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 پایه نهم متوسطه

----------------------------------------------------------------------------

درس اول

آیا امکان شناخت دقیق خداوند برای انسان ها وجود دارد؟-1  

رابطه ی پروردگار با شکرگزاری بندگان چگونه است؟-2  

سرچشمه ی همه ی خوبی ها و کماالت است؟چرا می گوییم خداوند -3  

در چه مواقعی صفات ثبوتی خداوند را بیان کرده و در چه مواردی خداوند از صفات سلبی متره می دانیم؟-4  

چه کسی می تواند بهترین توصیف را از پروردگار ارائه دهد؟-5  

آیا فقط انسان ها موظف به شکرگزاری هستند؟-6  

درس دوم

به خداوند یه آرامش روحی می رسیم؟چرا با ایمان -1  

چه رفتارهایی در جامعه با ادعای پوچ ایمان داشتن به خدا در برخی افراد متغایر است؟ -2  

چگونه می توانیم خود را از احساس بیهودگی نجات دهیم؟ -3  

بین عمل و ایمان چه رابطه ای وجود دارد؟ -4  

چگونه قرائت قرآن باعث تقویت ایمان می شود؟ -5  

درس سوم

آیا انسانها به تنهایی با اتکا به علم و دانش تجربی خود می توانند به سواالت اساسی خود پاسخ دهند؟ -1  

دین خالص به چه معنی است؟ چه کسانی به دین خالص می رسند؟ -2  

اگر خداوند پیامبران را برای هدایت انسان نمی فرستاد چه اتفاقی می افتاد؟ -3  

فطرت انسان ها را بیدار می ساختند؟ پیامبران چگونه -4  

کدام راه و برنامه می تواند جویندگان سعادت را در مسیر رسیدن به خوشبختی قرار دهد؟ -5  

 

 



 درس پنجم

 چه ویژگی خاصی پیامبراسالم را به مقام ختم االنبیاء رساند؟ .1

 چگونه دین پاسخ تمام سواالت اساسی انسان را می دهد؟ .2

 قرآن ارتباط برقرار کنیم و پاسخ سواالت خود را بگیریم؟چگونه می توانیم با  .3

 راه شناخت پیامبران از چه طریقی امکان دارد؟ .4

 درس ششم

 چه شرایطی برای ظهور امام زمان }عج{وجود داردیا به یاد دارید؟ .1

 در دوران ظهور حضرت چه تغییراتی در اخالق و رفتار مردم جهان رخ می دهد؟ .2

 جزو یاران امام زمان باشیم؟ آیا همه ی ما می توانیم .3

 آیا در همان زمانیکه امام زمان ظهور می کنند جهان پایان می یابد؟ .4

 آیا اعتقاد به ظهور منجی در آخرالزمان فقط به شیعیان اختصاص دارد؟ .5

 در زمان غیبت تکلیف مردم چگونه باید باشد؟ .6

 درس هفتم

 م؟آیا برای حل اختالفات می توانیم از هر فردی کمک بگیری .1

 ولی فقیه چگونه جامعه را هدایت می کند؟ .2

 پس از رحلت پیامبر اکرم }ص{ وظیفه و هدایت مردم بر عهده ی چه کسانی است؟ .3

 خداوند کسانی که به حاکمان ستمگر مراجعه می کنند را به چه کسانی تشبیه کرده است؟ .4

 چرا قیام و سخنان امام خمینی در جهان جهانی و ماندگار شد؟ .5

 درس هشتم

 تفاوتی بین مواالت و ترتیب در وضو است؟ چه .1

 شرایط وضوی صحیح را بنویسید. .2

 آب مباح چه آبی است؟}باذکرمثال{ .3

 اگر اعضای وضو نجس باشد چه حکمی دارد؟ .4

 تفاوت وضو و تیمم در چیست؟ .5

 درس نهم

.شکستن نماز چه از عمد چه از لهو را توضیح دهید؟1  

می گیریم؟ .چرا در هنگام نماز مورد رحمت الهی قرار2  

.شک در نماز چه حکمی دارد؟3  

.در چه مواقعی سجده لهو واجب است؟4  

.رعایت احکام نماز چه فوایدی برای انسان دارد؟5  



 درس دهم

.چرا انتخاب درست مخصوصا در دوره نوجوانی از اهمیت باالیی بر خوردار است؟1  

باشیم؟ .آیا شایسته است که در دوستی توقع بی جا از دوست خود داشته2  

.چرا انسان همواره به دنبال پیدا کردن دوست هستند؟3  

.چه چیزی باعث سست شدن رابطه دوستی می شود؟4  

.با توجه به سخنان و احادیث ائمه دوستی خوب و مناسب چه نوع رابطه هی است؟5  

 

 درس یازدهم

د را بنویسید..سه نکته که درباره امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرن1  

.چگونه باید در این امر واجب و مهم به آبروی خود توجه کرد که حفظ شود؟2  

.چه کسانی برای امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟چرا؟3  

.آیا دلیلی برای امر به معروف نکردن به دیگران وجود دارد؟4  

یان کنید..آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را ب5  

 

 درس دوازدهم

 از نظر امامان و معصومین قرض گرفتن در چه صورتی صحیح نیست؟ .1

 بر اساس آیات قرآن خداوند پاداش کسانی را که انفاق می کنند را در چه زمانی و چگونه می دهد؟ .2

 اگر کسی از ما درخواست قرض کند و ما نپذیریم چه اتفاقی می افتد؟ .3

 نتایج و عواقبی در بردارد؟زکات مالی که داده نشود چه  .4

 نتایج و برکات وقف چیست؟ .5

 درس سیزدهم

 راه های مقابله با نقشه های بیگانگان چیست؟ .1

 ابرقدرت ها چه برنامه ای برای ادامه غارتگری از کشورهای دیگر را دارند؟ .2

 خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی چیست؟ .3

 آوردن ملت ایران چه بود؟ گام دوم دشمنان برای به زانو در .4

 آیا اسالم عقاید خود را به زور بر گروهی تحمیل کرده است؟ .5

 

 



 درس چهاردهم

 آمادگی در مهارت های نظامی چه فایده ای برای کشور دارد؟ .1

 چرا جهاد در راه خدا مبارزه ای است که هرگز شکست ندارد؟ .2

 همواره پیروز است؟چرا کسانی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمیخیزد  .3

 دشمنان چه زمانی به خود جرأت می دهند که به کشوری اسالمی حمله کنند؟ .4

 سوره ی توبه خداوند از چه داد و ستدی بین خود و مومنان سخن می گوید؟ 111در آیه ی  .5

 

 

 

 


