
 درس یک

 دارد؟ موضوع کدام به اشاره«  راتیالخ فاستبقوا»  یهیآ

 محبت و مهرالف( 

 بایز گفتارب( 

 یزگاریپرهج( 

 عبادتد( 

 

 ست؟ین جانور نام به قرآن یسوره کدام اسم

 نملالف( 

 لیفب( 

 قمرج( 

 بقرهد( 

 

 است؟ کدام قرآن سوره نیبلندتر

 بقرهالف( 

 لیلب( 

 سجدهج( 

 جمعهد( 

 

 است؟ نماز یهاقسمت از یکی نام به قرآن در سوره کدام اسم

 رکوعالف( 

 سجدهب( 

 تشهدج( 

 لیلد( 

 

 باشد؟یم عتیطب در یادهیپد نام به قرآن یسوره کدام اسم

 کوثرالف( 

 بقرهب( 

 نجمج( 

 ناسد( 

 

 ست؟ین خدا امبرانیپ از یکی نام به قرآن یسوره کدام اسم



 محمدالف( 

 هودب( 

 اءیانبج( 

 وسفید( 

 

 کند؟یم اشاره موضوع کدام به «الظن من رایکث اجتنبوا»  یهیآ

 کین رفتارالف( 

 کین ی شهیاندب( 

 بایز گفتارج( 

 یزگاریپرهد( 

 

 است؟ شده انیب ریز یهیآ کدام در «محبت و مهر»  موضوع

 حسنا للناس وقولواالف( 

 احسانا نیبالوالد وب( 

 یلذکر الصاله اقم وج( 

 نهیالس ال و حسنه یتستو ال ود( 

 

 دارد؟ نام چه قرآن یسوره نیآخر

 فلقالف( 

 ناسب( 

 کافرونج( 

 دیتوحد( 

 

 دارد؟ نام چه قرآن یسوره  نیاول

 ناسالف( 

 کافرونب( 

 دیتوحج( 

 حمدد( 

 

.  قرآن،( ع) یعل حضرت یفرموده به  .شودینم..........  گاه چیه که است...........

 یطوفان - ییایدرالف( 

 خشک - برکهب( 



 خشک - ییایدرج( 

 یطوفان – برکهد( 

 

 است؟ قرآن در(  گل شاخه)  موضوع کدام گرنشان «یلذکر الصاله اقم»  هیآ

 کین رفتارالف( 

 عبادتب( 

 ارتیزج( 

 یزگاریپرهد( 



 درس دوم:

.   نیزم و دیخورش یفاصله .  و.........  .است............

 مناسب نا - ادیزالف(  

 شده حساب - قیدقب( 

 ادیز - قیدقج(  

 شده حساب - کمد(  

 

 ست؟یچ ینشانه دارد، وجود ما اطراف جهان در که یهماهنگ و نظم

 خدا یمهربانالف(  

 خدا یبخشندگب( 

 خدا ییکتای و ییتواناج(  

 خدا خشمد(  

 

 است؟ شده اشاره خداوند ییکتای به دیتوح یسوره قسمت کدام در

 الصمد اهللالف(  

 لدی لمب( 

 احد اهلل هو قلج(  

 میالرح الرحمن اهلل بسمد(  

 

 وجود مورد کدام در خدا یهانشانه  «تبصرون افال انفسکم یف و....  اتیآ االرض یف و»  یهیآ به توجه با

 دارد؟

 ایدر - آسمانالف(  

 انسان - آسمانب( 



 ایدر - نیزمج(  

 انسان - نیزمد(  

 

 م؟یآوریم زبان به را خداوند ییکتای نماز، بخش کدام در

 سالمالف(  

 سجدهب( 

 قنوتج(  

 تشهدد(  

 

 دارد؟ اشاره خداوند ییکتای به اذان قسمت کدام

 اکبر اهللالف(  

 اللله اال اله الب( 

 الصاله یعل یحج(  

 اهلل رسول محمدا ان اشهدد(  

 

 دارد؟ اشاره یموضوع چه به «لفسدتا اهلل اال آلهة   همایف کان لو» یهیآ

 خدا کی وجودالف(  

 جهان یهماهنگ و نظمب( 

 جهان یادارهج(  

 خدا قدرتد(  

  



 درس سوم:

.  اریبس یزن م،یمر مادر .  خدمتگزار را او شود، یفرزند صاحب اگر کرد نذر او. بود.........  .کند.........

 خانه -مانیا باالف(  

 سایکل -  مهربانب( 

 المقدس تیب - مانیا باج(  

 کعبه - مهرباند(  

 

 رفت؟یپذ پدرش فوت از بعد را( س) میمر حضرت یسرپرست یکس چه

 (ع) یسیع حضرتالف(  

 (ع) یعل حضرتب( 

 (ع) ایذکر حضرتج(  

 جعفرد(  

 

 است؟ امبریپ کدام مادر( س) میمر حضرت

 (ع) وسفیالف(  

 (ع) یموسب( 

 (ع) نوحج(  

 (ع) یسیعد(  

 

 فرستاد؟ کجا به و یکس چه یسرپرست به را هاآن از یگروه مسلمانان، نجات یبرا اسالم امبریپ

 حبشه -( ع) یعل حضرتالف(  

 حبشه - جعفرب( 

 نهیمد - ایذکرج(  



 عراق - جعفرد(  

 

 داشت؟ نام چه حبشه پادشاه

 شاه خسروالف(  

 ایذکرب( 

 ینجاشج(  

 حبشهد(  

 

 کردند؟ قرائت حبشه پادشاه یبرا را سوره کدام اتیآ کردند، هجرت حبشه به امبریپ دستور به که یمسلمانان

 اءیانب یسورهالف(  

 (س) میمر یسورهب( 

 کافرون یسورهج(  

 محمد یسورهد(  

 

 ست؟ین بهشت زنان نیبهتر از خدا امبریپ یفرموده به توجه با نهیگز کدام

 (س) میمر حضرتالف(  

 (س) جهیخد حضرتب( 

 (س) ایآس حضرتج(  

 (س) مهیحک حضرتد(  

 

 



 درس چهارم

. ع) یسیع حضرت  .است اولوالعزم امبریپ( ..........

 نیچهارمالف(  

 نیسومب( 

 نیدومج(  

 نیاولد(  

 

 است؟ نکرده یسفارش چه شانیا به خداوند گفت، گهواره در( ع) یسیع حضرت

 بخوانم نماز ام زنده تاالف(  

 کنم کمک ازمندانین بهب( 

 نباشم اخالق بدج(  

 باشم زورگود(  

 

 است؟( ع) یسیع حضرت بزرگ یکارها از کی کدام

 .کرد یم زنده را مردگانالف(  

 داد یم پرواز را پرندگانب( 

 کرد مین دو را ماهج(  

 بود انیب خوشد(  

 

 است؟( ع) یسیع حضرت بزرگ یکارها از کی کدام

 کرد مین دو را ماهالف(  

 بود انیب خوشب( 

 کرد یم نایب را ناینابج(  



 کرد یم جابجا را کوهد(  

 

 بود؟ چه( ع) یسیع حضرت لقب

 العزم اولواالف(  

 حیمسب( 

 لیاسرائ یبنج(  

 احمدد(  

 

 دارد؟ نام چه( ع)یسیع حضرت یآسمان کتاب

 لیانجالف(  

 توراتب( 

 قرآنج(  

 زبورد(  

 

 شوند؟یم ظاهر دوباره امام کدام همراه به(  ع) یسیع حضرت

 (ع) نیحس امامالف(  

 (ع)  یهاد امامب( 

 (ع) یمهد امامج(  

 (ع) رضا امامد(  

 

 است؟ داده را امبریپ کدام آمدن مژده( ع) یسیع حضرت

 (ص) محمد حضرتالف(  

 (ع) عقوبی حضرتب( 



 (ع) یموس حضرتج(  

 (ع) ایذکر حضرتد(  

  



 درس پنجم

.  عالم نام نیتر مشهور است.........

.
 

 محمدالف(  

 یعلب( 

 فاطمهج(  

 حسند(  

 

 «.کندیم...........  را آن ثواب ،.......... از شیپ زدن مسواک» : فرمودندیم امبریپ

 دو - خوابالف(  

 دو  - نمازب( 

 هفتاد  - نمازج(  

 هفتاد - خوابد(  

 

.  یهاهیپا از...........   د،یباش زهیپاک دیتوانیم تا»: فرمودندیم امبریپ است.....

.
 

 خانواده - یزگیپاکالف(  

 نید - خانوادهب( 

 نید - یزگیپاکج(  

 خانواده - نیدد(  

 

 است؟ امبریپ یاخالق یهایژگیو از کی کدام

 داشت توجه واناتیح و  درختان بهالف(  

 بود زورگوب( 

 کرد یم استراحت ادیزج(  

 کردیم قطع را درختاند(  

 

 فرستند؟یم درود و سالم اشخانواده و امبریپ بر یکسان چه

 خداوند فقطالف(  



 مردمب( 

 فرشتگاه فقطج(  

 مسلمانان و فرشتگاه خداوند،د(  

 

 است؟ فرموده چه نماز درباره امبریپ

 .است من چشم نور نمازالف(  

 خوانم یم نماز منب( 

 دینخوان نماز ادیزج(  

 است میعظ ایدر مانند نمازد(  

 

 کرد؟ یم خوشحال را امبریپ اذان گفتن با نماز وقت در یکس چه

 جعفرالف(  

 باللب( 

 (ع) یعل حضرتج(  

 احمدد(  

 

 باشد؟یم چه آن دیکل و ستیچ مانند دانش امبریپ یفرموده به

 نوشتن -گنجالف(  

 گنج - پرسشب( 

 پرسش - گنجج(  

 خواندن - طالد(  

 

 ست؟یک از«  یبجو دانش گور تا گهواره ز»  ثیحد

 (ع)یعل حضرتالف(  

 (ع) رضا امامب( 

 (ع) محمد حضرتج(  

 (ع) نیحس امامد(  



 

 ست؟ین امبریپ یاخالق یهایژگیو از مورد کدام

 بودن خوشبوالف(  

 خود مانیپ و عهد به کردن واب( 

 هایسخت برابر در یناشکرج(  

 علما با ینیهمنشد(  

 

.  جنگ رانیاس به امبریپ  آزاد اموزدیب نوشتن و خواندن نفر ده به که شما از کدام هر» : فرمود...

 .شودیم

 احدالف(  

 نیصفب( 

 احزابج(  

 بدرد(  

 

 ست؟ین جانور نام به قرآن یسوره کدام اسم

 نملالف(  

 لیفب( 

 قمرج(  

 بقرهد(  

 

 است؟ کدام قرآن سوره نیبلندتر

 بقرهالف(  

 لیلب( 

 سجدهج(  

 جمعهد(  



 

 است؟ نماز یهاقسمت از یکی نام به قرآن در سوره کدام اسم

 رکوعالف(  

 سجدهب( 

 تشهدج(  

 لیلد(  

 

 باشد؟یم عتیطب در یادهیپد نام به قرآن یسوره کدام اسم

 کوثرالف(  

 بقرهب( 

 نجمج(  

 ناسد(  

 

 ست؟ین خدا امبرانیپ از یکی نام به قرآن یسوره کدام اسم

 محمدالف(  

 هودب( 

 اءیانبج(  

 وسفید(  

 

 کند؟یم اشاره موضوع کدام به «الظن من رایکث اجتنبوا»  یهیآ

 کین رفتارالف(  

 کین ی شهیاندب( 

 بایز گفتارج(  



 یزگاریپرهد(  

 

 است؟ شده انیب ریز یهیآ کدام در «محبت و مهر»  موضوع

 حسنا للناس وقولواالف(  

 احسانا نیبالوالد وب( 

 یلذکر الصاله اقم وج(  

 نهیالس ال و حسنه یتستو ال ود(  

 

 دارد؟ نام چه قرآن یسوره نیآخر

 فلقالف(  

 ناسب( 

 کافرونج(  

 دیتوحد(  

 

 دارد؟ نام چه قرآن یسوره  نیاول

 ناسالف(  

 کافرونب( 

 دیتوحج(  

 حمدد(  

 

.  قرآن،( ع) یعل حضرت یفرموده به .  گاه چیه که است........... شودینم........
.

 

 یطوفان - ییایدرالف(  

 خشک - برکهب( 



 خشک - ییایدرج(  

 یطوفان - برکهد(  

 

 است؟ قرآن در(  گل شاخه)  موضوع کدام گرنشان «یلذکر الصاله اقم»  هیآ

 کین رفتارالف(  

 عبادتب( 

 ارتیزج(  

 یزگاریپرهد(  

 

 درس شش

 .ستین درست هاان...........  بدون گرانید اموال از استفاده

 تیرضاالف(  

 حضورب( 

 کمکج(  

 یارید(  

 

 است؟ یعموم جزءاموال مورد کدام

 مدرسه زیمالف(  

 یشخص یعکاس نیدوربب( 

 یهمکالس دفترچهج(  

 دوستان یجامدادد(  

 

 است؟ «یفروش کم»  گر انیب هیآ کدام

 نیللمصل   ل  یوالف(  

 نیللمصل   ل  یوب( 



 نیللمطفف ل  یوج(  

 الظن من رایکث اجتنبواد(  

 

 .ستین درست منزل در آنها........ بدون هیهمسا ینذر ظرف از استفاده

 حضورالف(  

 کمکب( 

 یاریج(  

 اجازهد(  

 

ای  ا   ای هیآ یمعن نوا ن  یالَّذ ه  ِ  ِذكرِ  یاِل ف اسع وا الُجُمع ةِ  ومِ ی   ِمن ِللصَّالةِ  ی  اِذانودِ  آم   ستیچ الل 

 

ای  ا   ای هیآ نوا ن  یالَّذ ه  ِ  ِذكرِ  یاِل ف اسع وا الُجُمع ةِ  ومِ ی   ِمن ِللصَّالةِ  ی  نودِ  اِذا آم   اشاره یموضوع چه به  الل 

 کند؟یم

 

 است؟ شده سفارش قدر نیا جمعه، نماز در شرکت به چرا شما، نظر به

 

  .دیده حیتوض را غسل مراحل

 

 سال شب نیبهتر و.............................  سال ماه نیبهتر( :  ع) یعل امام فرموده به

 . .   هفته روز نیبهتر و...........................   .است..........................

 

.  روز در را خود یخانواده که اندکرده سفارش خدا امبریپ   .دیکن شادمان.............

 

.  و................   یدرباره جمعه نماز یخطبه دو در جمعه امام  و دیگویم سخن.............

 .کندیم باخبر..................  و...............  اوضاع از را نمازگزاران

 

 

.  خواند،یم مردم یبرا را جمعه نماز که یکس به  .ندیگویم...........



 

  .شودیم انیب.........................  توسط نماز  یابتدا در جمعه نماز یهاخطبه

 

 است؟ رکعت چند جمعه نماز

 

 دارد؟ خطبه چند جمعه نماز

 

 اندفرموده چه( جمعه روز) یزگیپاک و نظافت روز مورد در( ص) امبریپ

 

 است؟ ییکارها چه مخصوص جمعه روز

 

  (دیده حیتوض)  دارد؟ قنوت چند جمعه نماز

 

ل رکعت در قنوت  شود؟یم خوانده یوقت چه جمعه نماز او 

 

  هست؟ ركعتي دو نماز  کی و جمعه نماز میان تفاوتي چه

 

 

.  و................   یدرباره جمعه نماز یخطبه دو در جمعه امام  و دیگویم سخن.............

.کندیم باخبر..................  و...............  اوضاع از را نمازگزاران

  



 درس هشت

 .(ستندین امان در او زبان شر از مردم که است یکس خدا نزد مردم نیبدتر) ست؟یک از جمله نیا

 (ع) یعل امامالف(  

 اکرم امبریپب( 

 (ع) صادق امامج(  

 (ع) رضا امامد(  

 

 کرد؟ دیبا چه گران،ید اشتباه ای زشت رفتار مقابل در

 مییبگو همه به را آنالف(  

 .میکن مسخره را اوب( 

 .میباش تفاوتیبج(  

 .مییبگو او به یمهربان باد(  

 

 ست؟یچ کوکارانین یژگیو «الناس عن نیالعاف و ظیالغ نیوالکاظم» هیآ اساس بر

 یمهربانالف(  

 خشم فروبردنب( 

 گرانید یخطاها از گذشتج(  

 ج و ب ینهیگز دو هرد(  

 

 دارد؟ اشاره ناپسند صفت کدام به« ......  قوم من قوم سخری ال» یهیآ

 مردم مورد در بد گمانالف(  

 بد کار و یدشمن در مردم به کمکب( 

 مردم به گفتن ناسزاج(  

 گرانید کردن مسخرهد(  

 

 باشد؟ داشته دنبال به تواند مي جيینتا چه بت،یغ مانند زشت، کارهاي

 



  چیست؟ کند، مي گویي بد دیگران از ما پیش که کسي با برخورد روش بهترین شما نظر به

 

 

 د؟یکنیم یرفتار چه او با دهد نسبت شما به زشتي لقب کسي اگر

 

  د؟یکنیم یرفتار چه او با باش دوستانم از كيی رفتار در اشتباهي ای عیب گر

 

 

.  مردم که است یکس خدا نزد مردم نیبدتر» :  دیفرما یم( ع) صادق امام  در....................

  .نباشند امان

 

.  را گریکدی: دیفرمایم قرآن در خداوند   .دینگذار گریکدی یرو...........  و دینکن...........

 

 

.  که هستند یکسان کوکارانین: دیفرمایم خداوند ................  و برندیم فرو را خود.............
  .بخشدیم را گرانید

 

 

 کامل را هیآ یمعن «ائم الظن بعض ان الظن من رایکث اجتنبوا امنوا نیالذ هایا ای»  یهیآ به توجه با

 هاگمان از یبهض چراکه د،یزیبپره........  از یاریبس از! دیآورد مانیا که یکسان یا:   دیکن

است........... 

. 
 

 

 

 اند؟ فرموده چه ها آن درباره و اند دانسته یکسان چه را مردم نیبدتر( ع) صادق امام

 

  .دیببر نام را پسنددینم خدا که را ییکارها از نمونه چند

 

 



 درس نه

 کرد؟ یمعرف مردم به خود نیجانش عنوان به را یکس چه خم ریغد در( ص) محمد حضرت

 ابوطالب( الف

 (ع) یعل حضرت( ب

 (ع) حسن امام( ج

 جعفر( د

 

 شد؟ یمعرف خداوند طرف از دانیجاو نییآ عنوان به نید کدام ریغد دیع روز در

 حیمس نید( الف

 هودی نید( ب

 اسالم نید( ج

 زرتشت نید( د

 

 م؟یریگیم جشن را امبریپ از بعد( ع) یعل حضرت ینیجانش دیع کدام در مسلمانان ما

 قربان دیع( الف

 ریغد دیع( ب

 فطر دیع( ج

 مبعث دیع( د

 

 آمد؟ ایدن به کجا در( ع) یعل حضرت

 کعبه( الف

 المقدس تیب( ب

 نهیمد( ج

 نجف( د

 

.  با دارید روز ،............. روز  .است صلوات و سالم روز و..........

 سادات - ریغد دیع( الف



 مادر و پدر - ریغد دیع( ب

 سادات-قربان دیع( ج

 مادر و پدر -قربان دیع( د

 

 دارد؟ نام چه یوح فرشته

 لیکائیم( الف

 لیجبرئ( ب

 لیاسراف( ج

 لیعزرائ( د

 

 انداختند؟ نییپا کعبه یباال از را هابت و رفتند امبریپ دوش بر( ع) یعل حضرت واقعه، کدام در

 مکه فتح روز( الف

 ریغد دیع( ب

 قربان دیع( ج

 فطر دیع( د

 

 بود؟ یخیتار چه در امبریپ حج نیآخر

 یهجر نهم سال( الف

 یهجر دهم سال( ب

 یهجر لزدهمی سال( ج

 یهجر هشتمم سال( د

 

 فرمود؟ چه( ص) امبریپ به نیام لیجبرئ امبر،یپ حج سفر نیآخر در

 

 فرمودند؟ چه و آوردند باال را یکس چه دست خود حج سفر نیآخر در امبریپ

 

 کردند؟ ییدعا چه بردند باال نیجانش عنوان به را( ع) یعل حضرت دست که نیا از بعد امبریپ



 

 یاواقعه جه به «ِرسال ت ه ب ل غت   ف ما ت فع ل ل م اِن و   رب ک من کیال انزل ما بلغ الرسول های ا ای » یجمله

 دارد؟ اشاره

 

 است؟ معنا چه به و ستیک از «مواله یعل فهذا مواله کنت من»  یجمله

 

ت ك  یع ش ا نِذر و  »  هیآ نزول با خداوند ب ر   است؟ داده امبریپ به یفرمان چه «ن  یال قر 

 

 دارد؟ قرار کجا در حرا غار

 نور کوه( الف

 طور کوه( ب

 نهیمد( ج

طائف کوه( د



 درس ده

 باشد؟ یم شهر کدام در( ع) یعسکر حسن امام و( ع) یهاد امام فیشر مرقد

 سامرا( الف

 نجف( ب

 کربال( ج

 نهیمد( د

 

 .است بوده..............  تختیپا سال ۵۵ سامرا

 هیام یبن حاکمان( الف

 یعباس حاکمان( ب

 یصفو حاکمان( ج

 هاشم یبن حاکمان( د

 

 .است بوده( ع) یهاد امام شاگردان از.............  حضرت

 صالح( الف

 عیرب خواجه( ب

 یحسن میعبدالعظ( ج

 داوود( د

 

 .بود ارتباط در مردم با.........  و......  یدارهاید راه از( ع) یهاد امام

 ینگار نامه - یجمع دسته( الف

 یسخنران  -  منزل در( ب

 ینگار نامه - انهیمخف( ج

 یسخنران – انهیمخف( د

 

 است؟ سامرا در عهیش امامان کدام حرم

 (ع) رضا امام و( ع) یهاد امام( الف



 (ع) یعسکر حسن امام و( ع) یهاد امام( ب

 (ع) یعسکر حسن امام و( ع) صادق امام( ج

 (ع) یعسکر حسن امام و( ع) رضا امام( د

 

 و میتصم داشتن با ،یبخور اندوه و حسرت گذشته یتهای موفق  عدم یبرا نکهیا یجا به»  ثیحد

 ست؟یک از «کن جبران را آنها یقو یاراده

 (ع) یعل امام( الف

 (ع) رضا امام( ب

 امبریپ( ج

 (ع) یهاد امام( د

 

 ست؟یچ( ع) یهاد امام بزرگوار پدر نام

 (ع)رضا امام( الف

 (ع) جواد امام( ب

 (ع) کاظم یموس امام( ج

 (ع) صادق جعفر اما( د

 

 است؟ بوده امام کدام شاگردان از یحسن میعبدالعظ حضرت

 (ع)یهاد امام( الف

 (ع) جواد امام( ب

 (ع) کاظم یموس امام( ج

 (ع) صادق جعفر اما( د

 

 است؟ شهر کدام در یحسن میعبدالعظ حضرت حرم

 تهران( الف

 قم( ب

 یر شهر( ج



 مشهد( د

 

 کرد؟یم حکومت( ع) یهاد امام زمان در یعباس فهیخل کدام

 مامون( الف

 متوکل( ب

 دیزی( ج

 هیمعاو( د

 

 اورند؟یب سامرا به شهر کدام از را( ع) یهاد امام داد دستور متوکل

 مکه( الف

 کوفه( ب

 نهیمد( ج

 بغداد( د

 

 کرد؟ بیتخر را عهیش امام کدام مرقد متوکل،

 (ع) رضا امام ( الف

 (ع) یعسکر حسن امام( ب

 (ع) نیحس امام( ج

 (ع) یعل امام( د

 

 است؟( ع) یهاد امام فرزند امام کدام

 (عج) زمان امام( الف

 (ع) یعسکر حسن امام( ب

 (ع) جواد امام( ج

 (ع) حسن امام( د

 

 .دیکن انیب را( ع) یهاد امام  تولد خیتار



 الحجه یذ ۱۰( الف

 القعده یذ ۱۰( ب

 الحجه یذ ۱۵( ج

 القعده یذ ۱۵( د

 

 .دیکن انیب را( ع) یهاد امام  شهادت خیتار

 رجب ۳( الف

 شعبان ۳( ب

 رجب ۱۳( ج

 شعبان ۱۳( د

 

 .دیکن انیب را( ع) یهاد امام یهایژگیو از نمونه چند

 

 یعباس حاکمان یول هستند مردم توجه مورد( ع) یعسکر حسن امام فرزندش و( ع) یهاد امام چرا

 اند شده فراموش

 



 درس یازده

.  از اجبار و زور با یعباس یفهیخل دستور به( ع) یعسکر حسن امام پدر  آورده........   به...

 .شدند

 سامرا -نهیمد( الف

 سامرا - مکه( ب

 نیکاظم -مکه( ج

 نیکاظم -نهیمد( د

 

.  یمنطقه یعنی....   یمحله در را( ع) یعسکر حسن امام ،یعباس یفهیخل  .داد یجا.....

 یعموم - عسکر( الف

 ینظام - نیکاظم( ب

 ینظام - عسکر( ج

 یعموم - نیکاظم( د

 

.  را هاشب و.........   را روزها زندان در ،(ع) یعسکر حسن امام  .کرد یم.....

 مطالعه - روزه( الف

 مطالعه - عبادت( ب

 عبادت - روزه( ج

 استراحت - عبادت( د

 

.............  و کند فراموش را تو...........  که است یکس دوست نیبهتر یعسکر حسن امام نظر از
 .نبرد ادی از را تو

 یعذرخواه - اشتباه( الف

 یعذرخواه - یکین( ب

 یکین - اشتباه( ج

 یکین - یدوست( د

 

 معناست؟ چه به عسکر



 یمسکون منطقه( الف

 ینظام منطقه( ب

 یعموم منطقه( ج

 ابانیب( د

 

 است؟ انیعیش ما چندم امام( ع) یعسکر حسن امام

 نهم( الف

 دهم( ب

 ازدهمی( ج

 دوازدهم( د

 

 بردند؟ بغداد به را امام کدام یعباس ستمگر حاکمان

 (ع) صادق امام( الف

 (ع) رضا امام( ب

 (ع) یهاد امام( ج

 (ع) کاظم یموس امام( د

 

 فرستاد؟ کجا به را( ع) رضا امام یعباس حاکم

 خراسان( الف

 سامرا( ب

 بغداد( ج

 نجف( د

 

 کرد؟یم یزندگ انینظام منطقه در انیعیش امام کدام

 (ع) صادق امام( الف

 (ع) رضا امام( ب

 (ع) یعسکر حسن امام( ج



 (ع) کاظم یموس امام( د

 

 است؟ یکس چه انسان دوست نیبهتر ،(ع) یعسکر حسن امام سخن به توجه با

 

 .دیکن انیب را( ع) یعسکر حسن امام یهایژگیو و صفات

 

 د؟یترسیم مردم با شانیا ارتباط و( ع) یعسکر حسن امام یآزاد از یعباس یفهیخل چرا

 

 نوشتند؟ چه نامه در ارانشانی جان ماندن امان در یبرا( ع) یعسکر حسن امام

 



 درس دوازده

 .داشت نام( ................. ع) یعسکر حسن امام همسر

 نرجس( الف

 هیرق( ب

 زهرا( ج

 مهیحک( د

 

.  خاتون مهیحک  بود( ع) یعسکر حسن امام............

 خواهر( الف

 مادر( ب

 عمه( ج

 خاله( د

 

 آمد ایدن به یهجر.............  سال در( عج) یمهد حضرت

 (الف250

 2۵۵( ب

 26۰( ج

 26۵( د

 

.  راستش گوش در فرزندش آمدن ایدن به از بعد(  ع) یعسکر حسن امام  گوش در و ،..........

 .گفت............. چپش

 اذان - اذان( الف

 اذان -اقامه( ب

 اقامه -اذان( ج

 اقامه-اقامه( د

 

.  ی دوره در( عج) یمهد امام و(  ع) یعسکر حسن امام  .کردندیم یزندگ.........



 یعباس یخلفا( الف

 هیامو یخلفا( ب

 هیصفو یخلفا( ج

 یهاشم یخلفا( د

 

 .دارد شباهت( ص) محمد حضرت به( ع) یمهد امام رفتار و چهره

 امبریپ( الف

 (ع) یعل امام( ب

 (ع) نیحس امام( ج

 (ع) یعسکر حسن امام( د

 

 بودند؟(  ع) امام کدام دختر خاتون، مهیحک

 (ع) یعسکر حسن امام( الف

 (ع) جواد امام( ب

 (ع) یهاد امام( ج

 (ع) رضا امام( د

 

 آمدند؟ ایدن به شهر کدام در( ع) یمهد امام

 سامرا( الف

 کربال( ب

 قم( ج

 نجف( د

 

 است؟ امام کدام خدا امبریپ نیجانش نیآخر

 (ع) یعسکر حسن امام( الف

 (ع) جواد امام( ب

 (ع) یهاد امام( ج



 (ع) یمهد امام( د

 

 است؟«  شده یاری»  یمعن به( عج) زمان امام لقب کدام

 یمهد( الف

 عصر یول( ب

 منصور( ج

 قائم( د

 

 است؟«  شده تیهدا» یمعن به( عج) زمان امام لقب کدام

 یمهد( الف

 عصر یول( ب

 منصور( ج

 قائم( د

 

 است؟ «کننده امیق» یمعن به( عج) زمان امام لقب کدام

 یمهد( الف

 عصر یول( ب

 منصور( ج

 قائم( د

 

 است؟«  زمان و عصر صاحب» یمعن به( عج) زمان امام لقب کدام

 یمهد( الف

 عصر یول( ب

 منصور( ج

 قائم( د

 

 است؟ بزرگوار امام کدام( عج) یمهد امام پدر



 (ع)  حسن امام( الف

 (ع)  یعسکر حسن امام( ب

 (ع)  یهاد امام

 (ع)  جواد امام( د

 

 است؟ اولواالعزم امبرانیپ از کی کدام تول د هیشب( عج) یمهد حضرت تول د یماجرا

 (ع)  میابراه حضرت( الف

 (ع)  یسیع حضرت( ب

 (ع)  نوح حضرت

 (ع)  یموس حضرت( د

 

 اند؟فرموده چه( عج) یمهد امام یدرباره(ص) خدا امبریپ

 

 دادند؟ یامژده  چه( عج) زمان امام ی درباره(ص) اکرم رسول

 

 اند؟ فرموده چه( عج) زمان امام بتیغ مورد در(ص) اکرم امبریپ

 

 داشتند؟ نظر ریز را( ع) یعسکر حسن امام جمله از امامان یخانه شهیهم یعباس یخلفا چرا

 

 بودند؟ گفته چه خاتون مهیحک خود، یعمه به فرزندشان آمدن ایدن به هنگام( ع) یعسکر حسن امام

 

 است؟ یکس چه«  معصوم»

 

 .دیببر نام را مورد سه( عج) زمان امام مشهور یلقبها از

 



 درس سیزده

یعنی نکردن اسراف

.......... .
 

 کردن مصرف ادیزالف(

 کردن مصرف کمب(

 کردن مصرف درستج(

 کردن استفاده دقت یبد(

 

.دیکن کامل را ریز یجمله«نیالمسرف  حبی ال هللا ان   تسرفوا،» هیآ به توجه با

 .  .ندارد دوست را..............  خداوند رایز...............

 اسرافکاران -دینکن اسرافالف(

 ها جو صرفه -دیکن اسرافب(

 جوها صرفه -دینکن اسرافج(

 کاران اسراف -دیکن اسرافد( 

 

است................................  ، کردن اسراف از نمونه کی

.
 

 .کردن یباز را روز مدت تمامالف(

 .خوردن غذا یکاف و الزم یاندازه بهب( 

 .دادن انجام یصبحگاه ورزشج(

 کردن مطالعه ساعت 2 یروزد( 

 

 اند؟فرموده چه «آب اسراف»  درباره اسالم امبریپ

 

 اند؟ فرموده چه کاران اسراف درباره قرآن در خداوند



 درس چهارده

 

 به ما.................  و گرفتیم دستور...............  و................  از همواره انتکاریخ شاه

 .بود هاقدرت آن ضرر

 استقالل - یجهان یهاقدرت ـ کایآمر( الف

 استقالل - یجهان یهاقدرت ـ علما( ب

 یوابستگ - یجهان یهاقدرت ـ علما( ج

 یوابستگ – یجهان یهاقدرت ـ کایآمر( د

 

.  و کتابها و شدینم پا بر جمعه نماز شود؛ اجرا جامعه در..............  دادینم اجازه شاه ...........
کم اریبس دیمف

 .شدیم منتشر

 ینید اتینشر  - قانون( الف

 ینید اتینشر - یاسالم احکام( ب

 یورزش مسابقات  - قانون( ج

 یورزش اتینشر - یاسالم احکام( د

 

.  سال  بر را امیق پرچم و خاست پا به مردم تیحما و خدا یاری با ریدل و بزرگ یعالم..........

نهاد؛ دوش

 .بود..............  عالم نیا نام

 ینیخم هللا روح - ۱۳۴2( الف

 ینیخم هللا روح - ۱۳۵۷( ب

 یاخامنه یعل دیس- ۱۳۴2( ج

 یاخامنه یعل دیس - ۱۳۵۷( د

 

 

 

 



 .شدیم غیتبل................  و شدینم توجه..............  به ما، کشور در شاه حکومت زمان در

 یحجابیب - ینید یهاارزش( الف

 حجاب- ینید یهاارزش( ب

 یسواد یب -سوادان یب( ج

 یآموز سواد - سوادان یب( د

 

 کردند؟ مبارزه شاه حکومت با سال چند( ره) ینیخم امام

 سال ۱۰( الف

 سال ۱۵( ب

 سال 2۰( ج

 سال 2۵( د

 

:فرمودند «ظلموا نیالذ یال ترکنوا ال و» یهیآ در خداوند

.  بر گاهچیه»   «.دینکن هیتک.............

 ستمگران( الف

 دوستان( ب

 انیزورگو( ج

 بزرگ یقدرتها( د

 

 فرمودند؟ چه لیاسرائ درباره( ره) ینیخم امام

 

 اند؟فرموده چه قرآن خواندن یدرباره خداوند

 

 فرمودند؟ چه( ره) ینیخم امام یدرباره یاخامنه هللاتیآ حضرت

 

ئوا»  است؟ یمعن چه به «القرآن من س ری ت  ما   فاقر 

 



 دارد؟ نام چه دفن محل   تا مکان کی از جنازه با افراد یهمراه

 

 داد؟ هیهد رانیا مردم به را ییزهایچ چه شاه، حکومت کردن سرنگون با( ره) ینیخم امام

 



 درس پانزده

.  یروزیپ در که هستند(  ره) ینیخم امام ارانی نیبهتر................  قهرمانان  نقش.............

یمهم اریبس

 .داشتند

 انقالب - انقالب دیشه(  الف

 انقالب  - قم  امیق دیشه( ب

 اسالم - یمل( ج

 اسالم – امیق( د

.  روز  .است ستمگر و زورگو یهادولت با یدشمن اعالم روز ما، کشور در.....................

 نیفرورد ۱2(  الف

 بهمن22

 بهمن۱2

 ید ۹( د

 

 .است انقالب قهرمانان یمعرف یبرا یخوب فرصت بهمن دوم و ستیب

 غلط  حیصح

 

 .شد انقالب تولد باعث بزرگترها کنار در ۱۳۵۷  سال نوجوانان رشادت و تالش

 غلط  حیصح

 

 روند؟یم ییمایراهپ به بهمن 22 روز در رانیا مردم چرا

 

 دند؟یکشیم اریبس زحمت و رنج ران،یا یاسالم انقالب حفظ و یروزیپ یبرا یکسان چه

 

دیببر نام را انقالب بزرگ یشهدا از نفر چند

 .است................  و.............  یهادولت با یدشمن اعالم روز ما، کشور در بهمن 22 روز
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