ضویوه روش تذریس قرآى ابتذایی
-1علوم اسالهی کذام است؟
)1عمایذ )2احکام

)4لشآى (تفغیش،لغت،صشفً،حْ،هعاًی،تیاى،تذیع،لشائت ّ)5 )...تاسیخ

)3اخالق

-2آثار هحبت اهل بیت -علیهن السّالم-را در حذیثی از پیاهبر گراهی اسالم بنویسیذ.
حضشت سعْل-صلی هللا علیَ ّ آلَ-فشهْدًذ:
حثت اُل تیت هي دس ُفت جای هِن ّتَ کاس شوا هی آیذ:
هحثّت هي ّ ه ّ
ٌُ)1گام ّفات
)2دس لثش
ٌُ)3گام تش پایی لیاهت
ٌُ)4گام حغاب
)5کٌاس هیضاى
ٌُ)6گام دادى ًاهَ ی اعوال
ٌُ)7گام عثْس اص پل صشاط

-3ایستگاه های پل صراط را در حذیثی از پیاهبر گراهی اسالم بنویسیذ.
حضشت سعْل-صلی هللا علیَ ّ آلَ -فشهْدًذ:پل صشاط ُفت ایغتگاٍ داسد:
الغالم)
)1صلَ ی سحن،اهاًتذاسیّ،الیت(اطاعت اص اُل تیت علیِن
ّ
ً)2واص
)3سّصٍ
)4خوظ ّ صکات
)5حج
)6طِاست
)7هظالن(حك الٌاط)

 -4راههای نفور ضیطاى را در انساى بر اساس آیه ریل بنویسیذ.
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آنگاه از پیص رو و از پطت سرضاى و از طرف راست و از طرف چپطاى بر آنها هى تازم و بیطترضاى را ضكرگسار نخواهى یافت.
)1سّتشّ:یاد هشگ ّلیاهت سا اص رُي هشدم هی تشد.
)2پشت عش:هشدم سا تَ ثشّت اًذّصی تشْیك ّ هْلع هصشف دس ساٍ خذا هاًع هی شْد.
)3ساعت :اعوال سا تَ سیا آلْدٍ هی کٌذ.
)4چپ:شِْات.
هٌثع:تفغیش ًوًَْ/ج /6ریل آیَ ی ششیفَ  17عْسٍ ی اعشاف.

-5هعنای کاهل ترتقوا را بنویسیذ.
تمْا(رکش)تَ هعٌای/1 :اًجام ّاجثات ّ تشک هحشهات (اعتمادی ّ عولی) /2پشُیض اص پشگْیی /3پشُیض پشخْاتی  4پشُیض پشخْسی /4
پشُیض اص لِْ ّ لعة  /5پشُیض اص تاصیِای تیِْدٍ  /6پشُیض اصهغتی(ششاب،جْاًی،لذست،همام،علن،ثشّت ّ.)...

-6عواهل کوكی در تقوا را نام ببریذ.
)1سّصٍ

ً)2واص شة

)3هٌاجات ّ یاسی طلثی اص خذا

 -7انواع نواز گساراى بر اساس روایت پیاهبر گراهی اسالم بنویسیذ.
حضشت سعْل -صلی هللا علیَ ّ آلَ -فشهْدًذ:اهت هي تش چِاس دعتَ اًذ:
ً)1واص ًوی خْاًٌذ:دس جٌِوی تَ ًام عمش عزاب هی شًْذ.
)2گاٍ گاٍ ًواص هی خْاًٌذ :دس جٌِوی تَ ًام غی عزاب هی شًْذ.
)3دس ًواص عِل اًگاسًذ :دس جٌِوی تَ ًام ّیل عزاب هی شًْذ.
)4دس ًواص خاضع ّ خاشعٌذ:دس تِشت تشیي جای داسًذ.

-8آثار طهارت دائن را بنویسیذ
-1عوش سا صیاد هی کٌذ -2حافظَ سا لْی هی کٌذ -3سّصی سا هی افضایذ -4کغی کَ تاّضْ تخْاتذ گْیا تا صثح عثادت کشدٍ اعت
-5کغی کَ تا ّضْ تویشد ثْاب شِیذ داسد  -6خْد ّضْ داشتي عثادت اعت.

-9انواع هرگ را بر اساس حذیث حضرت علی –علیه السّالم -بنویسیذ.
الغالم-هی فشهایذ هشدم ٌُگام هشگ تش عَ دعتَ اًذ:
حضشت علی -علیَ
ّ
دعتَ ی اّل کغاًی ُغتٌذ کَ اصُواى اّل هتْجَ هی شًْذ کَ اُل تِشت ُغتٌذّ آًاى هؤهٌاى هحض ُغتٌذ.
دعتَ دّم کغاًی ُغتٌذ کَ اصُواى اّل هتْجَ هی شًْذ کَ اُل جٌِن ُغتٌذّ ایشاى کفّاس هحض ُغتذ.
دعتَ عْم کغاًی ُغتٌذ کَ دس یک حالت عشگشداًی ّ حیشت اص دًیا هی سًّذ ّتایذ هٌتظش تاشٌذ تا سّص لیاهت تکلیفشاى هعلْم
شْد ّ آًاى کفّاس ّ هؤهٌاى هتْعظ ُغتٌذ.
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