
 سواالت درس ده

مهم ترین معیار در انتخاب دوست کدام است؟-1  

(به زیبایی خرد آراسته واهل فکرواندیشه باشد1  

(صادق وراستگو و وفادار به عهد باشد2  

(خیرخواه دوستانش باشد3  

(نه تنها خود اهل گناه نباشد،بلکه از گناه دیگران نیزناراحت می شود4  

 

ورسیدن به ثمرات ونتایج آن بستگی به..........................دارد.پایداری رابطه ی دوستی -2  

رعایت همه ی حدود ووظایف متقابل(1  

(رعایت برخی از حدود وانجام وظایف یکطرفه2  

(رعایت برخی از حدود و انجام وظایف متقابل3  

(رعایت همه ی حدود و وظایف متقابل4  

 

م گذارند وازمحدوده ی........و........خارج نشوند.(دوستان باید به شخصیت همدیگر احترا3  

رفتار-(اخالق4احترام      -(ادب3اخالق      -(ادب2رفتار    -(ادب1  

 

کدام یک ازنتایج عالقه های افراطی نیست؟-4  

وجب اضطراب می شودم(1  

(موجب پریشانی خاطر می شود2  

زندگی انسان را به هم می زند  (آرامش 3  

(خشمگین وناراحت می شود4   



 

(کدام یک از ویژگی های مهم دوست خوب است؟5  

(خیر خواه دوستانش است1  

(نه تنها خود اهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران نیزناراحت می شود2  

(اهل نمازونیکی بودن3  

(به زیبایی خرد ـراسته و اهل فکرواندیشه باشد4  

 

)به ترتیب(اهمیت........و..........باالیی برخوردار است. انتخاب دوست در دوران نوجوانی از-6  

موقعیت  -(اهمیت2  حساسیت           -(اهمیت1  

اهمیت-(موقعیت4             موقعیت -(حساسیت3   

  انتخاب دوست یکی از مهمترین..........زندگی است.-7

(رویدادهاومعیارهای2(اتفاقات ورویداد های               1  

(نیازهای روحی انسان ومعیارهای4    (اتفاقات ونیاز های روحی انسان  3  

 

اومی خواهدکه به نفع شما قدمی برداردولی به علت نادانی باید از دوستی باافراد نادان پرهیز کرد زیرا-8

 مایه ی.........و............انسان می شود

(انحراف وضرر4ولغزش    (انحراف 3(زیان وانحراف     2(زیان وضرر    1  

 

امام علی)ع(:ازدوستی باافراد فاسدبپرهیز که وجودت ناخودآگاه،.......و........-9  

 راازآنان می رباید،درحالی که تو از آن بی خبری.

پلیدی-ناشایستی(4بدی       -(ناپاکی3پلیدی    -(بدی2ناپاکی    -(پلیدی1  

 

._جاهای خالی راباکلمات مناسب پر کنید  



از مهمترین نیاز های روحی انسان نیاز به.........است-1  

انسان بدون داشتن دوست واقعی هم........و........است وهم از نظر.......و........بامشکالت جدی -2

 روبه رو است.

برقراری پیوند دوستی باعث پرورش عواطف..........و..........می شود-3  

بسیار.......و........است به کونه ای که حتی خود انسان متوجه آن نمی شود.اثر گزاری دوستان -4  

باال بودن میزان تاثیری که دوستان بر ........و........ما می گذارند اهمیت دقت در انتخاب دوستان را -5

 به خوبی آشکار می کند

........ما شونددوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که در نهایت باعث.........-6  

با مراجعه به...........و............ویژگی دوست خوب مانندخیر خواهی را شناختیم-7  

دوست عاقل انسان را به سمت مشورت با افراد......و......سوق می دهد.-8  

 افراد نادان با دادن مشورت های غلطونادرست به دوستان خود زمینه های .........و..........آنان را-9

 فراهم می آورند

دور بودن از...........و............یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست خوب است-11  

امام صادق)ع(:محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که ..........مرا به من هدیه دهد-11  

نداردانتخاب دوست با اهمیت دادن به جنبه های.........و...........سرنوشت خوبی در دنیا -12  

.............از پیدا کردن دوست مشکل تر است-13  

عالقه های افراطی موجب..........و............می شود-14  

 _به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟-1  

شده است؟چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش -2  

دومورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی دردوستی هایمان باید انجام دهیم؟-3  

بی انتخاب نکرده اند سوره فرقان حال وروزکسانی که دردنیا ،دوستان خو29و28با توجه به آیات -4

 رابیان کنید

دوست بد در روایات به چه چیز هایی تشبیه شده است؟-5  



باید به خرد آراسته باشد؟چرا دوست -6  

ن چه تاثیری بر زندگی انسان دارددوست نادا-7  

ویژگی مهم دوست خوب را توضیح دهید.8  

حضرت علی)ع(درباره ی دوستی با افراد بی بند وبار چه می فرمایند؟-9  

خیر خواهی دوستان چگونه است؟-11  

امام صادق )ع(درباره ی دوست محبوب چه می فرمایند؟-11  

وستی را سست می کند را نام ببریددی که دموار-12  

ی احترام به دوست چه می فرمایند امام علی )ع(درباره-13  

امیرالمومنین درباره ی نگفتن اسرار به دوستان چه مفرمایند؟-14  

نداشتن توقع بی جا از دوستان یعنی چه؟-15  

پرهیز از عالقه افراطی در دوستی یعنی چه؟-16  

هم نمونه سواالت درس یازد  

جامعه مانند ............است ومردم مانند ................در نتیجه سرنوشت مردم جامعه به یکدیگر -1

 ...................است 

آیا می توان از کنار خطا و گناه دیگران به راحتی گذشت  -2  

یکی از مسولیت های افراد جامعه در برابر دیگران توصیه مردم  -3

...و.....................است یعنی ...............................به...............  

مومنین ............یکدیگر هستند یعنی ............................................ -4  

امکان پذیر است  مردم می دانند رسیدن به سعادت و خوشبختی تنها با .................و...........-5  

با ایه سوره بقره مومنان ...........یکدیگرند یعنی .......... با توجه -6  

آثار ترک امر به معروف ونهی از منکر را بنویسید  -7  

مهمترین آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که ................. از جامعه برداشته می -8 

 شود و ..................نازل می شود 



سخن امام کاظم )ع( اگر امر به معروف نکنیم ...................بر ما حاکم می شوند  با توجه به-9  

امر به معروف و نهی از منکر به دلیل ............................در جامعه جایگاه باالیی دارد -11  

امام علی )ع( امر به معروف را در مقابل کارهای نیک دیگر به چه چیزی تشبیه کرد -11  

با توجه به سخن امام علی )ع( خدا اقوام گذشته را چرا عذاب کرد -12  

هدف ما در نهی از منکر این است که ........................................ -13  

از چه راههایی می توانیم نهی از منکر کنیم -14  

  برای حفظ آبروی مردم چگونه باید نهی از منکر کنیم -15

ی از منکر تاثیر بیشتر داشته باشد بهتر است ................................برای اینکه نه -16  

چرا امر به معروف و نهی از منکر موفقیت است -17  

 نمونه سواالت درس دوازدهم 

یکی از عوامل مرگ و میر در جهان ..............است  -1  

گرسنه به مدرسه می روند  ........................کودک در جهان در مقطع ابتدایی - 2  

مواد غذایی که در جهان تولید می شود تبدیل به ...............می شود یک سوم -3  

اسالم ..............و...............برنامه ای است که خدا برای نجات انسان ها فرستاده است  -4  

اسالم برای نجات مردم از فقر چه راه حلی را پیشنهاد داده است  -5  

پیامبر )ص( در مورد انفاق چه فرموده است  -6  

رابطه میان مسلمانان رابطه ی .........است  -7  

یکی از وظایف مردم نسبت به دیگران......................است       - - 8 

  



خدا در قرآن مردم را به بخشش قسمتی از اموال خود به .................تشویق کرده است  -9  

به دیگران را ............می گویند  مالبخشش -به  11  

سوره بفره مردم را دعوت به چه کاری کرده است  272خدا در آیه -11  

خدا در سوره بقره یکی از نشانه های مومن را چه چیزی می داند -12  

سوره حشر حکمت انفاق چیست  7با توجه به آیه  -13  

                               ...................در جامعه است          از مهمترین نتایج انفاق ایجاد-15

و انفاق های واجب را نام ببرید  انواع انفاق را بیان کنید-16  

........استزکات در اصل به معنای پاک شدن از ...........و ............ -17  

زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد -18  

وجب ....................و .................آن می شود پرداخت زکات م-19  

اگر زکات اموال پرداخت نشود موجب میشود .......................................................-21  

زکات فطره زیر مجموعه ی ................است -21  

زکات فطره را چه هنگامی و چه کسانی باید پرداخت کنند -22  

باید چه مقدار و چه چیزهایی وبه چه کسی باید داد زکات فطره را -23  

خمس را تعریف کنید  -24  

یکی از راههای تامین نیازهای جامعه ...............است  -25  

خمس را باید به ..........یا ...................پرداخت کرد -26  

..و..................و..................صرف می کنند خمس را در چه راههایی که ......................-27  

نمونه هایی از راههای مصرف خمس را بنوییسید -28  

سال مالی یعنی چه -29  



آیا با پولی که خمس آن پرداخت نشده می توان کاری انجام داد -31   

آیا فقط به پول خمس تعلق میگیرد به زیور آالت چه؟  -31  

انفاق مستحب را نام ببرید  -32  

دین اسالم برای صدقه ................ثواب و برای قرض دادن ............ثواب داده می شود -33  

قرض و صدقه جزو کارهای ............و....................است -34  

قرض دادن موجب ...................مردم می شود -35  

انفاق مال در قالب قرض موجب ........................می شود -36  

صدقه دادن پسندیده تر است یا قرض چرا؟ -37    

سخن پیامبر )ص( را در مورد قرض دادن بنویسید -38  

در تعالیم دین قرض گرفتن در حال بی نیازی ................شده است  -39  

وقف یعنی چه ؟  -41  

خن پیامبر )ص( چگونه اعمالی بعد از مرگ ما باقی می ماند؟ با توجه به س -41  

حضرت علی )ع( .............و....................و................را برای برای استفاده مردم یا  -42

 گروهی مانند ............. یا ...............وقف کرده است 

کنند را بیان کنید  نمونه هایی از راههایی که اموال را وقف  می -43  

نتیجه وقف ................یا ................است  -44  

اگر در جامعه اسالمی وقف رایج شود چه نتایجی را به همراه دارد -45  


