس چهارم:                            

 يك نمونه ازموارد تسليم پيامبران الهي دربرابردستورات خداوند را بيان كنيد. :1سئوال

آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی خداوند به حرضت ابراهیم دستورداد زن و فرزند کوچک خود را در رسزمینی بدون 
  نداشت سکونت دهد.حرضت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.

 فرعون خشم از موسی اینکه با.کند آزاد را ارسائیل بنی بخواهد او از و برود فرعون نزد داد دستور موسی حرضت به خداوند -
 شد فرعون قرص وارد و کرد عمل مأموریت این دادبه خودمی برای را خطری هرگونه احت+ل و بود آگاه خود به نسبت قومش و

 كردند؟ چرا پيامبران الهي درراه انجام دستورات خداوند استقامت فراواني مي :2سئوال

 بودند.|ام پیامربان الهی الگوی استقامت در راه خدا و کردند ای+ن داشتند. زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت می
 سه مورد از ويژگي هاي اصلي پيامبران را نام ببريد. :3سئوال

  پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها -٣استقامت و پایداری در راه خدا -٢تسلیم در برابر امر خداوند -١
  www.mobindashti.blog.ir:آخرین پیامربآخرین پیام                            درس پنجم                             

 چرا خداوند پيامبر اكرم و قرآن كريم راآخرين پيامبر و آخرين پيام خود قرار داد؟ :1سئوال

 نزد را رشد درجه باالترین معنوی نظر از.بود دارا را سابق پیامربان |امی اخالقی مثبت های ویژگی همه محمد حرضتزیرا
 توان این به نیز اکرم پیامرب زمان مردم خصوصیات، این کنار در .است داوندخ دین ترینکامل  آورد که دینی و داشت خداوند
 و تحریف گذشته پیامربان تعالیم ه+نند تا کنند مراقبت آن از و کنند؛ درک و دریافت پیامرب از را الهی وحی که بودند رسیده

 را ایشان خداوند شد موجب که هاست ویژگی این برسدوجود آیندگان دست به تغییری گونه هیچ بدون و نشود نابود یا
  نباشد جدید پیامرب آمدن به نیازی دیگر ایشان از بعد و دهد قرار دین راآخرین ایشان دین و پیامرب آخرین
 كل محتواي قرآن كه در سه گروه دسته بندي شده بود را به صورت مختصر بيان كنيد. :2سئوال

آفریننده جهان،خداوند یگانه است و جزاوهیچ خدایی وجود ندارد.اوست که |ام هستی را با شگفتی های فراوان آفریده و -١
هربان است وهمواره خوبی و خیر آنها را انسان را روی زمین خلیفۀ خود قرارداده است.خداوندنسبت به بندگانش بسیار م

اقوام فراوانی راه دشمنی ی خداست و راه دیگری وجود ندارد.اه.تنها راه رستگاری انسانها ،عمل کردن به دستور -٢میخواهد.
روزی خداوند -٣باخدا را در پیش گرفتند که خدا آنها را مجازات کرد،برخی نیزبا اطاعت ازخداوند در دنیا وآخرت رستگارشدند

|ام آس+ن و زمین را بر خواهدچید و درقیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش،نیکو کاران را به بهشت و گناهکاران را به 
@  جهنم خواهد فرستاد.
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  www.mobindashti.blog.irششم: خورشیدپنهان                            درس                                                           
 را توصيف دهيد. در چند جمله كوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان :1سئوال

 که |ام پیرشفت می شودعلم ودانش شکوفا  عدالت رسارس جهان را فرا گرفته وخربی از حکومت های ظاملانه و زورگونیست
 کمرت دیده می وفهم انسانها رشد کرده  نیست. های برش در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.دیگر دادگاه ها وزندانها شلوغ

 حرص وطمع وثروت اندوزی ازجوامع رخت برمی بندد.دست درازی کند. شود کسی به حقوق دیگران
سال قوم خود را به سوي خدادعوت مي كرد.از اين خبر  950  عليه السالم قرآن كريم خبر مي دهد كه حضرت نوح :2سئوال

  چه نتيجه اي مي توان گرفت؟

 با توجه به آیات قرآن کریم،داشe عمر طوالنی برای انسان غیر ممکن نیست.نتیجه می گیریم که 

 .را بنويسيد عليه السالم زمان ي امامسه مورد از ويژگي هاي منتظران واقع  عليه السالم با توجه به سخن امام رضا :3سئوال

 ،ترویج کارهای نیک،خوددارای ازآزار واذیت دیگران و....صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری
 را بنويسيد.  عليه السالم دو شرط مهم از شرايط ظهور حضرت مهدي :4سئوال

  تا پای جان در راه اهداف وآرمانهای امام بایستند وجود یاران با وفایی که-٢م جهان برای همراهی با قیام امامآمادگی مرد-١
  www.mobindashti.blog.irهفتم:رهربی درعرصغیبت                                   درس                                               

 شوند؟ به دستور خداوند از نظرهاغائب عليه السالم چه چيزي باعث شدتا امام مهدي  :1سئوال

درک حضور ایشان را داشته  ایشان به دستور خداوند از نظرها پنهان شدند،تا در زمان وموقعیتی مناسب که جامعه شایستگی
 باشد،ظهور کنند.

 ،ويژگي هاي راهنمايان مردم رادر عصر غيبت بيان كنيد. عليه السالم با توجه به حديث امام صادق :2سئوال

 بودندستور خداوند مطیع -٤خالف هوای نفس خود  عمل کردن بر -٣خدا محافظت از دین-٢ یپرهیزکار -١
 توضيح دهيد چرا مردم بايد از ولي فقيه پيروي كنند؟ :3سئوال

جامعه اسالمی،از |ام توان  ولی فقیه اسالم شناسی است دانا،شجاع،مدیر ومدبرکه در هرزمان با در نظر گرفe مصلحتزیرا
استفاده می کند وbی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداخe  ن واجرای احکام الهیدر جامعهوامکانات برای پاسداری از دی

 دستور های خداوند شوند. کشوراسالمی مانع اجرای
 را بيان كنيد. رحمة اهللا عليه سه مورد از ويژگي هاي امام خميني :4سئوال

  زندگی کردن مانند مردم عادی،ظلم نکردن، و...... شب زنده داری،سیاستمداری،ساده زیستی
  www.mobindashti.blog.ir:وضو وتیمم                       درس هشتم                                                           

 از شرايط وضوي صحيح،پنج مورد را نام ببريد وتوضيح دهيد. :1سئوال

 ه+ن با و است نجس آبی که کنیم فراموش یا و ندانیم اگر. باشد پاک باید یگیریم، م وضو آن با که آبی: وضو آب بودن پاک-١
 و نشده آمیخته دیگر چیز با کهیعنی وضوگرفe با آبی : وضو آب بودن ُمطلَق  -٢.است باطل ما وضوی بگیریم، وضو نجس، آب

 از او است، دیگری برای اگر یا و باشد خودمان برای آب یا یعنی :آن ظرف و آب بودن مباح -٣.باشد نشده گرفته چیزی از یا
 گرفe وضو هنگام پاها روی یا و رس تها، دس صورت، اگر :وضو اعضای بودن پاک -٤.باشد داشته رضایت آب با ما گرفe وضو

 اگر وضو، هنگام :اعضا در مانع نبودن -٥.گرفت وضو سپس و bود پاک را بدن کرد، برطرف را نجاست ابتدا باید باشند، نجس
 .است باطل وضوی یاکرم چربی شودمثل وضو اعضای به آب رسیدن مانع چیزی

 سه مورد از مواردي كه مكلف بايد براي نماز،تيمم كند را بيان كنيد. :2سئوال

 آب در دسرتس است ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است. -١
 وضو بگیرد،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.آب کمی در اختیار دارد که اگربا آن  -٢

کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک ویا هر چیز شيوه صحيح تيمم كردن را به صورت خالصه توضيح دهيد. :3سئوال
@می زنیم.دستها را باالی پیشانی می گذاریم وآنها را تا ابروها وباالی بینی می کشیم.سپس  دیگری که تیمم بر آن صحیح است
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دست راست را پشت دست  دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم وبعد کف کف
  چپ می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم.

  www.mobindashti.blog.ir                               مبطالت bاز :درس نهم                                      
 پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببريد. :1سئوال

خندیدن با صدای -٤روی برگرداندن از قبله -٣باطل شدن وضو  -٢ازبین رفe یکی ازرشایط bاز مانندپاک نبودن لباس-١
 خوردن وآشامیدن-٦صورت bاز  به هم زدن-٥بلند
 ندهد؟ ،نماز به او سالم كرده استتواند جواب سالم كسي را كه در  در چه زماني انسان مي :2سئوال

 به سالم غلطی که سالم به حساب bی آید یااز روی |سخر انجام شود 
 چه حكمي دارد؟ نمازش ،اگر نماز گزار در نماز مغرب شك كند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت :3سئوال

  وباید دوباره بخواند باطل استbازش 
  www.mobindashti.blog.ir                                    :همدلی وهمراهیدرس دهم                                           

 چرا انتخاب دوست در دوران نوجواني از اهميت بسياري برخوردار است؟ :1سئوال

برقراری پیوند دوستی دراین دوران به این شکوفایی کمک زیرا در سنین بلوغ عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و 
 می شود. کند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می

 چرا در روايات به دوري از دوستي با افراد نادان سفارش شده است؟ :2سئوال

ر رض  ودهند هیجانات زود گذر انجام میاحساسات و  افراد نادان کار های خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای زیرا
افراد با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود زمینه های انحراف و لغزش  های زیادی برای ما به همراه دارد. این

 رافراهم می آورند
 دومورد از كارهايي را بيان كنيد كه براي ميانه روي در دوستي هايمان بايد انجام دهيم. :3سئوال

 پرهیزازعالقه افراطی-٣نداشe توقع بیجا از دوست-٢پرهیز از گفe |امی ارسار به دوست  -١
 نكرده اند را بيان كنيد. سوره ي فرقان حال و روز كساني كه در دنيا دوستان خوبي انتخاب 29و  28با توجه به آيات  :4سئوال

شدم. وای بر من کاش فالن  کاش با پیامرب و دین اوهمراه میگوید ای  ظا� دو دست خویش را با دندان می گزد و می درآن روز
 کردم او مرا ازیاد خدا گمراه کرد  شخص را به عنوان دوست خود انتخاب bی

 دوست بد در روايات به چه چيزهايي تشبيه شده است؟ :5سئوال

  خطرناک دارند.اثری  به شمشیری زهر آلود تشبیه شده اند که اگر چه ظاهرشان براق و زیبا است اما
  www.mobindashti.blog.ir                                                :مسئولیت همگانیدرس یازدهم                                     

 )چهارمورد(آثار منفي ترك امربه معروف ونهي ازمنكر را بيان كنيد. :1سئوال

انجام  زشتی-٣کارهای نادرست وناپسند درجامعه رواج می یابد -٢تفاوت می شوندمردم نسبت به رسنوشت دیگران بی -١
رات و تعالیم ودست-٤شود زشتی ها به عنوان کار معروف وخوب شناخته می یخر بسیاری از کارها ازبین می رود.تاآنجا که حتی ب

جامعه  رحمت وبرکت خداوند از آنشودکه  گناه وفساد در جامعه فراوان می کم کم-٥دین درمیان مردم فراموش می شود 
 برداشته شده وجامعه مستحق عذاب الهی می گردد.

 باتوجه به سخن علي عليه السالم جايگاه امربه معروف ونهي از منكر را در ميان اعمال نيك بيان كنيد. :2سئوال

وعمیق پهناور  قطره در برابر دریایی حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف ونهی از منکر مانندو  کارهای نیک همه
  است.

  www.mobindashti.blog.ir                                                   درس دوازدهم:انفاق                                         
@  .ببريد نام را آن فوايد از مورد وسه كنيد تعريف را انفاق :1سئوال
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 رسد می هم نیازمندان دست به ثروت-١فواید انفاق:-گفته می شود انفاق نیازمندان به اموال خود از قسمتی بخشش به
 می کن ریشه جامعه از فقر از ناشی های جرم و ازگناهان زیادی بخش-٢شود می کمرت وفقیر ثرو|ند میان طبقاتی ی وفاصله

 حاکم جامعه در وامنیت آرامش -٤ کنند می بیشرتی مسئولیت واحساس شوند می تر مهربان یکدیگر به نسبت مردم-٣ شود
  .شود می

  .دهيد توضيح مختصر صورت به را يك وهر ببريد رانام مستحب قاانف ويك واجب انفاق يك :2سئوال

  ودش می گفته انفاق از نوعی وبه هاست آلودگی واز ها دلبستگی از شدن پاک معنای به اصل در زکات:زکاتانفاق واجب مانند
  .گیرد می تعلقمانندغالت دام ویا سکه ها ها انسان های دارایی از برخی به که

 اندازه آن تا عمل این .است شده تأکید آن بر بسیار که است مستحب انفاق نوعی دادن قرض انفاق مستحب مانند قرض:
وهمچنین  .است شده داده قرار ثواب هجده دادن قرض برای و ثواب ده دادن صدقه برای اسالم دین در که است ارزشمند

پیامربمی فرمایند مسل+نیکه برادرمسل+نش قرض می دهددربرابرهردرهمی که قرض داده هم وزن کوه احد حسنات 
  خواهدداشت.

  .ببريد نام گيرد؟آنهارا مي تعلق چيزهايي چه به زكات :3سئوال

  طالونقره:مانند ها سکه-٣ وگوسفند گاو.شرت:مانند ها دام-٢ خرماوکشمش.جو.گندممانند: غالت-١
  شود؟ مي هزينه هايي راه چه ودر شود مي پرداخت كسي چه به خمس :4سئوال

 خصمش السالم اطهارعلیهم وا�ه اکرم رسول کریم قرآن که هایی درراه را آن تا شود می پرداخت تقلید مرجع یا اسالمی حاکم به
 فتالی دینی علوم دانشمندان تربیت، اسالمی های کشور از دفاع دینی رفامع با مردم کردن آشنا مانند کنند رصف اند کرده

  ...و دینی کتابهای وتوزیع
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  .كنيد بيان خالصه صورت به را ايران اسالمي انقالب ثمرات :1سئوال

 کشور دومین -حیوانی سازی شبه رد موفق کشور چهار جزء- منطقه نظامی اول قدرت -درصد ٩٠ حدود به باسوادی نرخ رشد
 ازنظر کشور وسومین دنیا سدساز کشور سومین -فضای کامل چرخه صاحب کشور هشت جزء-مغزونخاع تحقیقات در دنیا برتر
 مستقلی کشور تنها -دنیا در ناوشکن سازنده کشور جزءبیست-نانوتکنولوژی علوم در دنیا برتر کشور ده جزء -برق شبکه رشد
  .یافت دست ای هسته ژیوتکنول به خود که

  .دهيد توضيح را ايران اسالمي جمهوري شكست براي قدرتها ابر اقدامات از نمونه چند :2سئوال

 نقشه همه ...داخلی جنگ وایجاد کودتا برای تالش-٥دن افکن تفرقه-٤گذاری و¦ب ترور-٣نظامی حمله-٢اقتصادی محارصه-١
 زانو به را ایران مسل+ن مردم نتوانستند هم باز اما کارگرفتند، به انقالب از پس را آنها بارها، و بارها استع+رگران که بود هایی

  .درآورند
  .دهيد چيست؟توضيح ايران اسالمي انقالب عليه جنگ در دشمن سالح ترين خطرناك :3سئوال

 های هزینه بر عالوه نظامی های جنگ که اند دریافته خوبی به استکباری های قدرت امروزه-جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی
 همین به کند می مشکل را دیگر های کشور در کارشان ی ادامه مسئله واین شوند می نیز ها ملت نفرت باعث زیاد بسیار
  .اند گرفته پیش در را فرهنگی شبیخون یا نرم جنگ نام به جدیدی راهکارهای ها ملت آوردن در زانو به برای آنها دلیل

  .كنيد بيان اسالمي كشورهاي در مختلف هاي نقشه اجراي از را دشمنان اصلي هدف :4سئوال

   اسالم از آنها کردن ودور مردم دینی های باور نابودی
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چه سرنوشتي در انتظارآنان  ،نندكاگر مردم كشوري كه مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از كشور خود دفاع ن :1سئوال

  خواهد بود؟

 خواهد داشت . الهی را در پیعذاب و گناهی نابخشودنی خواهد بود غارات گران وظاملان برآنان مسلط می شوندو 

@ جهاد دفاعي در چه زماني وبرچه كساني واجب است؟ :2سئوال
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 واجب است با پیروجوانو زنچه مردو چه  بر همه ی مسل+نان-مورد حمله ی دشمنان قرار گیرد  کشور اسالمی زمانی که
 خود بیرون کنند.آنچه در توان دارند به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از رسزمین 

 مسلمانان ،اگر در جامعه ي اسالمي عده اي به مبارزه با نظام اسالمي بپردازند وامنيت مردم را به خطر بيندازند :3سئوال

 چه وظيفه اي دارند؟

 ند.کن جهاد ومقابله با این افراد برخیزند وخطر آنان را از جامعه ی اسالمی دور مسل+نان موظف اند بادستور حاکم اسالمی به
 باتوجه به فرموده پيامبر صلي اهللا عليه وآله توضيح دهيد كه آيا در جهاد با دشمنان اسالم پاداش خداوند تنها :4سئوال

 براي كساني است كه در ميان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند.

کسی که تیررابه دست -٢تیرمی سازدکسی که ١کند: بلکه می فرمایندخداوندبه واسطه یک تیر سه نفرراواردبهشت می-خیر
  کسی که تیر رابه طرف دشمن پرتاب می کند.-٣رزمندگان می رساند

  رسگروه دینی وعربی شهرستان درمیان-تهیه وتنظیم:مبین دشتی
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