


درس «1»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

دهید:پاسخسؤاالتبه«.الحمیدالغنیهواهللواهللالیالفقراءانتمالناسایهایا»آیهبهتوجهبا(1

؟شودمیمراحلیچهشاملخدابهانساننیاز(الف

خداوندچرا(ب کند؟فبرطررادیگریموجودهروانساننیازتواندمیتنها

چیست؟فقیرانساناینکهازمنظورآیهایناساسبر(ج شده نامیده

در2 النَّاسُیآیه( أَیُّهَا الُْفَقرَاءُ »یَا وأَنْتُُم اللَّهِ الْحَمِیدَُإِلَى الَْغنِیُّ هُوَ بنوشدهمشخصعبارتامیپ«اللَّهُ .دیسیرا

الفقراء»یشریفهآیه(3 وانتم اهلل خداوندفقربیانگر«الحمیدالغنیهواهللالی به مواردیدرموجودات است؟چه

به(4 توجه و»آیهبا اهلل الفقراءالی السموات»آیهو«الحمیدالغنیهواهللانتم فی من چراتوضیح«واالرضیساله پیوستهدهید موجودات

درخواست خدا ؟کنندمیاز

بهمشخص(5 زیر آیات از یک هر بهیککدامکنید مخلوقات نیازمندی مراحل دارد؟خدااز اشاره

ایها»(الف الحمید«یا الغنی هو واهلل اهلل الی الفقراء انتم الناس

شأنب( فی هو یوم کل

واالرض(ج السماوات فی من یسأله

جاآیا«اهللذاتفیتفکرواالوءشیکلفیتفکروا»حدیثبهتوجهبا(6 خدا ذات و صفات در است؟تفکر ؟چرایز

حدیث7 به توجه با ذات»( فی تفکروا وال شیء کل فی ما«اهللتفکروا دریابیم؟توانیممیآیا را خداوند چیستی و ذات

8)( پیامبر: حدیث این در دقت اللّه()با ذات فی تفکروا ال و شی کل فی وتواننمیچرا(تفکروا برد پی خداوند ذات رااوچیستیبه

؟شناخت

کلاب(9 فی پیامبر:»تفکروا سخن به اهللوالشیءتوجه ذات فی است؟چرا«تفکروا شده نهی الهی ذات در تفکر از

بهبا(10 عین»حدیثتوجه طرفه نفسی الی تکلنی ال رایرابطه«ابداًاللهم خدا به نیازمندی بندگیدرک کنید.با بیان

چیست؟وامگذارخودمبهزدنیهمبهچشممراخدایا«ابداًعینطرفهنفسیالیتکلنیالاللهم»حدیثاز(ص)اکرمپیامبرمنظور(11

ال12 »اللهم حدیث أبدا( عینٍ طَرفة نفسی إلی انساناینکتهچهبه«تَکلنی مورد دارددر ؟اشاره

حدیث13 پیام ال»( أبدااللهم عینٍ طَرفه نفسی إلی دهید؟بهاانساننیازمندیمورددررا«تکلنی توضیح خدا ه

استشدهمشخصکلمات(14 مورد کدام در خدا به موجودات نیازمندی بیانگر زیر حدیث ؟در

شیئا رأیت اهلل»ما رأیت و وقبلهاال بعده «معهو

فرمایش15 از معه«)علی( و بعدَه وَ َقبلَه اهللَ رَأیتُ َو إال شیئاً رأیتُ برداشتع(»ما پیامی ؟شودمیچه

»ب(16 شریف حدیث به توجه معهماا و بعده و قبله اهلل راًیت و اال شیئاً میامیرالمؤمنینمقصود«رأیت اینکه از )ع( وعلی قبل فرماید

می چه دیدم را خدا چیزی هر همراه و باشد؟بعد

چیست«االرضوالسماواتنوراهلل»آیهبهتوجهبا(17 نور از کهشدهگفتهچراومنظور نوراست است؟هاآسمانخدا زمین و

عبارت(18 این از خداوند السموات»قرانیمنظور نور ؟چیست«واالرضاهلل

واالرضپیام(19 السموات نور ))اهلل قرآنی بنویسید....عبارت را ))

طبق(20 نور»آیهبر واالرضاهلل همراه«السموات نگاه چیست؟جهاندرتأملو دقتبانتیجه هستی



الَ(21 وَ الّسماواتِ ِفی من »یسألُه شریفه آیه در تدبر درخواستابا خداوند از پیوسته موجودات چرا بگویید؛ شأن« فی هو یَومٍ کُلّ ِ رض

دارند؟

قرآنیتوجهبا(22 عبارت واالرض»به السموات فی من شانیساله فی هو یوم بنویسید:«کل

درخواستالف( خداوند از پیوسته موجودات دارند؟چرا

خداوندب( است؟اندرکاردستهرلحظهچرا امری

آ23 موضوع»یهی( چه به وَالْأَْرضِ« السََّماوَاتِ ِفی مَن دارد؟یَیسْأَلُهُ اشاره

پ24 چومیَکُلُّ»عبارتامی( شَأن« ِفى ست؟یهُوَ

شریفه:(25 آیة به توجه شأن»با فی هو یوم کل االرض و السماوات فی من دهید:ب«یسأله پاسخ زیر سؤاالت ه

بهالف چرا؟هانیازمندیازیککدام( است؟ شده اشاره

بهب داردیککدام( داللت توحید مراتب ؟از

ااالبصارتدرکهال»آیهدر«االبصار»واژۀ(26 یدرک هو الخبیرالبصارو اللطیف هو معناست«و چه به ؟،

ی27 هو و االبصار تدرکه )ال شریفه آیه پیام بنویسید.( را الخبیر( اللطیف هو و االبصار درک

کردنی»سؤاالت («خالیجای)کامل

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

1)....... اساس بر فردی میهر را میخدا درک را حضورش و خود()کند.یابد فطرت

نباشد...(2 خودش از وجودش که چیزی پدیده()است...هر

موج(3 باشد.یک خودش......موجود که نیست نیازمند دیگری به خود وجود در صورتی در فقط ذاتاً()ود

عقلی...4 ازنظر علل تسلسل محال()است.... (

پدیده5 ...............ها،( به نیازمند شدن موجود ...............برای از وجودش که خودش(–ای)پدیدآورندهباشد....هستند

این6 بر که( خدا...اساس که هرلحظه لذا است خداوند به وابسته بشری مصنوعات و افراد هستی و آن...وجود میکند بین از روند.ها

اراده()

بی7 خدای به نیازمندی درک نتیجه است.( ................. و)نیاز عبودیت بندگی(افزایش

معرفت8 چه هر به.........( رابطه...انسان با..و میاش احساس بیشتر را خدا به نیاز شود خدا(-خود)کند.......................بیشتر

9 دارد. را محدود موضوعات فهم....... گنجایش و توان انسان ذهن چیستی()(

10 است. آن به چیزی..... هر شناخت الزمه دسترسی()( و احاطه

11 ذه و است حقیقتی....... خداوند یابد.( احاطه او حقیقت به ................ ما تواند(نمی–نامحدود)ن

به(12 همان...دیدن قلب است....وسیله مالقات()خداوند

13............................ هدفی نوجوانان و جوانان برای ببیند را خداوند چیزی هر با بتواند انسان اینکه دسترس(قابل)است.(

موجودات...خداون(14 تمام یعنی است هستی نور می...د او از را وجود()گیرند.خود

15............ موجودات تمام یعنی است هستی نور خداوند می...( او از را شدهخود او................ سبب به و پیدا(-وجود)اند.گیرند

موجودی16 هر است این بیانگر درواقع است هستی نور خداوند حکمت،( نشانگر و خودش....خداوند حد الهیدر صفات سایر و قدرت

بخش(تجلی)است.



بی...های...انسان(17 خداوند به خود دائمی نیاز به هستند.نسبت ناآگاه()توجه

و18 همواره جهان و( است نیازمند خداوند به آن هر هیچدر نیاز کم(-قطع)شود.نمی...یا...و...گاه...این

اینکه19 دردهندۀنشانکندمتالشیراجهانتواندمیکندارادههرلحظهخدا( خدا به جهان ()بقا.است..................نیازمندی

خدا(20 به ............... و پیدایش مرحلة در .بقا()نیازمندندموجودات

را(21 مخلوقات و ............... صفتِ با را خداوند کریم، است.قرآنِ بُرده نام نیازمند و ............... صفتِ فقیر(.–غنی)با

مرحله(22 در نیازمندند.موجودات خداوند به و........................... پیدایش بقا()ی

23)................................. حقیقتی نمیازایندارد؛...خدا ما ذهن ظرف در نامحدود()گنجد.رو

رابطهابطهر(24 تشبیه حدی تا جهان با خداوند برق)است....با...........................ی............................ی برق(–مولد جریان

خویش25 فطرت طبق بر میدرمی( زندگی جهانی در کهیابیم ..................آفرینندهکنیم می ...ای پشتیبانی و هدایت را حکیم().کندآن

انسان26 می( احساس را خدا ......... سایه دائماً آگاه وهای بهانسانکنند نسبت ناآگاه هستند.بی.................های خود()توجه دائمی نیاز

این27 بب( را خدا چیزی هر با بتواند انسان اولندیکه نگاه در که واالست م........................... نظر ........رسدیبه هدفی  است.اما

دسترس(قابل–مشکل-معرفتی)

می(28 او از را خود ................ موجودات تمام یعنی است، هستی نور میخداوند آشکار و پیدا او سبب به و وجود()شوند.گیرند

29)... می...افزایش بیشتر عبودیت درنتیجه و خدا به نیاز و فقر درک به خودشناسی().شودمنجر

راه30 کریم قرآن می( نشان ما به او ......................... شناخت و خداوند وجود درک برای را گوناگونی عمیق()دهد.های

هرچه31 اوبیشترخدابااشرابطهوخودبهانسانمعرفت( به نسبت را ومیاحساسبیشترشود........................خود یجهدرنتکند

بندگی(-نیازمندی)کند.میابرازبیشترراخود.....................

به32 خدا دیدن زندگی، اهداف برترین از خداستو............................ وسیله.....................( مالقات(–قلب)با

«پاسخکوتاه»سؤاالت

:دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

فر(1 پیامبراین الی»ص(:)مایش تکلنی ال ابداًاللهم عین طرفه چیست؟«نفسی اهمیت بیانگر

چیست؟2 خداوند بودن نور مفهوم )

و(3 گیاهان مثل موضوعاتی و امور چیستی فهم بودن آنممکن ویژگی کدام علت به است؟حیوانات ها

4« آیة اللَّ( إِلَى اْلُفَقَراءُ أَنتُُم النَّاسُ أَیُّهَا الَْحمِیدَیا الَْغنِیُّ هُوَ وَاللَّهُ چیست؟ِه بیانگر »

رابطه5 چه دارد؟( وجود خدا بندگی و خودشناسی میان ای

دارد؟6 پیامی چه معه« و بعده و قبله اهلل رأیتُ و اال شیئاً رأیت »ما حدیث )

تفاوت(7 ذکیک را مسجد و بنا رابطه با را خدا با جهان رابطه میان بنیادین کنید؟های ر

نیازمندند؟8 خداوند به مراحلی چه در مخلوقات )

در9 صورت( براخودنیازانسانیچه خدا کند؟میاحساسشتریبه

نتیجه10 درک( و خود چیست؟شناخت خداوند به نیاز و فقر بیشتر

چشم11 با خداوند رؤیت چرا است؟( غیرممکن مادی،

خداوندچرا(12 کند؟برطرفرادیگریموجودهریا و نانسانیازتواندمیتنها



نیست؟نیازمنددیگریبهخودوجوددرموجود،یکصورتیچهدر(13

(«غ/ص)غلطوصحیح»سؤاالت:دفرم

گزاره نادرستی یا کنیددرستی مشخص را زیر  :های

)غ(جهان،(1 باشد. می خدا به نیازمند پیدایش تنهادر

خداوند(2 از ما اولیه باشد.شناخت می خویش فطرت اساس ص()بر

دهد.(3 می نشان ما به خدا ذات وشناخت خدا وجود درک برای گوناگونی های راه کریم غ()قرآن

بخش»(4 هستی از نایافته بخشذات هستی بود که تواند است.«چون پیدایش در خدا به جهان نیازمندی ص()بیانگر

بوده(5 همواره نباشد پدیده که چیز بود.هر ص()وخواهد

آیه6 الحمید»( هوالغنی واهلل اهلل الفقراءالی استخطاب«انتم مسلمانان )غ(به

علت7 اهلل»( الفقراءالی »انتم الحمید« هوالغنی ص()است.«واهلل

دارد.(8 آفریننده به نیاز )غ(هرموجودی

است،9 ممکن عقلی نظر از علل تسلسل چون ن( علت به نیاز خداوند )غ(پس دارد

است.(10 آن معمار با مسجد رابطه مانند خداوند با جهان غ()رابطه

وهستی(11 وجود ببردچون بین از را ها آن تواند می کند اراده خدا لحظه هر لذا است خداوند به وابسته )ص(.انسان

بیت12 مفهوم ما»( های وهستی هاییم نماماعدم فانی مطلقی آیه«تووجود ا»با الحمیدانتم هوالغنی واهلل اهلل است.«لفقراءالی مشترک

)ص(

نیازمندی(13 به وآگاهی پیامبر )غ(معرفت وامگذارد. خود به را او لحظه یک حتی که است خداوند از عاجزانه درخواست معلول اش

)ص(:14 اکرم پیامبر فرمایش ای تکلنی»( ال طرفهاللهم نفس ابداالی نیاز«عین درک از است.ناشی خداوند به اش )ص(مندی

شریفه15 آیه واالرض»( السموات نور هستند.یعنی«اهلل خداوند ذات بخش تجلی ص()موجودات

مشکل.(16 بسیار است هدفی اما رسد می نظر به آسان نخست نگاه در که است عمیق معرفتی خداوند به نیازمندی غ()درک

ام(17 توانیم نمی لذا است محدود ما )ص(ذهن کنیم تصور را محدود نا ور

برد.(18 پی جهان آفریدگار عنوان به خداوند وجود به توان نمی لذا است محدود ما ذهن غ()چون

است.(19 ممکن حدی تا نیز الهی اسماءوصفات وشناخت ممکن خداوند وجود (ص)شناخت

است.20 ممکن الهی اسماءوصفات وشناخت غیرممکن خداوند وجود شناخت غ()(

بیانسان(21 خدا به خود دائمی نیاز به نسبت آگاه غ()اند.توجههای

نمی22 دنیا در مادی چشم با را خدا می( آخرت در اما دید )غ(توان دید. توان

تجلی23 خودش حد در موجودی هر است.( خداوند ص()بخش

د(24 به نیازمند بودن موجود برای نباشد، خودش از وجودش که چیزی نیستهر )غ(یگری .

بنا(25 و هاست آن چینش و مواد کردن جا جابه فقط بنّا کار که است این مسجد با بنا و جهان با خدا رابطه میان بنیادین تفاوت یک

است. آورده پدید را ساختمان )ص(اجزای

از(26 وآگاهی شناخت ی است.الزمه آنها به دسترسی و احاطه هرچیزی غ()وجود

نمی27 ما به( پی )غ(توانیم ببریم. خداوند چیستی و هستی

)غ(28 است. پذیر امکان عقلی نظر از نهایت بی تا ادامه و ها علت تسلسل )



ببیند29 را خدا چیزی هر با بتواند انسان که این )ص(( است. دسترس قابل هدفی

)استپذیرامکانخدابامالقاتوقلبوسیلهبهیدند(30 (ص.

د31 ی ثمره است.( خودشناسی افزایش نیاز بی خدای به نیازمندی (غ)رک

دارد.32 آورنده پدید به نیازی است موجود ذاتا که وجودی (غ)(

شعر33 بخش»( هستی بود که تواند /چون بخش هستی از نایافته است.«ذات بقا در خدا به جهان نیازمندی (غ)بیانگر

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزیکدام از گزینهنهیک به »ب« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اهلل(1 الی الفقراء انتم

واالض2 السماوات فی من یسأله )

خداوند(3 وجود

شناخت(الف غیرقابل

بودن(ب شناخت قابل

بقا(ج در نیازمندی

در(د بقانیازمندی و پیدایش

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

متعالی(1 و برتر وجود

چیز(2 هر شناخت الزمه

خدا(3 به جهان نیازمندی

زندگی(4 هدف برترین

نیست(5 و نبوده خودش از وجودش

انسان(الف

پدیده(ب

خدا(ج

آخرت(د و دنیا در خدا دیدن

خدا(هـ قلببهدیدن وسیله

دس(و و ترسیاحاطه

بقا(ز و پیدایش در

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

شناخت(1 برای خداوند درباره عمیق معرفت به قرآن دعوت

می(2 درک زندگی در را خدا کنیمحضور

رابطه(3 شبیه خدا با جهان رابطه

دو(4 آن نتیجه نیاز و فقر بیشتر درک پیامدش خودشناسی

چیز(5 هر شناخت لوازم از

فطرتالف )

عبودیت(ب افزایش

دسترسی(ج و احاطه

خدا(د افعال و صفات شناخت

شناخت(هـ محدوده

مسجد(و با بنا

برق(ز جریان با برق مولد



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

هستی(1 از نایافته بودبخشذات که تواند بخشهستیچون

تهی زآب بود که ابری دهیخشک آب صفت وی از ناید

ومعُه«(2 بعدهُ و قبله اهلل ورایُت اال شیًا رایت »ما

هستی(3 جهان با خداوند رابطه

می(4 قرار ما شناخت محدوده در که گیرند.موضوعاتی

خدا(5 رؤیت

قلببه(الف وسیله

پدیده نیست.ب( خودشان از وجودشان که ها

آن(ج ذات و چیستی فهم گنجایش و توان ذهن، که رااموری ها

دارد.

واالرض...«»د( السموات نور اهلل

و(هـ سازساعتساعت

بینم(و تو صحرا بنگرم صحرا بنگرمبه دریا بینم.به تو دریا

پیدایش. در خدا به جهان نیازمندی ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

هستی1 از نایافته ذات بیت شود( که تواند کی / بخش

بخشهستی

پیدایش2 در موجودات و همه که متعالی و برتر موجود نیازمند(

اویند

دسترسی3 و احاطه )

ُقدرَتِه4ِ فی و ِ اللّه فی التَّفکُّرِ )

پدیده5 )

دل6 نوری( معرفت دوکه ددیصفا که چیزی هر خدادیبه اول

.دید

خداوند(7

وجودالف )

فطرت ب(

بودنپ محدود )

عمانسانی(ت معرفت رایزیچهردرداردقیکه خدا

بیند.می

غنث بالذاتی(

موجودج )

اندچ شهی(

عبادت(ح باالترین

خودشناسی خ(

گزینهکدام از گزینهیک به »ب« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}پاسخ}سؤاالت{»الف« ها{»ب«

هستی(1 از نایافته ذات شودبیت که تواند کی / بخش

بخشهستی

پیدایش(2 در موجودات و همه که متعالی و برتر موجود

اویند. نیازمند

دسترسی(3 و احاطه

ُقدرَتِهِ(4 فی و ِ اللّه فی التَّفکُّرِ

پدیده(5

عبادتالف( باالترین

خودشناسیب(

خداآگاهیج( به نیازمندی در

خداد(

پدیدآورندههـ( به نیازمندی

خداو( به پیدایش در خدا به جهان نیازمندی

یکز( شناخت چیزالزمه



حقنمیذهن(8 به پقتیتواند احاطه کند.دایاو

درتوانایی(9 نخداوند کردن انسانازیبرطرف

چماازهریک(10 آن اساس میزیبر را راخدا حضورش و یابیم

می کنیم.درک

انسان(11  میما درک را خدا حضور آن اساس بر کنیم.ها

است.12 آن شبیه حدی تا جهان با خداوند رابطه )

انسان13 می( احساس را آن دائماً آگاه کنند.های

آ14 نشانگر ببیند را خدا چیزی هر با بتواند انسان اینکه است( ن

به15 خداوند دیدن خدا( با مالقات و قلب وسیله

خدا به نیازمندی در آگاهی د(

خدا ذ(

پد به نیازمندی یدآورندهر(

خدا به پیدایش در خدا به جهان نیازمندی ز(

چیز بک شناخت الزمه س(

واال و عمیق معرفتی ص(

هدف برترین از یکی زندگیض( های

تجلی خداوندط بخش

برق جریان با برق مولد ظ(

خویش فطرت ع(

علت تسلسل هاغ(

خدا رحمت و لطف سایه ف(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خودشناسیا(1 فزایش

جهان(2 با خداوند رابطه

به(3 خدا قلبدیدن وسیله

دیدن4 را خدا چیزی هر با )

مادی5 چشم با آخرت در خدا دیدن )

زندگی هدف برترین الف(

ساختمانب( با بنّا رابطه

فقر(ج بیشتر درک

برق جریان با برق مولد د(

خداوند به خود پیدایش در جهان نیازمندی ه(

غیرممکن(و

واال و عمیق معرفتی ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

االرض1 و السماوات فی من یسأله )

دارد.2 نیاز آفریننده به موجودی هر )

االرض3 و السماوات نور اهلل )

تهی4 زآب بود که ابری خشک )

بندگی5 و عبودیت افزایش )

تجلی خداوندالف( بخشی

نیازمندی درک ثمرۀ خداب( به

بقا(ج در خدا به جهان نیازمندی

است. عقلی محال د(

می شدن آشکار سبب هم معمولی نورهای شوند.هـ(

پدیدآورنده به نیازمند و(

هستی سرچشمة ز(



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

زندگی هدف برترین ا(

االبصار2 یدرک هو و االبصار تدرکه ال )

چو(3 مما در نوا و توستناییم ز ا

توست ز ما در صدا و کوهیم چو خداما

االرض4 و السموات نور اهلل )

نباشد5 خودش از وجودش که موجودی هر )

هستی بخشالف(

پدیده ب(

به دیدن خداج( مالقات و قلب وسیله

برنگذرد اندیشه کزین خرد و جان خداوند نام به د(

اهلل الی الفقراء انتم ه(

بنگریم جا هر به توو( رعنا قامت از نشان دشت و در و کوه

بینیم

دنیوی مقام به رسیدن ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

هستی(1 از نایافته هستیذات بود که تواند چون / -بخش

بخش

الُْفَقرَاءُ(2 أَنْتُمُ النَّاُس أَیُّهَا .الَلّهِإِلَىیَا

فی(3 هُوَ یَوْمٍ .شَأْنکُلَّ

همه(4 تفکدر کنیدچیز ر

یابد(5 افزایش انسان معرفت هرچه

نیازمندندخداوندبهموجوداتهمهالف(

پیدایش در خدا به جهان نیازمندی ب(

َشیْءٍ َتفَکَّرُواج( کُلِّ ِفی

استد( اندرکاری دست همواره او

میهـ( آشکار را چیز همه کندنور

می(و ابراز بیشتر را خود بندگی و کندعجز

بهتواننمی(ز خداوند وجود به پید جهان آفریدگار عنوان

ببرد

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

نامحدودموضوعات(1

رؤیت2 استغیرممکنچشمباخدا(

هر3 استخداوندبخشتجلیخودشحددرموجودی(

شناخت4 خداونداولیه(

پدیده5 نیستخودشانازوجودشانکههایی(

بر فطرتاساسالف(

نیازمندب هستندپدیدآورنده(

آن ساختار استجسمانیومادیج(

با کردمشاهدهراخداتوانمیجهاندردقتد(

ذهن نداردراآنگنجایشهـ(

خودش باشدمیموجودذاتاًو(

فقط هستندنیازمندخالقبهپیدایشمرتبهدرز(



پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

 :دهیدتشریحیسخپازیرسؤاالتبه

کدم1 انسان شناخت مورد موضوعات مشخصه( نمایید.اند؟ تبیین را هرکدام های

دارد؟2 را مادی اشیاء همه دیدن توانایی انسان چشم آیا چرا(

نمایید.3 تشریح را خداوند به نیازمندی درک نتیجه و ثمره )

مقا4 ا ر خداوند با جهان رابطه و بشر دست مصنوعات رابطه کنید.( بقا()یسه در

ندارد؟5 نیاز آفریننده به خداوند چرا )

می6 قرآن اینکه آسمان( نور خداوند چه؟فرماید: یعنی است زمین و ها

است.7 نیازمند خدا به پیدایش در جهان که کنید استدالل )

می8 آیا چیستی( و برد پی خداوند ذات به کرد؟اوتوان مشخص را

به9 جهان نیازمندی دهید( توضیح را بقا مرحله در خدا

مرحلة(10 به فقط خداوند به موجودات نیازمندی دهیدپیدایشآیا شرح مثال ذکرِ با دارد؟ .اختصاص

چرا؟(11 است؟ مسجد با بّنا رابطه مانند خدا با جهان رابطه آیا

اس(12 برق جریان با مولد رابطه شبیه تاحدی جهان، با خداوند رابطه نظر چه ت؟از

بی(13 خدای به نیازمندی ثمرهدرک چه دارد؟انیاز انسان برای ی

دهید؟ذکربا(14 شرح خداوند چیستی و ذات شناخت در را انسان ناتوانی دلیل

نتیجه15 بنویسید؟( را پیدایش مرحله در خدا به جهان نیازمندی استدالل ی

می16 نتیجه این به مقدماتی چه از هس( در جهان که خداست؟رسیم به نیازمند خود تی

الزمه17 چیست؟( خدا ذات برای چیستی هرگونه فرض ی

انسان18 تفاوت چیست؟( خدا به خود نیازمندی به نسبت ناآگاه و آگاه های

دهید.19 توضیح مثال با چرا؟ نیازمنداست؟ آفریننده به موجودی هر آیا )

این20 می( معناکه چه به است، هستی نور خدا دهید.ست؟گوییم توضیح

چیست؟21 خداوند دیدن از منظور )

پدیده22 موجود( برای نیست خودشان از وجودشان که بنویسید.ها مثال با همراه دارند؟ نیاز چیز چه به شدن

می23 چگونه بنویسید و داده توضیح است؟ غیرممکن چشم، با خداوند رؤیت چرا رادید؟( خدا توان

امکاندسترسدرنوجوانبرایکهخداستبهنسبتمیقعوبرترمعرفتکدام(24 است؟و چرا؟پذیر

شریفه25 آیة به توجه با دهید.»( توضیح را بقا در خدا به جهان نیازمندی » شأن فی هو یوم کل االرض و السماوات فی من یسأله

می26 چگونه شناخت؟( را خداوند توان

امکان27 خداوند دیدن آیا است؟( پذیر

نیست؟(28 دیگری نیازمند وجود در موجود یک صورتی چه در

چرا(29 دهید دید؟تواننمیتوضیح را خدا

می30 انسان آیا ببیند؟( را خدا چیزی هر با تواند

استداللی31 بههاپدیدههمهومابگیریمنتیجهکهبنویسید( آفرینش کهآفرینندهدر هستیم نیازمند نباشد.پدیدهخودشای

است؟نوربهراخداقرآنچرا(32 کرده تعبیر هستی

علت33 تسلسل معناست؟آفریدگاربهموجوداتنیازمندیمورددرها( چه دهید.توضیحبه



درس «2»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

آیه-1 به توجه ضرا»با وال نفعا النفسهم یملکون ال اولیاء دونه من افاتخذتم ن«قل گرفت؟چرا سرپرست را خدا غیر باید

تشاء»-2 ممن الملک وتنزع تشاء من الملک توتی الملک مالک اللهم است؟«قل توحید مراتب کدام بیانگر

می-3 )ع( رضا امام عزوجل»فرمایدچرا اهلل یشکر لم المخلوقین من المنعم یشکر لم «من

اشارهمستقیمصراطهذافاعبدوهرَبِکُموَرّبیَ اهللَانَّ »آیه-4 دارد؟توحیدابعادازیککدامبه«

کند؟میایتوصیهچهمردمبهفردیزندگیدرایمانبازتابدرباره(ع)علیحضرت-5

است؟توحیدابعادازیککدامبهمربوطبنویسیدوکنیدترجمهرازیرآیه-6

«اءاَولیَعدوَّکموَعدویتََتّخذواالامَنواالذینَایُّهایا»

اطمَأَنَّ َاصابَهَفاِن»آیهبهتوجهبا-7 گیرندمیپیشهاییروشچهشر،وخیربرابردرهاانسان»وَجهِهعَلیانَقلَبَفِتنَهُ اَصابَتهُ اِنوَ  بِهَخیرُ

چرا؟و

بیان-8 زیر است؟آیات توحید مراتب کدام کنندۀ

وَاأَلرْضِ 1 السََّماوَاتِ مُْلُک وَِللّهِ الَْعالَِمینَ (2( رَبِّ للِّه الحمد

شیءٍ...«)انعام/آیه-9 کلّ ربّ هو َو ربّاً أبغی أغیراهللِ دارد؟164»ُقل اشاره توحید مراتب از یک کدام به )

آیات-10 بنویسید؟پیام را أحدٌ« کُفواً له یکُن لم یولد«»وَ لم و یلد »لم

المُ-11 مالک اللهم »ُقل تلآیه من المُلک توتی تشاء«)آلِک ممن الملَک تنزعُ و دارد؟26عمران/شاء اشاره توحید مراتب از یک کدام به )

می-12 پیامی امامچه حدیث از آوردرضاتوان دست به جلّ« و عزّ اهللَ یشکر لم المخلوقین، مِن المُنعم یشکرِ لم  .)ع(»مَن

ُیشْهآی-13 ال وَ وَِلیٍّ مِنْ دُوِنهِ مِْن لَُهمْ »َما است؟شریفة توحید مراتبِ از یک کدام بیانگر » أَحَدًا ُحکِْمهِ ِفی رِکُ

آکیهر-14 توحکیکدامانگریبریزهفیشراتِ یاز مراتبِ است؟دیاز

أَحَداالف ُحکْمِِه ِفی ُیشْرِکُ ال »وَ ):»

َشیْءٍب کُلِّ خَالِقُ اللَّهُ »ُقلِ ):»

به-15 توجه خََلقآیهبا شُرکاءَ هل جعلوا علیهم»أم الخلُق َفتشابهَ کخَلقِه کنید:وا بیان به« اعتقاد در مردم که داشت جا صورت چه در

بیفتند؟ شک در توحید

دارد؟»-16 توحید مراتب از یک کدام به اشاره » واالرض السموات رب من قل

بنویسید-17 را آن مفهوم و کنید ترجمه را زیر یمل»آیه ال اولیاء دونه من افاتخذتم ضرا«قل وال نفعا النفسهم کون

شریفه-18 است؟»آیه شرک مراتب کدام به مربوط اولیاء« دونه من افاتخذتم قل

شریفه-19 آیه به توجه واحد»با القهار« هوالواحد و شئ کل خالق اهلل معناست؟قل چه به خداوند بودن قهار

شریفه-20 آیه به توجه ن»با که کنید بیان » یولد لم و یلد است؟لم چگونه موجودات با خداوند رابطة وع

شریفه-21 آیة به توجه چیست؟»با سرپرستی و والیت مبنای » الضراً و نفعاً النفسهم یملکون ال اولیاء دونه من افاتخذتم قل

صفت-22 شریفه آیة «»در القهار الواحد هو و شیء کل خالق اهلل خداون»قل با رابطه در مفهومی چه بیانگر است؟قهار« د

شریفه-23 چه»آیة به خدا والیت واگذاری که نمایید بیان و نموده ترجمه را » احداً حکمه فی الیشرک و ولی من دونه من لهم ما

می محقق شود؟صورتی

(«خالیجای)کردنیکامل»سؤاالت



کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

دینی......مهم-1 اعتقاد یکتاپرستی(تو)است...ترین و حید

انبیاء.......-2 دعوت توحید()است.سرلوحه

تازه-3 فرد زندگی همه ...................... به التزام خدا؛با با رابطه در میخانواده؛خویشتن؛مسلمان تغییر مخلوقات دیگر و کنداجتماع

االاهلل()الاله

این-4 آفریدهتصور را جهان هم همکاری با خدا چند آنکه از هرکدام که است آن معنای به ناقص()ها......و......هستند.اند و محدود

است.-5 بیانگر......خداوند اهلل اال اله ال یگانگی()عبارت

چیز...-6 هر در تصرف حق سرپرستی()گویند.می...و......به و والیت

اسماکلمه.......-7 میان در را فراوانی بیشترین اهلل واژه از دارد.بعد کریم قرآن در الهی رب()ء

در.......-8 شرک خالقیت در شرک مالکیت()است.نتیجه

می-9 که کند گمان کسی در...اگر گرفتار کند تدبیر را امور خداوند از مستقل است....تواند ربوبیت()شده در شرک

پدیده-10 بین است.خداوند کرده رابطه......حاکم عالم علیت()های

رابطه...گرمای-11 حاکمیت اثر در دارو شفابخشی و پدیده...آتش است.در عالم علیت()های

به-12 اسباب...پزشک بهو...واسطه الهی ............اولیای اسباب میخواسته...واسطه اجابت را غیرمادی(-مادی)کنند.ها

مو-13 در غلطی تفکر و غیرعقالنی و خشک فکری جریان یک تکفیری شرک()دارند....و..............رد............جریان و توحید

خداوند............مهم-14 درگاه به دعا اجابت شرط اخالص() است....ترین

بر.....................-15 مبتنی خلقت حق()است....نظام

ز)نیستسرپرستوولیندارد........................اختیارکهکسی-16 و را(سود خودش یان

می-17 شناخته رسمیت به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام ........................ عبارت گفتن با اسالم اهلل()شود.در اال اله ال

است-18 معتقد که میتنهاکسی اداره را جهان )خداوند دارد. اعتقاد .................. به ربوبی(کند توحید

19-....... اعمالهرکسی و تصرف حق باشد، چیزی در.......... راآتغییر چیز ..........بهکهداردن آن به .گویندمی..............و...ترتیب

(ربوبیت-والیت–مالک)

از.-20 خواستهدرخواست اجابت برای الهی با........................اولیای منافاتی )توحید(...ها ندارد.

..............................مح-21 دینی زندگی روح و است....ور .................. غیردینی زندگی روح و محور شرک()و و توحید

)عملی(-22 است توحید..................... ربوبیت در توحید ثمره

در..................تارگرفکند،تدبیرراامورشتواندمیخداوندازمستقلانسانکند،فکرکهکسی-23 )ربوبیت(شدهشرک است.

24-........................ جریان می...امروزه شرک را معصومین و پیامبر به )تکفیری(توسل دانند.

)توحید(-25 است. بوده پیامبران همة دعوت سرلوحة ................

دینی..........................مهم-26 اعتقاد )توحید(....ترین است

در.........................-27 شرک جهان برای مبدأ چند به خالقیت()است.اعتقاد

28-............ در به...توحید موجودات، که نیست معنا ندارند.بدان تدبیر قدرت انسان، ربوبیت()خصوص

آیه-29 به توجه لِ»با یملکون ال أولیاء دونه من أفاتّخذتم کنیدُقل کامل را زیر جمله » الضرا و نفعاً :أنفسهم

نمی ندارد را خود اختیار..................... که زیانباشد......................تواندکسی و سرپرست(–)سود یا ولی



«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

د-1 مصرف توسط یافتن شفا از موحد انسان میچرا سپاسگزاری خداوند از کند؟ارو

آن-2 وجود بین تفاوتی چه هستند معصومین برای کرامات منکر که نمیکسانی دیگران و بینند؟ها

است؟-3 ایشان حیات زمان به مربوط پیامبر توسط حاجات برآوردن توانایی چرا؟آیا

می-4 نسبت خود به را کشت کشاورز زمانی وچه خدهد به زمانی داوند؟چه

این-5 از انسانمنظور ولی را پیامبر خداوند میکه معرفی چیست؟ها کند

و-6 شرک میان چیست؟مرز توحید

چیست؟-7 قرآن دیدگاه از سرپرست ویژگی

چیست؟-8 زندگی در اهلل« اال اله »ال کلمه گفتن تأثیر

کنید.-9 ذکر را قرآن در توسل از نمونه یک

دمهم-10 اعتقاد وترین پایه و چیستینی آن .اساس

می-11 خداوند از مستقل کند، فکر که است؟کسی شده شرکی چه گرفتار کند، تدبیر را امورش تواند

ببرید-12 نام فقط را توحید مراتب

معناست-13 چه به تدبیر و ربوبیت در شرک

ببرید؟-14 نام فقط را شرک مراتب

همه-15 مالک خداوند دلیل چه ابه ست؟چیز

پیامبر-16 والیت )ص(قبول است؟اکرم معنا چه به

پیکرهمهم-17 در روح مانند که اعتقادی چیست؟ترین دارد حضور دینی معارف ی

است؟-18 افکنده سایه قرآن آیات تمام بر نگرشی نوع چه

قهار»-19 معناست؟«واحد چه به خداوند بودن

کیست-20 مشرک انسان و معناست؟ چه به ؟شرک

چیست؟مهم-21 او درگاه به دعا و خداوند از شفا طلب شرایط ترین

فرمودند؟ع()رضاامام-22 چه مخلوق از شکرگزاری لزوم مورد در

آنبت-23 به رسیدن برای چیست؟ امروزی انسان معبودهای و میها بهره ابزارهایی چه از گیرند؟ها

پیچید-24 شرایط در خداوند که بزرگی سیاسی،مسئولیت چیست؟ه است داده قرار ما دوش بر جدید عصر اقتصادی و فرهنگی

می-25 باعث طاغوت از پذیری فرمان و نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم باشد.چرا داشته ناپایدار شخصیتی و ناآرام درونی شخص شود

ویژگی -26 چه موحد دارد؟جامعه است.هایی کافی مورد دو ذکر

ا-27 میویژگی که موحد حادثهنسان هیچ و دارد را خود خاص معنای جهان بیداند عالم در موردای دو ذکر بنویسید؟ را نیست حکمت

است. کافی

می-28 که کند گمان الهی ربوبیت کنار در کسی است؟اگر شده شرکی نوع چه گرفتار کند تدبیر را امور خداوند از مستقل تواند

شفمهم-29 طلب شرط چیست؟ترین او درگاه به دعا و خداوند از ا



است؟-30 کرده وارد اسالم بر را ضربه بیشترین امروزه که است فکری جریان کدام

عبارت-31 تازه»بیان یک برای تأثیری چه » اهلل اال اله داشت؟ال مسلمان

جملة-32 به داشت؟»التزام مسلمان فرد زندگی بر تأثیری چه » اهلل اال اله ال

ابی-33 بن پیامبرجعفر برای را صفاتی چه نجاشی حضور در نمود.)طالب بیان ص(

از-34 چیست؟»مقصود خداوند بودن قهار« واحد

می-35 توحیدی نوع چه بیانگر موجودات چرا؟هدایت باشد؟

بیفتند؟-36 شک به توحید به اعتقاد در مردم که داشت جا صورت چه در قرآنی آیه طبق

خ-37 رسالت)دارسول آغاز در میص( مشرکان جملهاز گفتن با دست»یخواست چیزی چه از اهلل« اال اله بردارند؟ال

خداست؟-38 جهان سرپرست و ولی تنها چرا

می-39 روشنی و گرما موجب آتش رابطهاینکه چه وجود بیانگر پدیدهشود میان است؟ای جهان های

پیامبر-40 استغفار کریم نمیص()قرآن مؤثر کسانی چه مورد در داند؟را

ببرید.نامراتغییرچهارکرد؟توصیفچگونهنجاشیمقابلدراسالمبهجاهلیعصرازرامسلمانانوضعیتتغییرابیطالبابنجعفر-41

(«غ/ص)غلطوصحیح»سؤاالت

گزاره نادرستی یا کنیددرستی مشخص را زیر  :های

دینیمهم-1 اعتقاد است.ترین معاد ندارد اعتباری اعتقاد آن بدون غکه

ندارد.-2 اعتبار دیگری اعتقاد هیچ توحید به اعتقاد غبا

و-3 دارد حضور دین احکام و معارف روح در روحی مانند میتوحید حیات آن غبخشد.به

می-3 مشرکان از الپیامبر به عمل با برداخواست پرستی وبت شرک از دست اهلل اال غرند.اله

می-4 قرار دینی خواهران و برادران زمره در فرد اهلل اال اله ال به التزام غگرفت.با

خانواده-5 شناخت را پیامبر به ایمان علت ابیطالب ابن امانتجعفر و صداقت و واش داشت.داری بیان او صعفت

پیامبر-6 به را خود ایمان علت که ابیطالب ابن جعفر سخن به توجه میبا فهمیده نکته این داشت اعتمادبیان که است.شود ایمان سبب

ص

و-7 شریک آفرینش کار در خدا که باشیم معتقد غاگر است. ربوبیت در توحید بیانگر ندارد، همتایی

است.-8 مالکیت در توحید بیانگر است آن مالک آورد پدید را چیزی هر کس غهر

سرپرس-9 و ولی تنها خداوند هست.ازآنجاکه نیز جهان مالک تنها پس است جهان غت

غ-10 دارد. الهی اسماء میان در را فراوانی بیشترین قرآن در رب واژه

دارد.-11 کریم قرآن در الهی اسماء میان در را فراوانی بیشترین اهلل صواژه

است.صاحب-12 والیت در توحید بیانگر اوست دست به مخلوقات تدبیر که غاختیاری

بهخد-13 را جهان میاوند هدایت فرموده معین برایش که مقصدی است.سوی ربوبیت در توحید بیانگر صکند

می-14 مقایسه دیگران با را خود وقتی میکشاورز است.کند خداوند آن از او کشت و زراعت که غبیند

می-15 مقایسه دیگران با را خود وقتی میکشاورز حاصلکند کشت و زراعت که است.بیند خودش صزحمت

این-16 به است.اعتقاد مالکیت در شرک است مالک هم کسی او مالکیت مجرای و مسیر در و خداوند بر عالوه غکه

است.-17 بال دفع سبب دعا و آمرزش و مغفرت موجب صدقه معنوی امور غدر



به-18 بهپزشک الهی اولیای و مادی اسباب خواستواسطه غیرمادی اسباب میهواسطه اجابت را غکنند.ها

به-19 بهپزشک الهی اولیای و مادی اسباب خواستهواسطه خداوند اذن به و غیرمادی اسباب میواسطه اجابت را صها کنند.

به-20 هرکدام الهی اولیای و پزشکان ترتیب وبه غیرمادی اسباب خداواسطه اذن به و درخواستمادی و میشفا اجابت را غها کنند.

می-21 شرک و توحید مورد در غلط تفکر همان تکفیری است.تفکر غیرعقالنی و خشک جریانی که صباشد

بزرگ-22 تکفیری شوند.جریان متنفر اسالم از جهان مردم همه شد سبب و کرد وارد اسالم به را ضربه غترین

می-23 بیان غقرآن است. مؤثر منافقان حق در پیامبر استغفار که دارد

است.-24 داده قرار را دارو با درمان راه فقط شفابخشی برای غخداوند

و-25 کمال پیمودن نتایج از هستند.یکی شفابخشی وسیله که است این الهی اولیای صبندگی

ص-26 است. دارو مصرف از موحد انسان یافتن شفا نتیجه است خداوند از سپاسگزاری

به-27 مخلوقات دادن نشاسوق کمال خداست.نسوی مالکیت غدهندۀ

غیرمادی-28 اسباب واسطة انسان حاجات شدن برآورده در الهی صاولیای اند.

آنجایبهاگر-29 از هرکدام باشد، داشته وجود خدا چند میخدا، محدود و ناقص ترتیب بدین و ندارد دارند، دیگران که را کماالتی شودها

می پیدا خالق به نیاز ص.کندو

پیامبرت-30 حیاتِ زمانِ به بیمار، شفایِ دارداکرموانایی اختصاص غ.)ص(

وسکسیاگر-31 را الهلهیدعا مغفرت وسصدقهویجلب است.لهیرا مشرک بداند بال غدفع

مبتن-32 خلقت وینظام است منزلتپیشگاهدربرودشیپیبندگمسیردرکهیانسانهربرحق ص.یابدمییخدا

ص،توحید-33 است. دینی ضد زندگی کالبد شرک و دینی زندگی کالبد

شغل»-34 انتخاب در خدا رضایت گرفتن نظر توحید«در اجتماعی بعد به مربوط ترتیب به فرهنگی« روابط در انسجام به »رسیدن و

می عملی توحید فردی بعد و غباشد.عملی

در-35 توحید به اعتقاد علت خداوند از اطاعت و است.بندگی غربوبیت

است.-36 شده شرک دچار بخواهد خدا رسول از خدا از مستقل را بیمار شفای کسی صاگر

است.مهم-37 دعا هنگام به اخالص خداوند از شفا درخواست شرط صترین

از-38 می»منظور هم بودن فرمان رسانندۀ » بودن خدا صولی باشد.

اله-39 قانون بر مبتنی معلم نزد صآموختن است. ی

می-40 والیت واگذاری خداوند، اذن از غباشد.مقصود

ص-41 دارد. را آن در تغییر و تصرف حق باشد چیزی مالک کس هر

پدیده-42 میان در را علیت رابطه صخداوند است. کرده حاکم ها

اکرم-43 پیامبر توانایی به ا)عقیده صرفاً را توانایی این که است شرک موجب وقتی غص( بدانیم. خدا ز

دینیمهم-44 اعتقاد یگانه»ترین خدای غ«پرستش است.

می-45 را بهکسی غتوانیم باشد. سرپرست و ولی که کنیم انتخاب خود خالق عنوان

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینه از گزینهکدامیک به »ب« ستون اضافیهای مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون است(های



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

القهار-1 هوالواحد

احدا-2 حکمه فی یشرک وال

واالرض-3 السموات رب من

والیت-الف در توحید

ربوبیت-ب در توحید

توحید-ج حقیقت

خالقیت-د در توحید

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

یگانه-1 خدای به اعتقاد

مبداءجهان-2 تنها

هدایت-3 استتنها خداوند عالم کننده

خالقیت-الف در توحید

توحید -ب حقیقت

والیت-ج در توحید

ربوبیت-د در توحید

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

أحدٌ«(1 کُفواً له یُکن لم یولد«»وَ لم و یلد »لم

شَْیءٍ«(2 کُِلّ خَالُِق اللَُّه »ُقلِ

وَ(3 َولِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِْن لَُهمْ أَحَدًا«»مَا حُْکمِهِ ِفی یُشْرِکُ ال

اْلمُْلَک(4 وَتَنزِعُ َتشَاء مَن اْلمُْلَک تُؤِْتی الْمُْلِک َماِلَک اللَُّهمَّ »ُقلِ

تََشاء« مَن وَتُعِزُّ تََشاء مِمَّن

رَبُُّکمْ«(5 وَ رَبِّی اللََّه »إِنَّ

خالقیت در توحید الف(

ربوبیت در توحید ب(

والیت در توحید ج(

مالکیتد در توحید )

توحیدهـ( حقیقت

ربوبیت(و در شرک

خالقیت در شرک ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خداست.1 برای دادن قرار شریک معنای به )

دست2 به مخلوق تدبیر که است اختیاری صاحب و مالک معنای به )

اوست.

است3 آفریده خالق چند را جهان این باشد معتقد که کسی ).

را4 جهان در تصرف حق هم دیگرانی خداوند بر عالوه اینه به اعتقاد )

دارند.

است.5 جهان خالق و مبدا تنها خداوند که باشیم معتقد )

خالقیتالف( در توحید

توحید(ب

شرک ) ج

مالکیت در توحید د(

ربه(

والیت در شرک و(

خالقیت در شرک ر(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

موجودات(1 به استعداد و اثر اعطای

خدا(2 کنار در پیامبر برای سرپرستی حق شدن قائل

در3 شرکائ برای خدا کماالت مشابه کماالت شدن قائل )

خلقت

خداوند4 اذن به دادن شفاعت )

الهی قانون به نمودن عمل الف(

ربوبیت در توحید ب(

خالقیت در شرک ج(

والیت در شرک د(

ش بودن شرک دیگرانو( از طلبی فاعت

والیت در توحید ز(



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دونه1 من لهم ما ولی( من ی

می2 آمزش و مغفرت موجب معنوی امور در شود(

الملک3 مالک اللهم )

الهی4 فرمان رساندن در پیامبر استقالل )

والیت در توحید الف(

ربوبیت در شرک ب(

مالکیت در توحید ج(

دعاد(

ربوبیت در توحید ه(

والیت در شرک و(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

پیامبر(1 توسط انسان حاجات برآوردن

آفرینش(2 کار در نداشتن شریک

خدایی(3 چند تصور

تغییر(4 و تصرف حق

خالقیت(الف در توحید

ربوبیت(ب در توحید

ربوبیت(ج در شرک

خالقیت(د در شرک

د(هـ والیتشرک ر

والیت و(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دینیاعتقادمهمترین(1

اعتقاد2 خداکناردردیگرانسرپرستیبه(

تدبیر3 غیر( اوکناردروخداافرادی

پیامبران4 به توسل شودمیمحسوبشرکائمهو(

جای5 نماندنغیربرایخالی(

تعبیر القهارواحدازالف(

شرک خالقیتردب(

شرک ربوبیتدرج(

تکفیری عقیده هاد(

شرک والیتدرهـ(

توحید و(

معاد ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ربوبیت(1 در شرک

والیت(2 در توحید

والیت(3

واگذاری قابل غیر الف(

دیگران(د توسط امور تدبیر

واگذاری(هـ قابل

خدا غیر برای وتغییر تصرف حق نفی و(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«



ازمسلمانان(1 چنین این )ص( خدا رسول رحلت از ایشانپس

کردند. می آمرزش طلب

پیامبران2 همة دعوت سرلوحة )

والیت3 در توحید )

ربوبیت4 در شرک مصداق )

خالقیت(5 در شرک

خداستالف( آن از جهان ی همه در تغییر و تصرف حق

معلّم کسی اگر بداند.ب( آموزان دانش آموزش ی وسیله را

اند آفریده هم مشارکت با خالق چند را جهان این ج(

یکتاپرستی و توحید هـ(

بداند.و( پیامبران ازآن را دادن شِفا توانایی کسی اگر

هستندز( جهان از قسمتی مالک هم دیگران خداوند بر عالوه

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

جعلو1 ام کخلقه( خلقوا شرکاء هلل ا

ولیّ 2 من دونه من مالهم )

اهلل3 قل االرض و السموات رب من قل )

شیء4 کل خالق اهلل قل )

الملک5 مالک اللهم قل )

مالکیت در توحید الف(

خالقیت در توحید ب(

ربوبیت در توحید ج(

والیت در توحید د(

مالکیت در شرک هـ(

خالقیت در شرک و(

ربو در شرک بیتز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

موجودات1 هستند.اومخلوقهمه(

مخلوقات،2 خداوندجز( اذن کنند.تصرفجهاندرتوانندنمیبه

است3 خداوند کهسویبهراآن وکندمیادارهراجهانکه( مقصدی

برد.میپیشبه ونمایدمیهدایتفرمودهمعینبرایش

از4 تنهاخکهآنجا( نیزآنمالکتنهاپساستجهانخالقداوند

هست.

ربوبیت در توحید الف(

والیت در توحید ب(

مالکیت در توحید ج(

خالقیت(د در توحید

صفات در توحید ه(

نظری توحید و(

(«تشریحی)پاسخگسترده»سؤاالت

 :دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

خالقیت(1 در توحید استدالل یک کنید.با اثبات را

است؟(2 معنایی چه به هستند جهان از بخشی خالق که هستند خدا چند که این تصور

باشد؟(3 کسی چه گزار شکر باید چرا؟کشاورز

دارند؟(4 اعتقاداتی وچه است جریانی چگونه تکفیری جریان

است؟(5 دلیل چه به ها آن انکار این هستندد معصومین کرامات منکر که کسانی

ربو(6 در معناست؟توحید چه به بیت

شده(7 والیت در شرک دچار زمانی ایم؟چه



دهید.(8 شرح است؟ شرک پیامبران به توسل آیا

چیست؟(9 پیامبر والیِت از منظور دهید. توضیح توحید مراتبِ از یکی عنوانِ به را والیت در توحید

موجودا (10 ومدیریت پرورش انکارقدرت معنای وتدبیربه توحیددرربوبیت به است؟آیااعتقاد ها انسان ویا ت

گیرند؟ (11 می نادیده را خدا تدبیر جهان، های پدیده علمی تبیین در افراد ار برخی چرا

دهید (12 شرح عقلی دلیلِ یک با را متعّدد خدایاِن به اعتقاد :بطالن

آید؟ (13 می حساب به شرک معصومین و پیامبران به توسل بنویسیدآیا را خود :استدالل

توح (14 پذیرش برای درآیا ازید را اثر هرگونه باید کنیم؟ربوبیت سلب ها انسان ویا چرا؟اشیاء

چیست؟ (15 پیامبر والیتِ از منظور دهید. توضیح توحید مراتبِ از یکی عنوانِ به را والیت در توحید

کرد؟ (16 تصور توان نمی خالق و خدا چند آفرینش جهان برای چرا کنید استدالل

در (17 توحید آیا که دهید است؟توضیح انسان قدرت و تدبیر نفی معنای به ربوبیت

است؟ (18 شده شرک گرفتار صورتی چه در کند درخواست خدا اولیا از را بیمار شفای کسی اگر

تدبمخلوقاتریتدبایآ (19 ربوبدیتوحایخداستریتحت معناتیدر استریتدبیبه ؟انسان

توحاتیخصوص (20 بیدیجامعه دیکنانیرا

ها (21 شریینمونه پاز عصرحاضریعملودهیچیک بنودر .دیسیرا

کرد؟ (22 تصور خالق و مبدأ چند توان نمی جهان برای چرا

جملة (23 اهلل»آیا اال اله دهید؟«ال توضیح است؟ شعار یک فقط

ندارد؟ (24 تدبیر قدرت انسان که معناست این به ربوبیت در توحید دهیدآیا .توضیح

به (25 توسل به نسبت تفکری چه ها دارند؟)معصومینتکفیری ع(

ندارند؟ (26 تدبیر قدرت انسان خصوص به موجودات که معناست بدین ربوبیت در توحید دهید.آیا شرح مثال ذکر با

معصومین (27 دهید.)رسیدن شرح دقیق طور به شود؟ می حاصل چگونه کرامات مرتبة به ع(

است؟ (28 توحید شعار مهمترین اهلل اال اهلل ال کلمه چرا

والیت (29 است؟آیا بودن خدا شریک معنای به پیشوایان و دهید.پیامبران توضیح

پیامبر (30 بودن ولی آنهاست؟)آیا به خدا والیت واگذاری معنای به ص(

است؟جهانخالقتنهاخداوندچرا (31

کهاینبهربوبیتدرتوحیدآیا (32 دهید.توضیحمثالباندارند؟تدبیرقدرتانسانخصوصبهموجوداتمعناست

شرککندکمکدرخواستخداغیرازکسیاگریاآ (33 دهید.توضیحاست؟شدهگرفتار



درس «3»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

هواه»یآیه(1 الهه اتخذ من دارداشاره«ارایت موضوعی چه ؟به

آیه(2 به توجه حرف»با علی اهلل یعبد من الناس عبادت«ومن از چیست؟»منظور حرف« علی

)عپ(3 علی امام حدیث می(یام آبادیکه و شهرها تقوای توحیدفرماید ابعاد کدام بیانگر حدیث این و بنویسید را باشید داشته را ها

است؟

خواسته(4 موارد به مستقیم« صراط هذا فاعبدوه ربکم و ربی اهلل »ان آیه به توجه دهید.با پاسخ شده

مشخصالف: آیه در را توحید مراتب از یک کنید.هر

چیست؟ب: ربوبیت در توحید به اعتقاد نتیجه

کدام(5 به بالموده« الیهم تلقون اولیاء عدوکم و عدوی تتخذوا ال آمنوا الذین ایها »یا آیه کنید عبادیمشخص توحید ابعاد از یک

دهید. توضیح دارد؟ اشاره

تَکُ(6 أََفأَنتَ هَوَاهُ إِلََههُ اتَّخَذَ مَِن »أَرَأَیْتَ شریفة کدامآیة بیانگر وَکِیًلا« عَلَیِْه شرکونُ است؟نوع

آیة(7 در تدبر وَشریفةبا بِِه اطْمَأَنَّ خَیٌْر أََصابَهُ َفِإنْ حَرْفٍ عََلى اللََّه یَعُْبُد مَن النَّاسِ الدُّنَْیاإِن»وَمَِن خَِسرَ وَجْهِِه عَلَى انَقلَبَ فِتْنٌَة أََصابَتْهُ

ا هُوَ ذَِلَک اْلمُبِینُ«وَالْآخِرَۀَ دهید:بهلُْخسْرَانُ پاسخ زیر سؤاالت

دارد؟پرستشیالف( تفاوتی چه باشد تردید روی از که پرستشی با باشد ایمان روی از که

انسانچراب( خیربرخی هر برابر در آنها به که شری میو میها پیش در متفاوت روش دو گیرند؟رسد

برایازج( مهمی نکته چه شریفه میآیه دریافت کنید؟زندگی

وکیالَ«(8 علیهِ تکون أفأنت هواهُ إلههُ اتّخذَ من »أرایتَ آیه به توجه فرمانپیامددهید؛توضیحبا و نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم

طاغوت از ؟چیستپذیری

آیه(9 علتی»اَرایطبق تکون افانت هواهُ الهه اتخذَ کسانالیوکهیمن چه خداوند موردی« است؟را داده قرار خود مذمت

شریفهآیه(10 »ی النیالذهایاایی عدوکمیعدوتتخذواامنوا کداماولیاءو به نشانه« از اجتماعیک بعد در موحد انسان اشارهیهای

دارد؟

شریفهاساسبر(11 وَکیال»آیه عَلیِه تَکون أفأنتَ هَواهُ الِهَُه اتَّخَذَ مَِن ده«اَرایت پاسخ زیر سؤاالت  :یدبه

موضوعی چه بیانگر آیه این است؟الف(

است؟ شده مطرح چیز چه آیه این در پیامبر وکالت و ضمانت عدم علت ب(

شریفه(12 خسِرَ»آیه وَجهِه عَلی ِانَقلَبَ ِفتنهُ َاصاَبتهُ َفِان بِهِ اِطمََانَّ ُخیر َاصابَه َفاِن ٍ حَرف عَلی َ اهلل یَعبُد مَن الناس واالخروَمِنَ هالدنیا

المُبین«: الُخسران هو ذلک

می مطرح را کسانی چه ویژگی آیه این کند؟الف(

چیست؟ درنتیجه آخرت و دنیا در زیان و خسران ب(

دارد؟ اشاره الهی سنت کدام به آیه این ج(

شریفه:(13 آیه بر اِلَیهِ »بنا تُلُقون اَولیاءُ وعَدُوَّکُم عَدُوی التَتَخذوا امَنوا الَذین ایُّها ...«یا الحَق مِن جائَُکم بما َکَفروا وَقد بِالموَدَه م

جامعه(الف چه به خطاب آیه است؟این ای

است؟ کرده نهی چیزهایی چه از را مؤمنان خداوند آیه این در ب(

چیست؟ شده آن از پیروی به مؤمنان التزام موجب که الهی نهی فلسفه ج(

شریفه(14 ال»آیه آمنوا اٌلذینَ ایٌها أولیاءَیا وََعدوٌکم عَدوٌی کنید....تتٌخذوا ترجمه را »

شریفه(15 أولیاءَ»آیه وََعدوٌکم عَدوٌی تتٌخذوا ال آمنوا اٌلذینَ ایٌها می...«یا اشاره عملی توحید ابعاد کدام شود؟به

آیه(16 اساس اصاب»بر وَأِن بِهِ خیرٌاطمَأنّ اصابتهُ َفان حرفٍ علی َیعبُدُاهللَ مَن الناس االخرهومن و الدنیا خسر وَجههِ علی ِفتنةٌانقلبَ «ته



انسان(17 از گروه است؟این آنان انتظار در عواقبی چه ها

18)« آیه وکیالًپیام علیه تکون افأنت هواه الهه اتخذ من بنویسید.أرأیت را »

کدام(19 به اولیاء« عدوکم و عدوی تتخذوا ال امنوا الذین ایها »یا اشارهآیه توحید ابعاد از دارد؟یک

دارد؟حَرْفٍعَلىاللَّهَیَعُْبدُمَنْالنَّاسِ مِنَوَ»یةآ(20 پرستش نوع کدام به اشاره »

آ(21 رَبُّکُم»یةدر و رّبی اهللَ نتإنَّ خداوند پرستش توحجهی« مرتبه کدام به است؟دیاعتقاد

آ(22 به توجه جامعأَوْلِیاءَدُوَّکُمْ عَوَ  َعدُوِّیتَتَِّخذُواالآَمنُواالَّذِینَأَیُّهَایا»یةبا کسانموحّة« چه با ؟کندنمییدوستید

آ(23 به توجه هَواهُ»یةبا إلهَهُ إتَّخََذ مَن کسأرَأیتَ هوای« به دل سپردهیکه شرک،نفس چه است؟یگرفتار شده

حدیث(24 میاین که )ع( علی و»فرمایند:امام خدا بندگان مورد در هم کنید پیشه الهی بعدبیا...«تقوای در عملی توحید اثر کدام نگر

است؟فردی

بالموده الیهم تلقون اولیاء عدوکم و عدوی تتخذوا ال آمنوا الذین ایها »یا آیه موضوعی...ترجمه چه به اشاره بنویسید و کنید کامل را »

دارد؟

آنا... با ورزیدند....................................................................... کفر است آمده شما برای که حقی دین به آنکه حال کنید مهربانی ن

االعلی«(25 ربکم »انا داردآیه فرعون سخن به اشاره نکتهکه چه دربارهبه دارد؟ای اشاره امروز جهان شرک

شریفه(26 آیه تتّخذوا»پیام اَلّا آمنو الذین ایها اولیاءَ یا عدوکم و الموعدوی با الیِهم الحقتلقون مِن جاؤکم بما کفروا قد و را«دۀ

بنویسید.

آیه(27 در تدبر و توجه فاعبدوه»با ربکم و ربی الّله چیست؟«إن ربوبیت در توحید به اعتقاد نتیجه بگویید

آیه(28 به توجه است؟»با کدام زندگی درست راه مستقیم« صراطٌ هذا فاعبدوه، ربکم و ربی اهلل إن

آیه(29 به توجه مَنِ»با وکیالأرأیتَ علیه تکونُ أفانت هواه الهه پذیری«اتخَذ فرمان و نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم دهید توضیح

می چیزی چه باعث طاغوت شود؟از

شریفه(30 وَکیالً»آیه عَلیِه تَکوُن اََفاَنتَ هَواهُ اِلَهه إتَّخَذَ مَن میبیان«أرَأیتَ شخصیتی چه دهید.کننده شرح باشد؟

توجه(31 شریفهبا آیه وجهه«»به علی إنقلَبَ ِفتنَةٌ أصابَتُه وَ به َخیرٌإطمَأنَّ اَصابَهُ َفإن حَرفٍ عَلی اهلَل یَعُبدُ مَن النّاسِ وَمِن

دارد؟(32 تفاوتی چه باشد تردید روی از که پرستشی با باشد ایمان روی از که پرستشی

شریفه(33 آیه به توجه اهلَل»با یَعُبدُ مَن النّاسِ وجهه«وَمِن علی إنقلَبَ ِفتنَةٌ أصابَتُه وَ به َخیرٌإطمَأنَّ اَصابَهُ َفإن حَرفٍ عَلی

انسان(34 از برخی چرا کنید آنبیان به که شری و خیر هر برابر در میها میها پیش در متفاوت روش دو گیرند؟رسد

شریفه(35 إلی»آیه اولیاء وََعدوّکم عَدوّی تتِّخذوا ال آمنوا اّلذینَ ایُها الحقِّ«یا مِن جاءکم بما کفروا قد و بِالمودّۀ إلیهم تُلقونَ هم

ویژگی(36 از مورد دو دارد؟ اشاره عملی توحید بُعد کدام بنویسید؟به را آن های

به(37 توجّه ...»آیهبا هَوَاهَ إلهَـهُ اتََّخذَ مَنِ می«أَفرءَیَت شرکی چه نفس هوای از دارد؟اطاعت پیامدهایی چه و باشد؟

اسا(38 آیهبر حَرفٍ»س عَلی اهلَل یَعبُدُ مَن النّاِس مِنَ انسان...«وَ از برخی آنچرا به که شری و خیر هر برابر در میها روشها دو رسد

می پیش گیرند؟متفاوت

بِالمَوَدَّ»آیهمطابق(39 إلَیهِم تُلقونَ أوِلیاءَ عَدُوَُّکم وَ عَدُوِّی تَتَِّخذوا ال آمَنوا َ الّذین أیُّها می«...ۀِیا سفارش ایمان اهل به خداوند کندچرا

کنید؟ مهربانی و دوستی خودتان دشمن و من دشمن با نباید

هَوَاهَ»آیات(40 إالهَـهُ اتََّخذَ مَنِ بِالمَوَدَّ»و«...أَفرءَیتَ إلَیهِم تُلقونَ أوِلیاءَ عَدُوَُّکم وَ َعدُوِّی تَتَّخِذوا ال آمَنوا الّذینَ أیُّها ترتیبب«...ۀِیا ه

دارد؟ بُعد کدام و شرک کدام به اشاره

41)« شریفه آیه الْحَقِّپیام مَِن جاَءکُْم بِما َکَفرُوا َقْد وَ بِاْلمَوَدَّۀِ إِلَیِْهمْ /)«تُْلُقونَ بنویسید.1ممتحنه را )

آیه(42 در تدبر قد»با و بالموده الیهم تلقون اولیاء عدوکم و عدوی تتخذوا ال آمنوا الذین ایها سؤاالتیا به الحق« من جاءکم بما کفروا

دهید :پاسخ

چیست؟(الف آیه به توجه با توحید اجتماعی بعد در موحد انسان نشانه

چیست؟(ب توحیدی جامعه ویژگی آیه در تدبر با



کردنی»سؤاالت:بفرم خالی)کامل («جای

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

زند(1 از سبکی هر میانتخاب تغییر را ما زندگی مسیر ......و.....گی سرنوشت و میدهد رقم را آخرت()زند.ما و دنیا

......و(2 اساس بر باید انسان مهم وبه انتخاب ودوراز.........باشد محکم کند.دلیلی حمایت آن از پسند احساسات(-فکر)عقل

3)....... در ریشه زندگی سبک .........ویژهر از که میهدارد سرچشمه خاصاندیشه)گیرد.ای بینی(جهان-های

و(4 مهمافکار فرد هر تعیین......و.....اعتقادات در عامل است.ترین رفتارها(و-هاهدف)او

به......دارد.(5 بستگی زندگی در توحید تأثیرگذاری ایمان()میزان

می(6 موحد جهانسان در را و......و......خود درونی تمایالت دهد.کوشد قرار الهی رضایت و خواست ها(فعالیت-هاتصمیم)ت

سختی(7 موحد زمینه......آیندهانسان را مشکالت و میها قرار موفقیت()دهد.اش

دشواری(8 دارد باور موحد ....انسان برای بستری زندگی شکوفایی()اواست.های رشد

موحد....(9 انسان آرامششخصیت از برخوردار و است.و.........است پایدار()روحی و ثابت

برساند. (10 آسیب آن به ندارد حق موحد انسان پس موحد......است انسان بدن الهی()چون امانت

مشرک......است. (11 انسان ناپایدار()شخصیت

اساس....... (12 بر آن زمامدار و حاکم که است توحیدی اجتماعی نظام یک باشد.وقتی رسیده حکومت الهی()به قوانین

بها (13 جامعه یک ابعاد سایر و فرهنگ و اقتصاد ارکان فرمانگر اجرای رودسوی پیش یکتا خدای جامعهبههای آید.ای.........درمیصورت

گستر(عدالت)

جامعه (14 توحیدی میجامعه دوری ......و........ از که است میای حرکت هماهنگی و وحدت سمت به و تضاد()نماید.کند و تفرقه

.....هرقدر (15 برای زمینه باشند الهی قوانین اجرای خدمت در اجتماعی بهانساننهادهای حرکت و آسانها وزندگی........ خداوند ترسوی

موحدانه(-رشد)است.

خواسته (16 فقط افراد باشد قرار واگر کنند دنبال را خود دنیوی تمایالت و محور............ها را خود منافع دهندتنها بعدقرار عملی شرک

است. گرفته صورت اجتماعی(فعالیت)اجتماعی های

)جهان (17 دارد. ..................... در ریشه توحیدی زندگی توحیدیانتخاب (بینی

بهجامعه (18 نیز آن ارکان که میای پیش الهی فرمان اجرای بهسوی درمیرود ..................... توحیدیصورت )اجتماع (آید.

محیطکسا (19 تخریب به دست که مینی میزیست جهان ..................... را خود وزنند )مالک (ولیپندارند.

می (20 موحد دشواریانسان بیداند نشانة زندگی اوست.های .................... بلکه نیست خدا شکوفایی()مهری و رشد برای بستری

یگان (21 شخصیتی دارای ............... است.انسانِ یکپارچه و موحد( (ه

همه (22 اطاعتِ جهتِ در اجتماعی نظام شدنِ داردیکپارچه اشاره توحید ............ بُعدِ به خداوند از اجتماعی().جانبه

مهم (23 ............... استکلمة توحید اَبعادِ همة جامعِ و اسالم شعارِ )الالهترین االاهلل(.

24) ..... زندگی روح و محور )توحید، است. ................ زندگی روح و محور شرک، و غیردینی(-دینی.........،

مهم (25 فرد هر اعتقادات و اوست.افکار .......... و .......... تعیین در عامل رفتار(-اهداف)ترین

زندگیهرکس (26 ازیدر مراتبفرمانخود به کند اطاعت خدا توحیهای رس.......................دیاز عملی().استدهی....

در (27 اول گرفتارقدم جامعه کنوناصالح نویشرک ................... و .................. جدید).استنیشناخت پرستی(بت-وضع



کرآقر (28 توحمین ثابت وودی.................. مابتشرک به را وپرستی داده ب................نشان آن فردی............ زندگی بر راخودیاجتماعور

( است. گذاشته خودمان تطبیق(-معیارهایعهده

دشواری (29 موحد انسان نظر زندگاز نیهای ........................ بسترستینشانه ویبرایبلکه اوست.................. -مهریبی)....................

شکوفایی( و رشد

موحدیبرا (30 عالمحادثهچیهانسان در واقعازاینستین.................ای موحد انسانیرو دشواری...................یهمواره و زندگاست یهای

رشدبرایبستر )اوستی امیدوار(-حکمتبی.

فردانیم (31 اجتماعیبعد بعد نهادهرابطهدیتوحیو هرقدر دارد. وجود .................. اجرایاعاجتمیای خدمت باشدیدر .............

آسانانسانشکوفایییبرانهیزم میها قوانین-متقابل)شود.تر (اجرای

32) ....................... در توحید ربوبیت در توحید برمیثمره گام توحید مسیر در که کسی و است.است رسیده ...................... توحید به دارد

عملی(-عبادت)

....................مهم (33 جامعه یک رکن همهترین اطاعت جهت در باید که باشد.است خداوند حکومت()جانبه

دارد. (34 وجود ........................... رابطه توحید اجتماعی بعد و فردی بعد متقابل()میان

شیوه (35 توحیدی ...............زندگی در ریشه که است زندگی از دارد.ای توحیدی(جهان)... بینی

36) ................. حکومت موحد نمیجامعه طاغوت()پذیرد.را

میجامعه (37 حمایت ........................... از خدا فرمان به بنا و مبارزه ........................... با موحد، محرومان(-ظالمان)کند.ی

38) ........... برابر در بودن فرمانتسلیم و می.... باعث از............... باشدپذیری داشته ناپایدار شخصیتی و ناآرام درونی شخص شود

است. (39 شده ........................... شرک دچار دهد قرار معبود را او و سپرده نفس هوای به دل کسی عملی()اگر

ده (40 قرار اجتماعی فعالیت محور را خود منافع فقط افراد فرامیاگر را جامعه .................... و .......... تضاد(-تفرقه)گیرد.ند

دوست»بیت (41 حضرت آستان و ما ارادت میسر ما سر بر چه هر اوستکه ارادت می«رود ................. توحید عملی()باشد.بیانگر

می (42 تالش دوست و شغل همسر، انتخاب در که دایرهکسی از فرمانکند بُعدی در توحید..... از مراتبی به نشود، خارج الهی های

است. رسیده )عبادت()................. (فردی-عملی

...........جامعه (43 مسیر در که میای بهحرکت نیز آن ارکان و ابعاد سایر و فرهنگ و اقتصاد فرمانکند اجرای یگانهسوی خدای های

می بهپیش و جارود درمیمعهصورت گستر ............... (عدالت-)توحیدآید.ای

می (44 سبب طاغوت از پذیری فرمان و نفسانی امیال برابر در بودن شخص،تسلیم باشد.شود داشته ............... شخصیتی و .............. درونی

آرام) (ناپایدار-نا

خود (45 زندگی ..................مسیر با متناسب فردی .............هر اساس همان بر و انتخاب کرد.را رفتار(-اعتقادات (خواهد

شیوه (46 نیز توحیدی دارد.زندگی .................................. در ریشه که است زندگی از توحیدی(جهان)ای بینی

«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

تعیینمهم(1 در عامل وهدفترین چیست؟ها رفتارها

دارد؟(2 بستگی چیزی چه به زندگی در توحید تأثیرگذاری میزان

است؟(3 کسانی چه رضایت کسب و اطاعت عملی شرک به انسان گرفتاری علت

می(4 اتفاق اجتماعی بعد عملی شرک زمانی افتد؟چه



بتمصداق(5 و شرک کدمهای جدید اند؟پرستی

اسا(6 چه بر باید انسان مهم باشد؟انتخاب سی

چیست؟(7 عملی توحید از منظور

است؟(8 کسی چه موحد انسان

می(9 عملی شرک گرفتار چگونه شود؟انسان

ببرید (10 نام را شرک و توحید ثابت معیارهای

ویژگی (11 کنید؟از ذکر را مورد چند موحد جامعه های

درج (12 موحد وامعه خدا دشمنان و الهی غیر حکومت موضبرابر چه ظالمان و ؟داردیعمسلمانان

جدبتشهیر (13 کِ شر و دندیپرستی ؟ستیچیامروزیایدر

توحنتیجه (14 به اعتقاد ربوبدیی ست؟یچتیدر

حاکم (15 در تعالتیچرا و رشد امکان بانسانیطاغوت از رود؟مینیها

صورت (16 چه زندگدشوارییدر شکوفایبرایبستریهای و میییرشد شود؟انسان

مراتب (17 به توحیوصول امرمستلزمیعملدیاز است؟یچه

هماهنگ (18 و امریوحدت چه به تمسک با شود؟میسریمیجامعه

است؟ (19 چگونه جهان به یکتاپرست و موحد انسان یک نگاه

به (20 توحیدی جامعه یک صورت چه عدالتجامعهصورتدر درمیای آید؟گستر

خواسته (21 پیرو که شرککسی کدام گرفتار باشد خود نفس امیال و است؟ها شده

خداوند، (22 به خالقبهایمان میعنوان دنبال به را زندگی از سبکی چه جهان، پروردگار آورد؟و

می (23 حاصل پیامدی چه باشد الهی قوانین اجرای خدمت در اجتماعی نهادهای شود؟اگر

هم (24 و خدا بندگان مورد در کنید پیشه را الهی »تقوای حدیث در )ع( علی امام فرموده به آبادیبنا و شهرها مورد به در مربوط ها«

می یادآور را مسئولیت کدام و است توحید شود؟کدام

ارادت (25 سر دوست؛شعر حضرت آستان و میما ما سر بر چه هر اشارهکه موضوعی چه به اوست، ارادت دارد؟رود

چیست؟ (26 زندگی در توحید بازتاب

مردم (27 بزرگ پروردگار را خود که فرعون گفتار االعلی»در رَبُُّکمُ می«اَنَا میمعرفی موج شرکی نوع چه زند؟کرد

میاین (28 جهان رّب و ولیّ مالک، را خود افراد، از بسیاری ببرید.که نام مورد سه دارد؟ پیامدهایی چه پندارند

(«غ/ص) غلطوصحیح»سؤاالت

گزاره نادرستی یا کنیددرستی مشخص را زیر :های
ب(1 باید مهم بهانتخاب و فکر اساس کند.ر حمایت آن از پسند عقل و محکم دلیلی و باشد احساسات )ص(دوراز

دارد.(2 افراد تالش میزان به بستگی زندگی در توحید تأثیرگذاری )غ(میزان

است.(3 امیدوار معمواًل واقعی )غ(موحد

دشواری(4 که دارد عقیده موحد بیانسان نشانه زندگی نیست.های خداوند )غ(مهری

همه(5 اطاعت و خداوند جهت در جامعه یک ارکان و نهادها اکثر یعنی توحید اجتماعی اوست.بعد از )غ(جانبه



می(6 حمایت مستضعفان و محرومان از خود مسئولیت به بنا موحد )غ(کند.جامعه

اولیاء»علت(7 وعدوکم عدوی تتخذوا الحق»عبارت«ال من جاءکم بما کفروا )ص(باشد.می«وقد

ت(8 آیهبا به وجهه»وجه علی انقلب فتنه اصابته وان به اطمان خیر اصابه است.«فان مقطعی آیه، موردنظر )ص(عبادت

انسان(9 رشد برای زمینه باشند الهی قوانین وضع خدمت در اجتماعی نهادهای بههرقدر حرکت و موحدانهها وزندگی خداوند سوی

میآسان )غ(گردد.تر

فقط (10 همه باشد قرار فعالیتاگر محور را خود منافع تنها و کنند دنبال را خود دنیوی تمایالت و دهندخواسته قرار اجتماعی بههای

شده گرفتار فردی بعد عملی )غ(اند.شرک

فعالیت (11 محور را خود منافع تنها و کنند دنبال را خود دنیوی تمایالت و خواسته فقط همه باشد قرار باگر دهند قرار اجتماعی ههای

شده گرفتار اجتماعی بعد عملی )ص(اند.شرک

محیط (12 انسانتخریب پندار از ناشی است.زیست ربوبیت و والیت و مالکیت با رابطه در )ص(ها

است. نهاده جامعه عهده بر اجتماعی و فردی زندگی در را آن تطبیق و داده نشان ما به را توحید و شرک ثابت معیارهای کریم )غ(قرآن

برنامهخارج (13 از دین بتکردن و شرک مصادیق از زندگی است.های )ص(پرستی

کرد. (14 خواهد رفتار زندگی در خود اهداف اساس بر کس )غ(هر

است. (15 زندگی سبک شناخت امروزی جامعة اصالح برای قدم )غ(اولین

است. (16 غیردینی زندگی روح شرک و دینی زندگی روح )ص(توحید

نفس (17 هوای به دل کسی دهد،اگر قرار خود معبود را او و است.سپرده شده عملی شرک )ص(گرفتار

بیدشواری (18 نشانه انسان زندگی خداوندهای استاماستنیمهری شکوفایی و رشد )غ(.مانع

می (19 دشمنی مسلمانان و خداوند با که کسانی با موحد نمیجامعه دوستی )ص(کند.ورزند

فردانیم (20 بعدیعملدیتوحیبعد دوسویاجتماعو رابطه متقابلهیآن )و دارد. ص(وجود

ب (21 بتنیاز قدرفتن معنایمیهای استشرکانیپایبه غ().ورزی

کس (22 هوایاگر به شرکیدل دچار دهد، قرار معبود را او و سپرده ربوبیتنفس استدر غ().شده

م (23 امروزشتریبانیدر دیجوامع بسیگریانواع که شرک بتپیچیدهاریاز و شرک از )ص(تر دارد. وجود است پرستی

بتریشه (24 جدی شرک و تمادیپرستی در نفسانیویدنالتیتنها )یو است. غ(انسان

طبمحیطبیتخر (25 شدن آلوده و پعتیزیست فردیامدهایاز بعد در اجتماعیشرک و )ی ص(است.

دوستینه (26 دلیاز به مسلمانان و خدا دشمنان تضادلیبا و آنتفرقه میدر )غ(.باشدها

هوا (27 بهیاتخاذ درون بت و مصادنفس از معبود ربوبقیعنوان در غ().استتیشرک

است.توحید، (28 دینی ضد زندگی کالبد شرک و دینی زندگی غ()کالبد

بت (29 و شرک انسانریشه از برخی که است آن جدید خداوند،پرستی داشتن قبول عین در رها دینی دستورات و زندگیدین متن در ا

نمی وارد ص()کنند.خود

مهم (30 فرد هر اعتقادات و هدفافکار تعیین در عامل اوست.ترین رفتارهای و ص()ها

است. (31 ربوبیت در توحید به اعتقاد علت خداوند از اطاعت و غ()بندگی

است. (32 یکسان باایمانی فرد هر برای زندگی در ایمان تأثیرگذاری )غ(میزان

کسب (33 بیرونقدرترضایتتنها )بت طاغوت و مادی است.(های عملی شرک غ()مصداق



است.مهم (34 آن حکومت جامعه، یک رکن ص()ترین

می (35 دور به تضاد و تفرقه از جامعه الهی، حکومت سایه ص()ماند.در

عدالت (36 جامعه باشد توحید مسیر در اجتماعی نظام یک سیاسی رکن بود.چنانچه خواهد ص()گستر

است.ک (37 رسیده نظری توحید به بردارد گام خدا خواست مسیر در و دهد قرار خود معبود را خدا که غ()سی

است. (38 اجتماعی و فردی بعد در توحید بازتاب عملی )غ(توحید

می (39 خود خدمت در را دیگران که است.کسی شده عملی شرک دچار )غ(گیرد

می (40 عملی شرک گرفتار کسی کمتر جهان در است.امروزه پیشرفت مسیر در بشری جامعه و )غ(شود

سرزمینانسان (41 و شهرها همه برابر در نیستند.ها مسئول )غ(ها

می (42 زندگیهرکس بر توحید عملی تأثیر خود رفتار به توجه با دریابد.تواند را ص()اش

است. (43 بوده پیامبران همه دعوت سرلوحه ص()توحید

ا (44 جامعه اصالح راه در اول بهدعوت،یجهانیمروزقدم توحیکتاپرستیمردم )دیو غ(است.

زندگ (45 در مراتبیهرکسی تمام به کند اطاعت خدا از ازخود )دهیرسدیتوحی ص(است.

بس (46 شرک قدپیچیدهاریامروزه از بسمیتر چون انسانیاریاست تلقها،از خود ملک را خلقت )مییجهان ص(کنند.

جه (47 در ریشه توحیدی دارد.انزندگی توحیدی (ص)بینی

به (48 را خداوند که است.انسانی رسیده عملی توحید به است پذیرفته جهان خالق (غ)عنوان

است. (49 رسیده حکومت به الهی قوانین اساس بر توحیدی اجتماعی نظام یک زمامدار و (ص)حاکم

انسان (50 قلب بااینکه نیایش معنویت درک و خدا با انس خلوت برای جایی نشانهها ندارد است.پروردگار امروز دنیای در شرک (ص)ی

است. (51 شرک غیردینی زندگی روح و توحید دینی زندگی ص()روح

ندارد. (52 وجود امروزی جوامع میان در آن مانند و بت قالب در ص()شرک

دارد. (53 وجود تقابل رابطه عملی توحید اجتماعی و فردی بُعد )غ(میان

است (54 آن جدید شرک دادهریشه قرار اصل را دنیوی تمایالت و نداشته قبول را خداوند افراد، از برخی (غ)اند.که

میجامعه (55 حرکت اجتماعی توحید مسیر در که بهای نیز آن فرهنگ و اقتصاد فرمانکند، اجرای میسوی پیش یگانه خدای وهای رود

جامعهبه عدالتصورت درمیای )ص(گستر آید.

در (56 بودن است.تسلیم مشرک شخص ناپایداری و ناآرامی معلول نفسانی امیال غ()برابر

است. (57 داده قرار خودمان عهده به را شرک و توحید ثابت معیارهای شناخت کریم، ص()قرآن

دارد. (58 وجود متقابل رابطه توحید اجتماعی و فردی بعد ص()میان

فرمان (59 از خود زندگی در کس مرهر به کند اطاعت خدا است.های رسیده عملی توحید از ص()اتبی

می (60 باعث طاغوت از پذیری فرمان و نفسانی امیال برابر در بودن )غ(شودتسلیم باشد. داشته پایدار شخصیتی و ناآرام درونی شخص

زندگی (61 در سبکی اندیشههر در داردریشه خاصی جهانوهای میاز سرچشمه یکسانی )غ(بینی گیرد

متناسب (62 فردی خودهر توانایی )غ(با کرد خواهد رفتار اساس همان بر و انتخاب را خود زندگی مسیر

او (63 و سپرد نفس هوای به دل کسی دهد،اگر قرار خود معبود است.را شده عملی شرک ص()گرفتار



«ارتباطکشف»سؤاالت
گزینهکدام از گزینهیک به »ب« ستون سهای )در است؟ مربوط »الف« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« تون

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دینی(1 ضد زندگی روح

خلقت(2 هدف

مسئولیت(3 احساس و بودن امیدوار

هدفمهم(4 تعیین عامل هاترین

هواه(5 الهه اتخذ من ارایت

شرک(الف

تقرب(ب

فردی(ج بعد عملی توحید

اجتماعی بعد عملی توحید دـ(

در(و ربوبیتشرک

اعتقادات(ه و افکار

فردی(ز بعد عملی شرک

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ناپایدار(1 و ناآرام شخصیتی

که(2 فرمانفردی از خود زندگی کنددر اطاعت خدا .های

دادندل(3 قرار خود معبود را او و نفس هوای به سپردن

جامعهمهم(4 یک رکن ترین

عدال5 جامعه ایجاد گسترت(

موحد انسان الف(

عملی شرک ب(

عملی(ج توحید فردی بعد

عملی توحید اجتماعی بعد د(

عملی شرک فردی بعد و(

حکومت(ه

ربوبیت(ز در شرک

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

بی1 شخصیت( تزلزل و قراری

انسان2 نفس )

اعتقادات3 و افکار )

توحید4 )

ت5 سر گر جانان استان بر نهادن( وان

زد توان آسمان بر سربلندی گلبانگ

هدف تعیین عامل هاالف(

دینی زندگی روح ب(

مشرک انسان ج(

درون بت د(

بیرون بت هـ(

عملی توحید و(

مشرک جامعه ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

است-(1 صبور مشکالت مقابل در

می2 پیروی نفس هوای از کند(

دینی3 زندگی روح است(

است4 جدید شرک خصوصیات از )

می(5 اطاعت را خدا فرمان زندگی کنددر

توحید(الف

اجتماعیب( شرک

دنیوی امور به شدن سرگرم ج(

ربوبیت(د در توحید

توحید فردی بعد هـ(

عملی شرک و(

توحید اجتماعی بعد ز(



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

تعا1 و رشد امکان رفتن بین از لی(

خداوند2 از اجتماعی نظام اطاعت )

نفسانی3 امیال برابر در بودن تسلیم )

دشواری4 رشد( برای بستری ها،

زندگی5 برنامه از دین نمودن خارج )

توحیدی جامعة الف(

اجتماعی شرک ب(

عملی شرک ج(

طاغوت نظام حاکمیت د(

عملی توحید فردی بعد هـ(

موجود وضع شناخت و(

جها در شرک امروزز( ن

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

شخصیت(1 پایداری و ثبات

تفرقه2 و تضاد )

بت3 ریشه جدید( شرک و پرستی

برنامه4 از دین کردن خارج زندگی( های

هواه5 الهه اتخذ من ارایت )

عملی(الف توحید فردی بعد

اجتماعیب( بعد در عملی شرک

فردی بعد در عملی شرک ج(

وارد زندگید( متن در دین نکردن

به دنیوی تمایالت ندادن قرار اصلهـ( عنوان

بت و شرک معیار پرستیو(

نفسانی و دنیوی تمایالت ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

زندگی1 درست راه )

عملی(2 توحید

موحّد3 انسان یک )

دینی4 زندگی روح )

مهم5 رکن( جامعهترین یک

و فردی بعد اجتماعیالف( بعد

دارد را خود خاص معنای جهان ب(

توحید ج(

حکومت(ج

مستقیم صراط هـ(

می ترجیح خدا فرمان به را اوامرش دهدو(

نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

به(1 و فکر اساس بر باید مهم انتخاب احساساتاین بباشد.دوراز

برخوردا2 د( روحی آرامش از ر

ارکان(3 و نهادها همه گرفتن الفقرار خداوند جهت در جامعه

جروح(4 دینی ضد زندگی

هـ(5 توحیدی جامعه در هماهنگی و وحدت آوردن دست به

توحید اجتماعی بعد الف(

زندگی(ب سبک

شرک(ج

موحد انسان د(

یکتاپرستی و توحید به تمسک هـ(

موحد(و جامعه

بعد توحیدز( فردی



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

می-1 دنبال را خود منافع هریک که حاکمانی ازسلطه کنند

می محسوب آن شود.مصادیق

دارد.-2 را خود خاص معنای جهان انسان این برای

است.مهم-3 جامعه یک رکن ترین

دارد.-4 وجود توحید اجتماعی و فردی بعد میان

اص-5 راه در اول است.قدم امروزی جامعه الح

موجود وضع شناخت الف(

حکومت ب(

مشرک انسان ج(

متضاد رابطه د(

موحد انسان ه(

متقابل رابطه و(

طاغوت والیت ز(

پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

 :دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

می(1 عملی شرک در گرفتار انسان زمانی داچه پیامدهایی چه و رد؟گردد

چیست؟مهم(2 جامعه یک رکن است؟ترین توحیدی اجتماعی نظام یک زمانی چه و

به(3 جامعه یک زمانی جامعهچه عدالتصورت درمیای آید؟گستر

تبیین(4 را توحیدی جامعه یک نتایج و نمایید.ثمرات

چیست؟(5 گرفتاری این پیامدهای و شده عملی شرک گرفتار جامعه یک زمانی چه

توحیدی(6 جامعه کنید.یک مقایسه را مشرک جامعه یک و

و(7 فردی توحید بودن دوسویه کنید.چگونگی تشریح را اجتماعی توحید

چیست؟(8 کنونی عصر در پیچیده شرک به گرفتاری مصادیق

وبت(9 شرک وبتریشه شرک شناخت معیار و چیست جدید بنویسید.پرستی را پرستی

جامعه(10 چه توحیدی است؟جامعة ای

میان(11 ارتباطی است؟چه عملی توحید اجتماعی و فردی بعد

دارد؟(12 تفاوتی چه باشد تردید روی از که پرستش با باشد ایمان روی از که پرستش

دهید.(13 شرح مختصرًا دارد ثمراتی چه و چیست عملی توحید فردی تأثیرات

بیاورید؟(14 دلیل یک چیست امروز جهان در جدید شرک به گرفتاری علت

مش(15 فرِد در خصوصیّاتی میچه او آرامشِ سلبِ موجبِ شود؟رک،

انسان(16 از بسیاری غافلچرا خدا یادِ از توحید، پذیرِش عیِن در امروز، اند؟های

می(17 تحّقق چگونه و چیست؟ عملی« توحیدِ اجتماعی »بُعدِ از یابد؟منظور

جامعه(18 در بااگر جامعه آن دهند، قرار اجتماعی فعالیت محور را خود منافع تنها افراد شد؟چهای خواهد روبرو مشکالتی

بنویسید.(19 را عملی توحید اجتماعی و فردی بعد میان رابطه

بت(20 و شرک ثابت چیست؟معیارهای قرآن نظر از پرستی

بت(21 و شرک چیست؟ریشه جدید پرستی

سبب(22 امروزه جهان در عواملی بهچه شده خدا از انسانگونهغفلت قلب در خدا که ندارد؟ای جای ها

د(23 است؟حکومت کسانی چه به مربوط توحیدی جامعه ر



بودن(24 تسلیم نفسانینتیجه امیال برابر چیست؟در طاغوت از پذیری فرمان و

است؟(25 چگونه موحد انسان یک دیدگاه در جهان

بنویسید؟ویژگی(26 را موحد جامعه های

کنید.(27 مقایسه امروز جهان در شرک با را گذشته در شرک

بت(28 و شرک مقابل در ما چیست؟وظیفه نوین پرستی

انسان(29 زندگی بر توحید بازتاب چرا؟آیا است؟ یکسان ها

رابطه(30 چه توحید اجتماعی بعد و فردی بعد دهید.میان توضیح دارد؟ وجود ای

دهید.(31 توضیح چیست؟ اجتماعی توحید از منظور

ویژگی(32 از مورد موحّشش انسان بهای را .دیکنانید

مواریامروزیهاانسان(33 چه هستند؟یدگرفتار شرک .دیدهحیتوضاز

تسل(34 اممیچرا مقابل در طاغوت،ینفسانالیبودن از اطاعت ناپاتیشخصو را کند؟یمداریافراد

است؟(35 صبور مشکالت برابر در و امیدوار آینده به موحد انسان چرا

را(36 زیست محیط تخریب دهید.دلیل توضیح امروز دنیای شرک های پیامد از یکی عنوان به

سبکاز(37 شناختمیان برگزینیم؟ خود برای را سبکی چه باید ما شود می تبلیغ امروزه که زندگی مختلف سبکهای در ها ریشه

کند؟ می ما به کمکی چه زندگی

است؟(38 رسیده عملی توحید به و برداشته گام توحید مسیر در کارهایی چه انجام با انسان

ویژگی(39 از مورد موریک یک و واقعی موحّد ویژگیهای از بنویسید؟د را موحّد جامعة های

چیست؟(40 دارد وجود دوسویه و متقابل رابطة توحید بُعداجتماعی و فردی بُعد میان اینکه از مقصود

اند؟(41 کدام جامعه شدن توحیدی اثرات

توحیدیویژگی(42 اجتماعی نظام چیست؟های

جامعه(43 در اجتماعیاگر فعالیت محور را خود منافع تنها افراد شد؟ای خواهد روبرو مشکالتی چه با جامعه آن دهند قرار خود

ببرید.(44 نام فقط را گیرند می قرار معبود که امروزی جدید ابزارهای



درس «4»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

نکتهآیه(1 چه به فرادی« و مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما »قل دارد؟ی اشاره ای

به(2 توجه بواحده......»آیهبا اعظکم انما چیست؟«قل خداوند پند تنها

آیه(3 اساس ِبواحِدَ»بر اَعُِظکُم اِنَّما ...ِۀُقل ُفرادی َ و مَثنی لِلّهِ تَُقوموا هرکدام«اَن برای چیست؟ فردی قیام و جمعی قیام از مقصود

کنید. ذکر نمونه یک

آیه(4 آدم»طبق بنی یا الیکم اعهد چ«الم است؟خداوند گرفته انسان از پیمانی چرا؟ه

عمله»حدیث(5 من خیر المومن چیست؟«نیه بیانگر

)ع(6 علی امام حدیث به توجه کدم(با شیطان لشکر راهبر و رحمان خداوند لشکر اند؟رهبر

رابطه«مستقیمصراطهذااعبدونیانومبینعدُوٌلَکُمنَّهاِالشَّیطانَتَعبُدواالاَنآَدمَبَنییاالکُیماَعهَداَلم»آیهبهتوجهبا(7 ایچه

نکنیدوبپرستیدمرافقطعبارتمیان پرستش را شیطان دارد.وجودعبارت

شریفه(8 آیات اساس اعبُدونی»بر َانِ مُسَتقیمٌوَ صِراطٌ بِواحِدَ»و«هذا َاعِظُُکم اِنَّما ...ِۀُقل ُفرادی وَ مَثنی لِلّهِ َتُقوموا میان«اَن آیا

بپرستید»عبارت مرا کنید»و«فقط قیام خدا برای میرابطه«فقط دهید.ای توضیح بینید؟

به(9 توجه با اخالصشان،»مؤمنان میبرمراتب پیدا برتری نکتهازکنند«یکدیگر چه اخالص خصوص در )ص( پیامبر سخن این

است استنباط قابل مهمی

عبادت(10 و نماز همانا )بگو آیه معنی در تدبر برایبا فقط مرگم و وزندگی استخداستهایم جهانیان پروردگار  .که

چیست؟هدفالف( زندگی در انسان اصلی

مهمباب( آیه معنی در چیست؟تدبر انسان زندگی برای آیه پیام ترین

است؟ استنباط قابل آیه از توحید کدام ج(

بالنیات«(11 االعمال دارد؟تأکید»انما موضوعی چه بر

فرمایش(12 الخیر،در »فاعل )ع( علی الشر،حضرت فاعل و منه دهید:شرخیر پاسخ زیر سؤاالت به و کنید تفکر منه«

است؟ اخالص نوع کدام به مربوط الف(

اخالص با اندیشه در اخالص رابطه چیست؟قلبدرب(

دهید؟ توضیح را فاعلی حسن و فعلی حسن فوق حدیث به استناد با ج(

از(13 وقیاممقصود *جفردی آیه در بِوَاحِدَۀٍمعی أَعُِظکُْم إِنَّمَا چیست؟مَْثنَىلِلَّهِتَُقومُواأَنُْقْل * ُفرَادَى وَ

آیات(14 به توجه وبا مستقیم« صراط هذا اعبدونی وان هلل»»ا تقوموا رابطه«ان وچه بپرستید« مرا »فقط میان خدا»ای برای فقط

کنید« دهید.قیام توضیح دارد؟ وجود

ت(15 پیامبربا حدیث به بالنیاتکه(ص)وجه االعمال »انما :«فرمودند

نشان است؟الف( اخالص مرحله کدام دهنده

کدام(ب میتقدم بیان عمل در را حسن دو از کند؟یک

)ع((16 امیرالمؤمنین سخن در تفکر الخیرِ،»با وفاعُل مِنهُخَیرٌمِنهُ شرٌّ الشّرِ، «فاعل

اندیشه در اخالص رابطه چیست؟الف( قلب و

است؟(ب باالتر اخالص مرتبه کدام



آیه(17 مبین»پیام عدٌُو لُکم أِنّهُ الشَیطان تَعبُدُ ال أن آدم بنی یا أعهد چیست؟«ألم

آیه16 به توجه با )«..... فرادی و مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما دهید:«قل پاسخ زیر موارد به

خیزید»الف( بپا خدا برای مرحله«فقط چه است؟بیانگر عملی توحید از ای

چیست؟ فردی و جمعی قیام از مقصود ب(

هلل»ج( تقوموا فاعلی؟«ان یا است فعلی حسن بیانگر خدا برای خاستن پا به

شریفه(18 مستقیمٌ»آیة صراطٌ هذا اعبدونی ان می«و عملی توحید با ارتباط در مفهومی چه باشد؟دربردارندۀ

حدیث(19 به توجه عمله»شریفبا من خیرٌ المؤمن دارد؟«نیه برتری عملش به نسبت مؤمن نیت چرا ،

فرمودند:(20 )ع( علی امام است»چرا شده جمع گناهان از دوری در اخالص ؟«تمام

است:(21 فرموده )ص( اکرم پیامبر بِالنِّیّاتِ»چرا األعماُل ؟«إنَّما

مؤمنان(22 امیر دل»تعبیر دوست و عارفان آرزوی ثمره«صادقانهاینهایت کدام به دارد؟اشاره اخالص ی

بیازماید»حدیث(23 را مردم اخالص تا کرد واجب را روزه جهت بدان است؟«خداوند اخالص تقویت راه کدام بیانگر

تعبدواآدمبنییاالیکماعهد»المآیهدرتدبربا(24 ال انهان مستقیم«صراطهذااعبدونیانومبینعدولکمالشیطان

چیست؟مستقیمصراطازنظورمالف(

و چیست؟کنندمیراخدابندگیکهآدمفرزندانبهخداوندوعدهب(

»عقلکهع()امیرالمؤمنینحدیثطبق(25 ولشکرسپهساالرفرمودند: است رحمان جایگاهشیطان«لشکرراهبرهوسوهواخداوند

کند؟میمعرفیچیزیچهتابعراانسان

خداوند(26 موعظه از آیهمنظور پیام چیست، مردم کنید؟به استخراج را فرادی« و مثنی هلل تقوموا ان بواحدۀ اعظکم انما »قل

آیه(27 به توجه تعبدواآدمبنییاالیکماعهد»المبا ال انهان پرهیزصراطهذااعبدونیانومبینعدولکمالشیطان علت مستقیم«،

چیست؟ شیطان بندگی از

آیه(28 اساس الس»بر رب دامقال از چگونه یوسف حضرت الیهنّ« اصبُ کیدهن عنی تصرف اال و الیه یدعوننی مما الی احب جن

یافتند؟شیطان رهایی

علی(29 امام فرمایش اساس دل»بر دوست و عارفان آرزوی نهایت چیست؟ع«، صادقان های

علی(30 امام فرمایش اساس بود؟»بر چیز چه سنجش روزه وجوب علت ع«

خد(31 رسول شریف »حدیث )ص( بالنیات«ا األعمال نیتهماناانّما به وابسته انسان اوستاعمال دارد؟«های اشاره اخالص نوع چه به

شریفه(32 َوُفرَاَدى«آیه مَثَْنى لِلَِّه تَُقومُوا أَنْ بِوَاحِدَۀٍ أَعُِظکُْم إِنَّمَا کنید.»ُقلْ ترجمه را

شریفه(33 آیه به توجه بِوَبا أَعِظُکُْم إِنَّمَا َوُفرَادَى«»ُقْل مَْثنَى لِلَِّه تَُقومُوا أَنْ چیست؟احِدَۀٍ فردی و جمعی قیام از منظور

شریف(34 )ع(حدیث علی بیازماید»امام را مردم اخالص تا کرد واجب را روزه جهت بدان کدام«خداوند راهبه از تقویتیک های

دارد؟ اشاره اخالص

عبارت(35 »پیام الشَّقرانی تَْعبُدُوا لَا ُمبِینٌ«أَنْ عَدُوٌّ لَُکمْ إِنَّهُ بنویسید؟ْیطَاَن را

قرآنی(36 ُمسَْتِقیمٌ«عبارت صِرَاطٌ َهذَا اْعبُدُونِی است؟»وَأَنِ پیامی چه دربردارنده

فرادی(37 و مثنی هلل تقوموا ان بواحده اعظکم انما »قل آیه به توجه تتفکروابا دهید:«ثم پاسخ زیر سؤاالت به

قیام(الف از چیست؟مقصود فردی و جمعی

رابطه کنید« قیام خدا برای »فقط و بپرستید« مرا »فقط میان آیا هست؟ب( هایی



مستقیم(38 صراط هذا اعبدونی وان مبین عدو لکم انه الشیطان تعبدوا ال ان آدم بنی یا الیکم اعهد »الم آیه در تدبر سؤاالت«با به

دهید: پاسخ

فرزندا به بندگی ازای در خداوند وعدهالف( چه آدم است؟ن داده ای

بنویسید. را آیه پیام ب(

عمله(39 من خیر المؤمن »نیه حدیث چیست؟«منظور

کردنی»سؤاالت خالی)کامل («جای

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

الَْعاَلمِینَ »آیه(1 رَِبّ ِ لِلَّه وَمََماتِی وََمحْیَایَ وَنُسُِکی صَلَاِتی إِنَّ ْ اشارههب«ُقل ........................ در توحید و .......................... توحید به ترتیب

ربوبیت(-عملی).دارد

کنید.(2 کامل را عبارات حدیث به توجه با

عمله« من خیر المومن »نیه )قلب( دارد.

................................................ در اخالص بر تأکید الف(

حس حدیث این اساس بر دارد.ب( تقدم حسن.......................... بر فعلی(-فاعلی)ن..........................

نمی(3 دست به با.......................... جز که است انسان.......................... خلقت )تقربهدف و-آید. انسان(سعی خود تالش

می)پیامبر(4 بیان راهص( مورچهیابی............دارد: رفتن راه از انسان به...................... بر.............. تاریک شب در سیاه سیاهای سنگ

)شرکپنهان است. دل(-تر

فقط(5 را عملش و کند خدا جایگاه را خود و................. شخص.......................... که است این دینی کاربرد در رضاخالص ایبرای

همان دهد.خداوند انجام است داده دستور او که دل()گونه و اندیشه

داشتن؛(6 دارند.سخاوت؛دوست مراتبی و درجات که هستند اعمالی.......................... اخالص و قلبی()شجاعت

این(7 یکبرای به نمیسخن؛که کفایت آن پذیرش.......................... کنیم عمل عقلی()کنددرست

اقرار»(8 خداوند به ندارد که ندارد دل است دل خداوند تنبیه همه آفرینش راه«شعر از است.بیانگر......................... اخالص تقویت های

خداوند() به نسبت معرفت افزایش

جریان(9 جذب که میجوانانی انحرافی اماهای داشتند تعصب........................ فقط بیشوند )دینیاز......................... بودند. معرفت-بهره

دینی( صحیح

به(10 دارد .......................... روحیه که میکسی بندگی مسیر وارد پذیری(آسانی )حق شود.

را(11 بهدل ندا فرامیدو خود .....................خواندسوی ندایی و .......................... از هوس(ندای و )عقل است. ....

آن(12 عقل وقتی و هستند .......................... تابع پذیر حق میافراد آن دنبال به یافت را حقیقتی )دلیلها (روند.

میپیامبر(13 چشمه»فرمایداکرم دهد انجام خدا ای بر خالصانه را خود کارهای روز چهل کس و.....هر ......................... ....................های

معرفت( و )حکمت شد. خواهد جاری زبانش و دل از

اخالص((14 با )مؤمنان ندارد. فریب......را توانایی که کرده اقرار شیطان

گفتن(15 با ناپذیر حق نمی»انسان می«خواهددلم خود بر را .......................... حقیقت()بندد.راه به رسیدن

قبول(16 شرط اسالم است.در اعمال.......................... تمام اخالص()ی

خداوند،(17 برای عمل شدن خالص یابد.برای تحقق در.......................... اخالص نخست اندیشه()باید



گیرد،(18 انجام خدا فرمان مطابق که است.عملی .......................... فعلی()دارای حسن

انج(19 الهی نیت با که گیرد،عملی است.ام فاعلی)دارای.......................... (حسن

انسان.(20 که است این .......................... ثمرات از دهد.میا تشخیص باطل از را حق پیچیده و سخت شرایط در (حکمت)تواند

توحید(21 از دیگری معنای بندگی در )..........................اخالص عملی(است.

آفتبما(22 تا کنیم پاسبانی دل و اندیشه حریم از ما..........................اید عمل و نیابد راه آن شود..........................به انجام خداوند .برای

خالص(–شرک)

یابد(23 تحقق در.......................... اخالص نخست است الزم شود خالص خداوند برای عملی اینکه برای

میان(24 مؤمن نیتسان شود.کوشد .......................... عمل تا کند را.......................... خود قلبی و درونی های

به(25 و است حق.......................... مقابل در دارد پذیر حق روحیه که میکسی بندگی مسیر وارد گردد.آسانی

)ع(26 علی در....(حضرت اخالص تمام است.فرمودند شده جمع ......................

اکرم(27 به(ص)پیامبر توجه با مؤمنان میفرمودند پیدا برتری یکدیگر بر .......................... کنند.مراتب

است.(28 و.......................... درست معرفت دارای کار دهنده انجام که معناست بدین فاعلی حسن

به(29 مربوط اندیشه در ........اخالص مرحله و به........................ مربوط قلب در اخالص و است و.......................... .......................... .................

است.

و(30 درست معرفت دارای کار دهنده انجام که است این معنای به حسن.......................... خالصانه عمل الدر باشدنیت هی

نمی(31 دست به انسان خود .......................... با جز خدا به آید.تقرب

این(32 یابد.برای تحقق .......................... نخست است الزم شود، خالص خداوند برای عمل که

الهی(33 نیت و .......................... دارای کار، دهندۀ انجام که معناست بدین فاعلی باشد.حُسن

هستند.(34 .......................... تابع پذیر حق افراد

است.(35 رحمان خدای لشکر سپهساالر .......................... )ع(: علی امام دیدگاه از

می(36 سوزانده توسط.......................... بندگی و اخالص درخت شود.ریشه

37)..................... ُحسن دو باید عملی هر باشد.در موجود .......................... و .....

به(38 را دل .......................... از ندایی و .......................... از ندایی ندا، دو میهمواره دعوت خود کنند.سوی

تا(39 کند پاسبانی .......................... و .......................... حریم از باید گردد.انسان خداوند برای خالص عمل

ندارد.(40 را .......................... مؤمنان دادن فریب توانایی که است کرده اقرار خود شیطان،

روزه(41 بگیرد روزه جسم سالمت و شدن الغر برای فردی است.اگر .......................... اش

42)..................... شخص یعنی دینی کاربرد در دهد.اخالص انجام خداوند رضای برای فقط را .......................... و کند خدا جایگاه را خود .....

ازوحکمتهایچشمهدهدانجامخدابرایراخودکارهایروزچهلکسهر(43 جاری.......................... شد.خواهد..........................

شرط....................اسالمدر(44 استتمامیقبولی...... دارد.میعرضهخداونددرگاهبهفردکهاعمالی

مقدس(45 و ارزشمندتر بسیار .......................... و .......................... اساس بر میعمل صورت اندکی معرفت با که است عملی از گیرد.تر

انسانراه(46 دل به .......................... رفتنیابی برمورچهاز تاریک شب در پنهانای سیاه است.سنگ شرک()تر

داشتن،(47 دوست مانند دارد.اخالص .......................... دیگر قلبی عمل هر و شجاعت مراتبی()سخاوت،



«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

دام(1 برابر در چیسمقاومت نیازمند شیطان ت؟های

چیست؟(2 ثمرات از و است معنایی چه به حکمت

دارد؟کدام(3 اخالص تقویت در تأثیر واجبات از بنویسید.یک معصوم از حدیثی زمینه این در

چیست؟(4 او از خواستن کمک و خداوند با نیاز و راز ثمرات

راهکدام(5 از مییک خداوند از غفلت شدن کم باعث اخالص تقویت شود؟های

به(6 که میآسکسانی بندگی مسیر وارد کدامانی راهشوند از هستند؟یک دارا را اخالص تقویت های

بیت(7 می»مفهوم تو رخسار جهانمهر ذرات ز زتابد پر عالم سودهردو چه نابینا دیده و چیست؟«نور

است؟(8 معنایی چه به اخالص

راه(9 چیسپیامبر بیانگر و فرمودند تشبیه چگونه را انسان دل به شرک ت؟یابی

و (10 فعلی حسن چیست؟تفاوت در فاعلی حسن

چیست؟ (11 معنای به بندگی در اخالص

است؟ (12 حُسن کدام فاقدِ شود خوانده خالص نیّتِ بدوِن که نمازی

ببریدراه (13 نام را آن تقویت و اخالص به رسیدن های

نشانه (14 و آیات در تفکر صرف را »ساعاتی کنیم«اینکه الهی اهای اخالص تقویت راه کدام دارد؟به شاره

این (15 عدهدلیل نمیکه درک را الهی آیات نمیای خداوند مهر به دل و چیست؟کنند دهند،

دارد؟ (16 نقشی چه اخالص تقویت در واجبات انجام

ببریدمیوه (17 رانام اخالص درخت .های

ندارد؟ (18 را عمل حسن از جنبه کدام است ریا اساس بر که عملی

عامل (19 امیرالمؤمنیندرکدام ده(ع)لشکریان که شد بنیسبب دست به اسالمی حکومت سال بیفتد؟ها امیه

صادق (20 امام دیدگاه خالص»ع()از کنید؟«عمل تعریف را

می (21 امری چه به یکدیگر بر را مؤمنان برتری )ص( اکرم دانستند؟پیامبر

دارد؟ (22 بستگی امری چه به انسان اعمال تمام قبولی شرط اسالم در

ربو (23 در توحید مفهوم نشانهتحقق موحد انسان برای است؟بیت اخالص مرحله کدام

می (24 کم خدا از انسان غفلت صورتی چه میگردد؟در تقویت انسان قلب در خدا محبت گردد؟و

)ع (25 امیرالمؤمنین است؟(چرا شده جمع گناهان از دوری در اخالص تمام فرمودند

امیرالمؤمنین (26 نگاه م)از معین اساسی چه بر انسان جایگاه گردد؟یع(

)ص (27 پیامبر چشمه»فرمودند(چرا دهد انجام خدا برای خالصانه روز چهل را خود کارهای کس زبانشهر و دل از معرفت و حکمت های

شد خواهد ؟«جاری

)ع (28 علی امام سخن اساس می(بر را اخالص ریشه چیزی سوزاند؟چه

ندارد؟ (29 را کسانی چه فریب قدرت که است کرده اقرار شیطان

معناست؟اخالص (30 چه به دینی کاربرد در



کدام (31 به اشاره زیر راهبیت از است؟یک مفهومی چه بیانگر و دارد اخالص تقویت های

می تو رخسار جهان/مهر ذرات ز سودتابد چه نابینا دیده و نور ز پُر عالم دو هر

می (32 چیزی چه به حکمت میوۀ به دستیابی با اخالص، مراتب طی در حکیم رسد؟انسان

میچ (33 آبیاری را اخالص درخت عواملی میه رشد و دهد؟کند

گروه (34 چه و بود؟ چه مسلمانان بین انحرافی و افراطی جریان تشکیل بودند؟دلیل تشکیل این عامل هایی

کند؟ (35 پاسبانی دل و اندیشه حریم از باید انسان چرا

عقلیکنیمعملدرستسخنیکبهاینکهبرایچرا (36 د؟کننمیکفایتآنپذیرش

کنند؟میپیرویهوسوهواازعقلازپیرویجایبههاانسانازدستهکدام (37

ندارد؟ (38 را کسانی چه دادن فریب توانایی کرده اقرار شیطان

رافاعلیحسنفاقدامادارد،فعلیحسنکهکارهاییازنمونهیک (39 بنویسیداست

رافعلیحسنفاقدامادارد،فاعلیحسنکهکارهاییازنمونهیک (40 .بنویسیداست

کدممیوه (41 اخالص درخت اند؟های

ببرید؟ (42 نام را است کرده ذکر یوسف حضرت برای خداوند که اوصافی از یکی

معناست؟ (43 چه به اخالص

چیست؟ (44 معنای به بندگی در اخالص

«غ/ص)غلطوصحیح»سؤاالت )

گزاره نادرستی یا کنیددرستی مشخص را زیر  :های

د(1 سر بر غالبا غانسان دارد. قرار وشیطان نفس هوای وبندگی خداوند بندگی راهی و

غ(2 دهد. می قرار خداوند رضای برای را خود وعمل واندیشه دل ترتیب به آن دنبال به گزیند برمی را توحید راه که کسی

ص(3 است. آن غیر از چیز یک کردن وپاک خالص معنی به اخالص

تو(4 با مومنان پیامبر)ص( سخن به توجه غبا کنند. می پیدا برتری یکدیگر بر عقایدشان به جه

در(5 اخالص فردی چنین است جهان امور همه کننده واداره مدبر خداوند که وبداند ببیند خدا دست به را امورخودوعالم همه فردی اگر

ص دارد. اندیشه

واداره(6 مدبر خداوند که وبداند ببیند خدا دست به را امورخودوعالم همه فردی اخالصاگر فردی چنین است جهان امور همه کننده

غ دارد. درقلب

غ(7 است. کافی آن پذیرفتن کنیم عمل درست سخن یک به که این برای

غ(8 است. فاعلی حسن بیانگر دهد انجام است داده دستور خداوند که گونه همان را عمل کوشد می مومن انسان

کمیت؛کیفیت؛زمان؛مکان(9 جهت از را عمل یعنی فعلی صحسن خواهد. می خداوند که دهد انجام طوری همان وشیوه

ص (10 شود. می نامیده ریا عمل آن باشد نداشته فاعلی حسن اما باشد فعلی حسن دارای عملی اگر

ص (11 کند. می اخالص افزایش به وکمک خداوند به ما معرفت افزایش باعث الهی های ونشانه آیات در تفکر

اس"شعر (12 دل خداوند تنبیه همه اقرارآفرینش خداوند به ندارد که ندارد دل غ"ت است. پذیری حق روحیه تقویت بیانگر

ص (13 بود. غرب وتابع مستبد های حکومت از آزادی اسالمی بیداری نهضت از هدف



دارد (14 اخالص در خاصی تاثیر نماز واجب اعمال بین از )ع( علی امام سخن به توجه غبا آزماید. می را مردم اخالص آن با خداوند  و

ص (15 است. بینی وروشن بصیرت از درجاتی به رسیدن نشدن باطل وگرفتار باطل از حق تشخیص علت

غ.یابدتحقققلبدراخالصنخستاستالزم،شودخالصخداوندبرایعملاینکهبرای (16

ص.نیستکافیآنعقلیپذیرشکنیمعملدرستسخنیکبهکهاینبرای (17

ص.کندمیتقویتراخدامحبتوکندمیکمراغفلتخداوندبانیازورازونیایش (18

غدارداخالصتقویتدرخاصیتأثیرنمازواجباعمالمیاندر (19 .  

غ.نداردرامومناندادنفریبتواناییکهکردهاقرارشیطان (20

ص.استبرقرارمتقابلرابطهاخالصوخدابهایمان (21

خود (22 دل و اندیشه شخص که معناست بدین کند.اخالص خدا جایگاه صرا

دارد. (23 می عرضه خداوند درگاه به فرد که است اعمالی تمامی قبولی شرط اخالص اسالم صدر

غ (24 است. پذیری حق مقابل نقطه در بست جهان روی به را اندیشه چشم و شد غفلت گرفتار که کسی

اندیشه (25 و ئ برگزیده را توحید راه که کسی برای ، توحید از انحراف قراراحتمال دوست رضای برای را خود وعمل دل و

غ (26 نیست. ، دهد می

ص (27 کند. می آبیاری را اخالص درخت که راههای از یکی هوی از شدن ودور عقل به توجه

ص (28 است. ومعرفت آگاهی براساس که اعمالی از ارزشمندتر بسیار گردد انجام خیر کار نیت به و ایمان براساس که عملی

درجاتی (29 به حکیم نشود.صانسان باطل گرفتار دهدو تشخیص باطل از را حق سخت شرایط در تواند می که رسد می بصیرت از

ص (30 ندارد. هم نفوذ او در حتی ، ندارد او بر تسلطی هیچ شیطان که آن بر عالوه اخالص با انسان

است. (31 رحمان لشکر سپهساالر عقل

و (32 ها لغزش مانع که است محکم و استوار علم معنای به صحکمت شود. می ها تباهی

ص (33 بندند. می خود بر را حقیقت رسیدن راه » خواهد نمی دلم « گفتن با هوس و هوی پیروان

صاست.الهیفرامینخالصانهپذیرشنیازمنداجتماعیمنحرفهایدستهوشیطانیهایدامبرابردرمقاومت (34

گاه (35 در به فرد که است اعمالی تمامی قبولی شرط اخالص اسالم دارد.صدر می عرضه خداوند

غ (36 نیت. در واخالص دراندیشه :اخالص است گونه دو اخالص

غ (37 یابد. تحقق قلب در اخالص نخست است الزم شود خالص خداوند برای عمل اینکه برای

غ (38 شود انجام است داده فرمان خداوند که صورت همان وبه درستی به کار که معناست بدین فاعلی حسن

م (39 معرفت که قدر غهر کرد خواهد کمک اخالص درجه افزایش به شود بیشتر خداوند به ا

کنند.)غ( (40 ستایش تورا کار آن خاطر به همه داری دوست که است عملی آن خالص عمل

کند.)ص( (41 خدا جایگاه را خود دل و اندیشه شخص که معناست بدین اخالص

فاقد (42 آوریم جا به دیگران گویی آمد خوش و ریا برای را نماز است.)غ(اگر فعلی حسن

گردد.)ص( (43 خدایی و خالصانه عمل آن تا کند خدایی را خود عقلی و درونی های نیت کوشد می مومن انسان

است.)ص( (44 بیشتر اخالص درجه باشد بیشتر معرفت هرچه



«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینهکدام از گزینهیک به »ب« ستون سهای )در است؟ مربوط »الف« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« تون

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

کمکبهره(1 از الهیمندی های

روشن(2 و بصیرت از درجاتی به ازرسیدن حق تشخیص و بینی

نتیجه یباطل

الهی(3 نیت به عمل انجام

این(4 برای نخست شودشرط خالص خداوند برای عمل که

رحمان(5 خدای لشکر سپهساالر

خدا(لفا با نیاز و راز

پذیری(ب حق

فعلی(ج حسن

حکمت(د

فاعلی(هـ حسن

اندیشه(و در اخالص

عقل(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خداوندتدبیربهاعتقاد(1

اخالصرشد(2 درخت

حکمت(3 به دستیابی

قلبدرخدامحبتتقویت(4

علیامامتعبیربهحقیقیمحبوب(5

اندیشهاخال(الف در ص

قلب(ب در اخالص

اخالصدرختمیوه(ج

خدا(د با نیاز و راز

صادقانهایدلدوست(ه

واجبات(و انجام و گناهان از دوری

عمل(ز صحت

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

بندگی(1 در اخالص

اعمال2 قبولی شرط )

پذیری(3 حق

اله(4 نیت و درست معرفت اساس بر عمل یانجام

سخت5 مراحل در باطل از حق تشخیص )

اخالص الف(

اخالص تقویت راه ب(

عملی توحید ج(

عمل درستی د(

پاداش دریافت وصفهـ( ناشدنیهای

حکمت و معرفت به دستیابی و(

فاعلی(ز حسن

}سؤاالت{ }پاسخالف« ها{»ب«

اسالم(1 در اعمال تمام قبولی شرط

رضای(2 برای و خالص عمل خدانیت

اخالص(3 ثمرات از

انسان(4 خلقت هدف

الهی(5 فرمان طبق عمل انجام

فعلی(الف حسن

اخالص(ب

نماز(ج

شیطان(د نفوذ عدم

فاعلی(هـ حسن

خدا(و به تقرب



نیت(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خدا1 با نیاز و راز )

اندیشه2 در اخالص )

ا3 برای تالش و گناهان از دوری واجبات( نجام

لغزش4 از رهایی راه ها(

خدا5 دستور مطابق عبادت انجام )

اخالص درخت آبیاری الف(

خالص عمل تحقق اول شرط ب(

فعلی حسن ج(

فاعلی حسن د(

غفلت شدن کم و(

دهد انجام خدا برای را خود کارهای روز چهل خالصانه ه(

حکمتز( به دستیابی

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« {ها»ب«

روزه1 کردن واجب علّت )

اخالص2 تدریجی بردن بین از عامل )

یکدیگر3 بر مؤمنان برتری عامل )

راه4 از اخالص( تقویت های

میوه5 از اخالص( درخت های

اخالص مراتب الف(

شیطان ب(

مردم اخالص آزمایش ج(

گناه د(

او از خواستن کمک و خدا با نیاز و راز هـ(

درجا به دستیابی حکمتو( از تی

عمل صحت و درستی ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

است(1 خواسته خداوند که زمانی طبق نماز خواندن

چشمه(2 شدن معرفتجاری و حکمت های

خداوند(3 پیشگاه به نیاز عرض و نیایش

نه(4 دگر مرغی بر دام این برو

کردن(5 پاک و خالص

فاعلی(الف حسن

فعلی(ب حسن

اخالص(ج تقویت راه

میوه(د و اخالصثمره درخت های

وسوسه(هـ برابر در شیطاننفوذناپذیری ی

وصف(و ناشدنیپاداش

اخالص(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

غفلت(1 شدن خداکم از

خطا2 بدون و استوار و محکم علم )

خدا3 از اطاعت و واجبات به توجه و گناه ترک )

انجام4 الهی( ازنظر کیفی و کمی ازلحاظ عمل

نه5 دگر مرغی بر دام این برو )

آشیانه است بلند را عنقا که

اخالصالف( تقویت

عمل در اخالص ب(

اخالص ج(

حکمت د(

خداوند با نیاز و راز هـ(

وسوسه برابر در نفوذناپذیری شیطانو( های



دست حکمتز( از درجاتی به یابی

}سؤاالت{ ها{}پاسخ»ب«»الف«

)ع(1 علی امام کرد.می( واجب را روزه جهت این به خداوند فرماید:

راه(2 بهاز معرفت میان محکمی پیوند که اخالص تقویت های

دارد. وجود او به ایمان و خداوند

به3 اخالص درخت آن( میوسیله میآبیاری رشد و کند.شود

انسان(4 اینکه ادلیل تصور به نادان میینهای خیر کار کنندکه

می بزرگ گناهان شوند.مرتکب

میوه5 از درخت( میاخالص،های وانسان سخت مراحل در تواند

نشود.پیچیده، باطل گرفتار و دهد تشخیص باطل از را حق

نیست.الف( آگاهی و معرفت اساس بر آنان عمل

خداوند از اطاعت و واجبات به توجّه و گناه ترک ب(

اخج( بیازماید.تا را مردم الص

بصیرتروشند( و بینی

خداوندهـ( از استمداد

خدا به نسبت معرفت افزایش ) و

حکمت از درجاتی به دستیابی ) ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خداوند1 به تقرب و حقیقی محبوب دیدار )

روزه2 مانند اعمال برخی با اخالص درخت آبیاری )

دل3 از تبعیت حقیقت( دنبال به رفتن و یل

پیچیده4 و سخت شرایط در باطل از حق تشخیص قدرت )

اخالص5 و خدا به ایمان میان دقیق ارتباط )

معرفت و حکمت از درجاتی به دستیابی الف(

واجبات انجام برای تالش و گناه از دوری ب(

حق روحیه تقویت پذیریج(

پاداش دریافت وصفد( ناشدنیهای

افز خداوندهـ( به نسبت معرفت ایش

او از کمک و خداوند با نیاز و راز و(

وسوسه مقابل در نفوذناپذیری شیطانز( های

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

پاداش(1 وصفازجمله جهای ناشدنی

میوه2 از ه( اخالص درخت های

د(3 است تسلیم حق مقابل در دارد را ویژگی این که کسی

معنا4 به الف( خطا از دور و استوار و محکم علم ی

راه5 از ب( اخالص تقویت های

حکمت الف(

خداوند به نسبت معرفت افزایش ب(

حقیقی محبوب دیدار ج(

پذیری حق روحیه د(

حکمت از درجاتی به دستیابی هـ(

وسوسهو( برابر در شیطاننفوذناپذیری های

عمل صحت و درستی ز(

}سؤاالت{ }»الف« ها{پاسخ»ب«

است.-1 انسان خلقت هدف  

به-2 فرد که است اعمالی تمامی قبولی ط شر اسالم در

می عرضه خدا دارد.درگاه

توحید-3 مراتب مفهوم همان اندیشه در اخالص معنای

آن از یکی هاست.بخصوص  

بیازماید.-4 را مردم اخالص تا کرد واجب را آن خداوند  

حکمت(الف

خالقیتدرتوحید(ب

خدابهتقرب(ج

ربوبیتدرتوحید(د

نماز(ه

اخالص(و



استوار-5 و محکم علم معنای خطاست.به از دور به روزه(زو

پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

 :دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

بنویسید.1 را قلب در اخالص مفهوم )

باهم2 را معرفت بدون و معرفت با همراه عمل انجام نمایید.( مقایسه

آن3 اقدامات و کرد جذب را کسانی چه شد اسالمی بیداری جریان وارد که انحرافی و افراطی جریان داشت؟( پیامدهایی چه ها

راه4 از یکی دهید( توضیح را آن است پذیری حق روحیه تقویت اخالص تقویت های

چ5 زندگی در آن به دستیابی آثار و است معنایی چه به حکمت یست؟(

درباره6 پیامبر سخن راه( کنید.ی بیان را انسان دل به شرک یابی

می7 چگونه انسان نماید؟( خالص خدا برای را خود اندیشه تواند

می8 اندیشه در اخالص چگونه شود؟( تأثیرگذار کردار و رفتار در تواند

دام9 برابر در مقاومت چیست( نیازمند امروزی گوناگون گرفتاریهای دامو دارد؟در دنبال به عواقبی چه شیطان گوناگون های

تقویت10 موجب چگونه خداوند با نیاز و راز می( گردد؟اخالص

حقّویژگی(11 افرادِ بههای را حّق راهِ که کسانی با را بستهپذیر خود کنید.سوی مقایسه اند

توصیه(12 را راهی چه خدا به معرفت افزایشِ برای کریم دهید.میقرآنِ توضیح کند؟

میوه(13 پاداشاز دریافت اخالص درخت وصفهای دهیدهای توضیح را ناشدنی

راه(14 از یکی واجبات انجام برای تالش و گناه از دهید؟دوری توضیح را آن است اخالص تقویت های

دهید.(15 شرح مثالی با چیست عمل صحت و درستی از منظور

در(16 رااخالص دهیداندیشه دارد؟توضیح ارتباط توحید نوع کدام با و

چیست؟(17 فاعلی حسن و فعلی حسن از منظور

میوه(18 »دستاز اخالص درخت حکمت«های از درجاتی به دهید.یابی توضیح را

معناست؟19 چه به اخالص دینی کاربرد در دارد؟( بستگی امری چه به مؤمنان برتری پیامبر سخن طبق

ا20 منظور است؟( ضروری اخالص این چرا و چیست؟ قلب در اخالص ز

به21 پذیر حق افراد چرا می( بندگی مسیر وارد گردند؟آسانی

دهید22 توضیح مثال ذکر با چیست ریاکارانه عمل با خالصانه عمل تفاوت )

رابطه23 چه دارد؟( وجود اخالص و خداوند به معرفت افزایش بین ای

غیرق24 ثمرات مورد در دهید.ابل( توضیح خالصانه بندگی تصور

می25 برخوردار عمل صحت و درستی از مؤمن انسان صورتی چه در دهید.( توضیح مثال ذکر با گردد؟

راه26 از یکی اخالص( تقویت خداوند»های به نسبت معرفت دهید.می«افزایش شرح باشد،

علی27 امام لشکر معرفت بدون عمل ن)( چه صفین جنگ در دربرداشت؟تیجهع( ای

می28 کفایت آن عقلی پذیرش سخن، یک به نمودن عمل درست برای آیا دهید.( شرح کند؟

میوه29 ببرید؟( نام را اخالص درخت های

نمونه30 ذکر با چیست؟ بندگی در اخالص از منظور دهید.( توضیح هایی



می31 اخالص تقویت موجب چگونه پذیری حـــق روحیة تقویت گردد؟(

پیامد32 بنویسید؟راخداوندپیشگاهبهنیازعرضونیایش(

دارد؟33 پاداش خدا نزد آیا برسد مسجد به نتواند دلیلی هر به و آید بیرون منزل از مسجد جماعت نماز نیت به کسی اگر دلیل؟( چه به

کدام کار این دارد؟در وجود حسن اقسام از یک

راه34 بب( نام را اخالص تقویت رید؟های

این35 اخالصهایراهیککدامبهاشاره(اقرارخداوندبهنداردکهندارددلاستدلخداوندتنبیههمه)آفرینشسعدی:شعر( تقویت

دهید.توضیحراآندارد؟

چرا36 درراآنچهکندتالشبایدانسان( توحید از وکه بهپذیرفتهعقلاندیشه کند؟یلتبددرونیوقلبیاعتقادیکاست

خدا37 رسول فرموده به بنا معناست؟ چه به دینی کاربرد در اخالص چگونه)( مؤمنان میص( پیدا برتری یکدیگر کنند؟بر

راه38 اخالص( تقویت راه)های خود وجود در اخالص تقویت آنبرای دارد وجود ببرید.هایی نام را ها(

واجب،39 فعل انجام برای تالش و گناه از دوری می( اخالص تقویت سبب شود.چگونه

میوه40 از اخالص( درخت وسوسه»های برابر در شیطاننفوذناپذیری دهید؟«های توضیح را



درس «5»سؤاالت  

« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

شاکرا»آیه(1 اما السبیل هدیناه کفوراوانا کداماما به دارد« اشاره اختیار وجود دالیل از ؟یک

توجه(2 النَّهَارِ»آیهبهبا سَابِقُ اللَّْیلُ وََلا الَْقمَرَ َ تُدْرِک أَن لََها یَنَبغِی ُ الشَّمْس کُلٌّلَا دایرهَفَلٍکِفیوَ از موجودات خروج آیا یَسْبَحُونَ«

امکانقانونمندی است؟خود پذیر

را(3 دوزخ آتش در گرفتاری للعبید« بظالم اهلل ان و ایدیکم قدمت بما »ذلک میآیه اموری چه داند؟فرجام

شریفه(4 آیه در تدبر االَرضَالسَّماواتِیُمِسَکاللَّهَ»اِنَّبا لَئِنتَزوالاَنوَ مِنِمناُمَسکَهُمااِنزالَتاوَ پاسخسؤاالتبهبَعد«اَحدٍ زیر

دهید.

بنویسید:(الف را فوق آیه پیام

بنوی را آیه این مفاد اعتقاد نتیجه و بازتاب سید:ب(

َیسبَح(5 َفَلٍک فی کُلٌّ وَ النَّهاِر سابِقُ الَّیُل لَا و الَقمَرَ تُدرِکَ اَن لَها یَنبَغی الشَّمسُ »لَا شریفه آیه به توجه دهید.با پاسخ ونَ«

بنویسید. را آیه پیام الف(

دارد؟ جهان بر حاکم قوانین کدام به اشاره ب(

اِمّ(6 السَّبیَل هَدَیناهُ »اِنّا آیه کَفورًا«پیام اِّما وَ شاکِرًا بنویسید.ا

می(7 پناه الهی قدر به الهی قضای »از )ع( امیرالمؤمنین از جمله است؟این پیامی چه دربردارنده برم«

تَ (8 لَعَلَُّکم وَ َفضلِه مِن لتَبتَغوا وَ بِامرِه فیِه الُفلُک ِلتَجرِی الَبحرَ لَکُُم سَخَّرَ الَّذِی »اَللَّه آیه به توجه دهید.شبا پاسخ سؤاالت به کُرونَ«

آسمان بودن مسخر و رام از مقصود چیست؟الف( دریاها و ها

کشتی چرا میب( کنند؟ها حرکت دریا در توانند

آیه(9 است؟پیام صحیح َفعلیها...« عَمیَ من و فلنفسِهِ ابصرَ َفمن ربکم من بصائرُ جاءَکم »َقد ی

علی (10 حضرت مکان تغییر زیر)داستان از کجع( فرموددیوار اینکه و راست دیوار زیر الهىالهىقضاىاز»به بیانگر«برممیپناهبه

چیست؟

چیست؟آیه (11 بیانگر لها« ِلمُستقرِّ تجری الشّمُس »وَ ی

چیست؟آیه (12 بیانگر یسبحوُن« فلٍک فی کٌُل »وَ ی

می (13 پناه الهی قدر به الهی قضای »از که جمله این از امیرالمؤمنین چیست؟برمنظور م«

آیه (14 در تفکر شریفهبا تقدیی از مورد دو َیسبَحون« َفَلٍک فی ٌ کُل َو النَّهاِر سابِقُ الَّیلُ لَا َو الَقمَرَ ُتدرِکَ َان لَها یَنبَغی الشَّمُس »َلا راتی

در که کنید.الهی بیان را است آمده آیه

ال (15 لِتَجرَی البَحَر َلکُم سَخَّرَ الّذی »اهلل قرآنی کنید.عبارت ترجمه را َفضلِهِ« مِن لِتَبتَغوا وَ بِأمرهِ فیهِ فُلُک

شریفه (16 آیه در تدبر خاطربا به قیامت در انسان عقوبت که کنید بیان لِلعَبیدِ« بِضَلّامٍ لیسَ اهللَ اَنَّ وَ أیدیُکم َقدَّمَت بِما َ »ذِلک ی

چیست؟

بابنا (17 فیه الفلک لتجری البحر لکم سخر الذی »اهلل آیه بیانبر را انسان اختیار محدوده تشکرون« لعلکم و فضله من لتبتغوا و مره

کنید.

است؟ (18 شده دانسته امری چه بشر گمراهی و هدایت سبب کفورا« اما و شاکرا اما السبیل هدیناه »انا آیه بر بنا

چگ (19 »... لِلعَبید بِظَّلامٍ َلیسَ اهللَ أن وَ أیدیُکم َقدَّمَت بِما »ذلَک قرآنی میعبارت باشد؟ونه انسان در اختیار وجود از نشانی تواند

»إِنَّا (20 آیة به توجّه برنامهخََلقْناهُ ءٍشَیْکُلَّ با در بهبَِقَدر« تقدیراتی چه کنکور در قبولی برای شما است؟ریزی کاررفته

آیه (21 در تدبر شریفهبا تقدیراتیی چه بگویید بَِقدَر« خََلقناُه شَیءٍ ُکلَّ »اِنّا بهی زیر موارد است؟در کاررفته

تبدیل تا گیاه یک زدن جوانه گلالف: یک به آن شدن



برنامه دانشب: یک رشتهریزی در قبولی برای دوازدهم سال موردنظرآموز ی

شریفهآیه (22 کدامی به َفعَلَیها...« عَِمیَ مَن َو َفلَِنفسِه اَبصَرَ َفمَن رَبِّکُم مِن بَصائِرُ جاَءکُم »َقد اشارهی انسان وجود در اختیار شواهد از یک

کند؟می

شریفه: (23 آیة از قسمت یسبحون»...این فلک فی کل دارد؟«و الهی قضای یا قدر به اشاره ،

شریفه: (24 آیة از استفاده انسان»با اختیار حدود تشکرون«، لعلکم و فضله من لتبتغوا و بامره فیه الفلک لتجری البحر لکم سخر الذی اهلل

میتا اندازه باشد؟چه

شریفه: (25 آیة از استفاده و»با تقدیرات تشکرون« لعلکم و فضله من لتبتغوا و بامره فیه الفلک لتجری البحر لکم سخر الذی اهلل

میقانونمندی پیدا نسبتی چه انسان اختیار با جهان کنند؟های

»تق (26 از مقصود شریفه، آیة به توجه با بقدٍر«، خلقناُه شیءٍ کل چیست؟»انا موجودی هر برای دیر«

شریفه (27 آیه در تدبر الَّذیبا لَِتجری»اهلل البَحرَ لَُکمُ فیَسَخَّر تَشکرونَ«اَبِیهالفُلکُ لَعَلَُّکم َفضلِهَ مِن ِلتَبتَغوا وَ انسانبگوییدمرِهِ چرا

اختمی با جسیارتواند به درتخود در د؟بپردازیاجو

که (28 دهید توضیح آیه در تدبر میبا اثبات را انسان در اختیار وجود وَشودچگونه َفلَِنْفسِهِ أَبْصَرَ ْ َفمَن رَّبِّکُمْ مِن َبصَآئِرُ جَاءُکم ْ مَنْ»َقد

وَ َفعََلیْهَا بَِحِفیظٍعَمَِی عََلیُْکم أَنَاْ «مَا

در (29 تدبر وَآیهبا السََّماوَاتِ ُیمِْسُک اللَّهَ َولَ»إِنَّ تَزُولَا أَن َغُفورًا«الْأَْرضَ حَلِیمًا کَانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِّن أَحَدٍ مِنْ أَمْسَکَُهمَا إِنْ زَالَتَا سؤاالتبهِئن

دهید: پاسخ زیر

بی(الف و آشفتگی عدم علت آیه به استناد چیستبا جهان در ؟نظمی

چیست؟ب انسان زندگی در حکیم خدای به اعتقاد پیامد و نتیجه )

که (30 جمله این از چیست؟منظور است« الهی تقدیر یک »اختیار

خالی)کردنیکامل»سؤاالت («جای

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

به(1 پیمانپایبندی و استبه.........................بیانگرهاعهدها انسان اختیار شاهد (پذیریمسئولیت)عنوان

ا(2 به را اطمینان این حکیم خدای به میاعتقاد برنامهنسان یک تحت جهان رخدادهای که شدهدهد انجامساماندهی ................. و

()غایتمند.گیردمی

در(3 درزندگی زندگی قانونمند، جهان استیک حاکم آن بر ............. و ................ که است (قضا-قدر).جهانی

به(4 عامل هر .................. علل مستدر باطور که دارد عهده بر را خاصی نقش استقیم متفاوت دیگری ()عرضی.نقش

خداشناس.(5 درمیانسان دریک زندگی با فقط که خداست.داند ............ و آن............ پشتوانه که هدفمند وجهان حرکت امکان وی

دارد. (قدرت-علم)فعالیت

6)................. پذیرش برقبدون نظمی نمیهیچ زمینهرار هیچ و نمیشود پدید اختیاری کار برای )قدرای (قضا–آید.

است(7 خدا ............. از ناشی انسان در اراده و اختیار (اراده).وجود

می(8 سرچشمه خداوند ................ از که است الهی ............... به مربوط خلقت جهان نقشه )تقدیرطراحی حکم–گیرد. و ت(علم

مایعات«،(9 جوش و»دمای انسان« بدن اعضای بیانگر..........»شکل ترتیب به انسان« و............خلقتِ –تقدیر–تقدیر)هستند.و......

قضا(

به (10 که دارد ناخدایی جهان هیچکشتی .....................و.....................ناخدا )علمگاه،موجب شد. نخواهد (قدرت–غرق

)طول (11 ندارد. منافاتی آن با و است خداوند در..........................................اراده انسان (اراده

می (12 خود در را آن کس هر که .................................است حقیقت یک مشهود)یابد.اختیار و (وجدانی

بر......... (13 محکم دلیل یک خود پشیمانی یا رضایت است.احساس انسان در اختیار)..................... (وجود



میآسمان (14 انسان مسخر و رام صورتی در دریاها و ویژگیها آدمی که آنشوند .................. و بشناسد.ها را قانونمندی()ها

می (15 آدمی به را اطمینان این ............. خدای به نگهبانیاعتقاد و حافظ خلقت جهان که نمیدهد اشتباه که حکیم()کند.دارد

قانونمندی (16 و است.تقدیرات آن محدودکننده و ......... هم و انسان اختیاری کار الزمه هم دهنده)ها (جهت

قله (17 به برنامهرسیدن و کمال است.های میسر .................. سایه در زندگی در صحیح (اختیار)ریزی

آن وهانآسمابودنمسخّر ورامازمقصود (18 ........................ (قانونمندی)است.هادریاها

است. (19 هستی جهان ........................... انسان اختیاری کار قانونمندی(تقدیرات)الزمه یا

ازآن (20 جهان، اندازه،مخلوقات خود، علم با متعال خدای که آنویژگی،حدود،جهت زمانی و مکانی تعییموقعیت را میها مقدَّرن کند،

الهی، ....... ازآنبه میو ایجاد الهی اراده و حکم و فرمان با که وابستهجهت الهی ........ به اند.شوند

(قضای–تقدیر) (21

هر (22 است مطمئن امّا است، ...... جهان حوادث از بسیاری علّت از خودش هرچند باشد خدایی حاکمیت به معتقد کسی
اگر دارد.ایحادثه مشخص و معین (هدف-عاجز–حکیم).........

این (23 باخداوند را کارهایش انسان که کرده تعیین دهد»گونه انجام نمی«.......... کسی فرارو اوست، .......... ویژگی که ، ........... از تواند

(ذاتی-اختیار–اختیار)کند.

م (24 سرچشمه او روح یا نفس از که انسان خداست.یاراده اراده .......... در (طول)گیرد

)توانایی (25 است. آن ............................... یا کار یک انجام بر .......................... معنای به (ترک–اختیار

قانونمندی (26 و کار...................تقدیرات الزمه هم همها و............................و دهنده است.جهت (محدودکننده–اختیاری).

می (27 انسان، در اختیار وجود شواهد نام............و...................تواناز تصمیم)برد.را و یا–پذیریمسئولیت–تفکر رضایت احساس

پشیمانی(

پیمان (28 و استواراست...... .......برانسانهایعهد آناو وجودو شواهد انسان................از )استدر اختیار(–پذیریمسئولیت.

الهی (29 .................شاملتقدیر کلیة.........................،..........همة کیفیتویژگی).استموجوداتمیانروابطو ها(ها،

اختیاراراده (30 انجامانسانو دردر عرض(–طول).آن.........................................درنهداستخارادۀ.................................کارها

تعیین (31 و مبنای...................... داریم، ما که محدودی ماست.اختیار (سرنوشت–هاگیریتصمیم)کنندۀ........................

ازآن (32 جهان، میمخلوقات ایجاد الهی ارادۀ و فرمان با که بهجهت وابسته.........................شوند (قضای)اند.الهی

نیست. (33 انسان مانع.................... قدر و قضا به (اختیار)اعتقاد

ریزه (34 و موجودات همه با جهان ویژگیکارینقشه و آنها از از..........خداها خداست.خداست.و ........ به نیز آن کردن پیاده –علم)و

(اراده

میای (35 انسان کهنکه اوست ذاتی ویژگی دهد انجام اختیار با را کارهایش نمونهتواند است.خود ............... از الهی()ای تقدیر

«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

معناست؟1 چه به اختیار )

بنویسید.2 را تقدیر لغوی معنی )

مق3 جهت چه از جهان موجودات هستند؟( الهی تقدیر به در

»این4 بیت صنم( ای است اختیار دلیل خود / کنم آن یا کنم این فردا کدام«که استبیانگر اختیار شواهد از یک

کدام5 پشتوانه به انسان اختیار،( شواهد از مییک جبران و پذیرفته را دیگران به زیان از ناشی عواقب و کند؟آثار

انسا6 انتخاب محدوده است؟( حد چه تا ن

بزنید(7 مثال چیست؟ شامل جهان در الهی .تقدیر



و(8 لغوی ومعنای قضا چیست؟اصطالحی قدر

است؟9 حقیقتی چگونه اختیار )

می10 تشنگی رفع برای که آبی چه؟( یعنی است، الهی قضای و قدر به اعتماد سبب به نوشیم

به11 جهان تقدیر از وقتی می( سخن خدا چیست؟گووسیله منظورمان ییم

کنید؟12 ذکر را قدر و قضا مفهوم و معنا )

چیست؟13 جهان قانونمندی منشأ )

و»(14 هستند؟»تقدیر« معنا چه به ترتیب به قدَر«

اراده15 و دارو برای شفابخشی تأثیر است؟( علتی نوع چه بیانگر چوب سوختنِ در خدا ی

و16 منشأ چیست؟سرچشمه( الهی قضای ی

چیست؟(17 الهی قضای از منظور

چه؟18 یعنی عرضی علت )

کدام19 به چیست؟« آزرم و خجلت و دریغ چیست*این شرم این اختیار، نبودی »گر شعر دارد؟( اشاره اختیار شواهد از یک

آسمان20 بودن مسخر و رام از مقصود چیست؟( دریاها و ها

کنید.21 تعریف را اختیار )

کردن«22 »حکم عبارات دارد؟( اشاره الهی قدر به یا قضا به حدود« و اندازه »تعیین و

»قطره23 بیت می( جویباری از که میای کاری انجام پی است؟رود*از مطلبی چه بیان درصدد رود«

می24 چه قانونمند جهان پشتوانه باشد؟(

زمینه25 و عامل چیست؟( انسان عمل و تحرک ساز

توحی26 مرتبه کدام اساس بر است؟( کرده حاکم جهان در مشخصی قوانین خداوند د،

»این27 بیت بیان( َصنَم« ای است اختیار دلیل کنم*خود آن یا کنم این فردا کدامکه است؟گر اختیار وجود بر شواهد و دالیل از یک

ویژگی28 کدام( بیانگر موجودات میان روابط و است؟ها الهی قضای یا تقدیر موارد از یک

را29 ارادهبطه( با انسان اختیار است؟ی عللی نوع چه از خداوند ی

زمینه30 انساناختیارشکوفاییساز( چیست؟در

و31 عهد چهانسانهایپیمان( بر استوارند؟اساسیها

واژه32 چه مفهوم و معنا گرفتن اندازه و کردن حکم است؟( ای

رابطه33 نو( چه از خداوند اراده و انسان اراده است؟ی عللی ع

چیست؟34 الهی قضای و تقدیر سرچشمه و منشأ )

مفهوم35 اختیار»( بودن وجدانی نمایید.«حقیقتی بیان را

مراحل36 تصمیم»( و به«تفکر نمایید.، بیان ترتیب به را دارد اختیار بر داللت که شواهدی از یکی عنوان

ا«قضای»و«قدر»(37 صفات کدام بیانگر هرکدام میالهی، باشند؟لهی

می38 انسان مسخّر و رام شرایطی چه در دریا و آسمان شود؟(

کیفیتویژگی(39 چیستها، بیانگرِ موجودات میانِ روابطِ کلیة و ؟ها

میعلت(40 دخالت پدیده یک پیدایش در که ؟ببریدناماند؟دستهچندبرکنندهایی



(«غ/ص)غلطوصحیح»سؤاالت

نادرس یا گزارهدرستی کنیدتی مشخص را زیر :های

می(1 خداشناس پشتوانهانسان که قانونمند، جهان یک در زندگی با که .نداردفعالیتوحرکتامکانخداست،قدرتوعلمآنداند

غ()

نه(2 قدر، و قضا به زمینهاعتقاد و عامل بلکه نیست، انسان عمل و تحرک مانع استتنها آن )ص(.ساز

ا(3 امور از آنبسیاری وقوع در ما و نیست نداریمختیاری نقشی )ص(.ها

تقدیروقتی(4 استمنگوییم،میسخنخداوندوسیلهبهجهاناز موجود یک زمان و مکان حجم، عرض، طول، تعیین فقط )غ(.ظورمان

نمی(5 ککسی یک این هم باز کند، فرار بخواهد اگر حتى کند؛ فرار اوست، ذاتى ویژگى که اختیار، از چونتواند بوده، اختیاری غیر ار

خود اراده و خواست با را کار استهمین داده )غ( .انجام

آن(6 ایمان اثبات جهت و مؤمنان برای فقط الهى )غ(هاست.امتحان

مرحله(7 هر در مرحلهموفقیت به ورود سبب الهى امتحان از میای باالتر )ص(شودای .

8)( است. خاص سنت یک امداد الهى غ(سنت

سبقت(9 نمایند.سنت توبه بخواهند که است کسانى برای فقط غضب بر )غ(رحمت

به (10 یعنى )استدراج نمودن. حرکت الهى عذاب سمت به ص(تدریج

قوهمتعالخدای (11 راعقلبا اوکردهراهنماییبشر مختارو )استگذاشتهرا ص(.

به (12 اونگهبانیوظحافخلقتجهانکهدهدنمیآدمیبهرااطمیناناینحکیم،خدایاعتقاد کار و )غ(.نیستاشتباهدارد

)ص( ووجدانیحقیقتیاختیار، (13 است. مشهود

اثباتازپشیمانی،یارضایتاحساس (14 است.وجوددالیل انسان در غ()اختیار

)غ( (15 است؟ انسان در اختیار وجودِ بر دلیل فطرت،

از (16 قضاتقدیر و الهی حکمت و میعلم سرچشمه الهی اراده ص()گیرداز

معلول، (17 آورنده وجود به عوامل )غ(همه مؤثرند. آن پیدایش در مستقیم

و (18 اختیار ووجود الهی اراده از ناشی انسان در )ص(اراده اوست. خواست

می (19 باعث حکیم خدای به بهاعتقاد انسان که برنامهشود )ص(راحتی کند. زندگی و ریزی

جها (20 قانونمندی ورای چیزی موارد بعضی در )غ(تقدیر است. آن قوانین و طبیعت ن

کج، (21 دیوار است.فروریختن الهی قضای ص()یک

به (22 عامل هر طولی علل است.در متفاوت دیگر نقش با که دارد عهده بر را خاصی نقش مستقیم غ()طور

نمی (23 برقرار نظمی هیچ الهی قضای و قدر پذیرش زمینهبدون و نمیشود وجود به اختیاری کار برای ص()آید.ای

باشد. (24 اختیار دارای او که است این انسان برای الهی تقدیرات از ص()یکی

برد.می (25 پناه الهی قدر به الهی قضای از ص()توان

دارد. (26 انتخاب حق هستی بر حاکم قوانین چارچوب در ص()انسان

)غ( (27 دارد. تعارض الهی قضاهای و اراده با انسان بودن مختار

ازآن (28 جهان کهمخلوقات آنجهت اندازه خود علم با میخدا تعیین را هستند.ها الهی تقدیر به مقدر ص()کند

اختیار، (29 وجود بناتر ندهد انجام را خود مسئولیت کسی میاگر مجازات مستحق را ص()داند.خود

تصمیم (30 مبنای داریم، که محدودی اختیار تعیینگیریهمین و ما )صهای ماست. سرنوشت و عاقبت (کننده

آنبسیا (31 وقوع در ما و نیست اختیاری امور از نداریم؛ری نقشی فصلها توالی )ص(مانند ها.

برنامه (32 خود زندگی برای آن با تا است خواسته ما از و کرده عطا بما را اختیار و اراده قدرت )ص(خداوند کنیم. ریزی

ص().استالهیتقدیربهمربوطموجودیهرحدود وهاویژگی (33



ص().استالهیقضااساسبرمخلوقیهرخلقتبرایخداوندفرمان وحکم (34

قوانینمشیت (35 و ص().استانساناختیارشکوفاییساززمینههستیبرحاکمخدا

ویژگی (36 از آناستانسانذاتیهایاختیار عرضو )غ(.خداستارادهدر

قانونمندیتقدیرات (37 محدودکنندۀدهندهجهتجهانهایو )ص(.استانساناختیارو

می (38 بحث مقام در که است مشهود و وجدانی حقیقت یک نمود.اختیار انکار را آن غ()توان

الهی (39 »قضای به مربوط موجودات خَلقِ و خلقت جهان موجودات نقشه درآوردن اجرا استبه ص().«

است. (40 متفاوت دیگری نقش با که دارد عهده بر را خاصی نقش عامل هر طولی علل غ()در

هم (41 ویژگیاجرای قانونة و )غ(ها خداست. علم از جهان های

است.ویژگی (42 الهی قضای به مربوط موجودی هر حدود و غ()ها

ویژگی (43 همة شاملِ الهی کیفیتتقدیرِ و میها موجودات میانِ روابطِ و ص().شودها

است. (44 کرده راهنمایی را انسان اختیار قوه با غ()خدا

حد (45 اندازه، خود دانش با میژگیوود،خداوند تعیین را موجودات ص()کند.ی

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینهکدام از گزینهیک به »ب« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

کنماین(1 آن یا کنم این فردا ای*که است اختیار دلیل این

صنم

حکیمتقاداع(2 خدای به

به(3 دیگر عامل در عامل یک غیرمستقلتأثیر صورت

الهىحاکمیت(4 قدر و قضا

پشیمانی(5 یا رضایت احساس

جهانقانونمندالف( ی

تفکر تصمیمب( و

زمینه اختیارسازج( شکوفایی

اختیار شاهد د(

طولی علل هـ(

عرضی علل و(

مسئولیت احساس ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»ب»الف« ها{«

قضا1 )

انسان(2 اختیار

تقدیر3 )

هر5 به( داردطورعامل عهده بر را خاصی نقش مستقیم

مشهود و وجدانی الف(

طولی علل ب(

پذیریمسئولیتج(

عرضید( علل

اندازه،هـ( ویژگی.تعیین

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

خدا1 حکمِ با مخلوقات یافتِن وجود )  

تعیی2 ویژگی( آنن روابط و اشیاء کیفیت و یکدیگرها با ها

این3 کنم( آن یا کنم این فردا ...که

نشانه4 اختیار( وجود ی  

مسؤولیت پذیرش الف(

قضا ب(

تصمیم و تفکر ج(

قدَر د(

الهی حکمت علم  ذ(



سؤاالت()الف ها(پاسخ)ب   

پذیریمسئولیت-1

قضا-2

پیدایش-3 در همکاری و پدیدهمشارکت یک

وجدانی-4 حقیقت

خلقت-5 جهان قانونمندی

طولیالف:

عرضی علل ب:

اختیار قوه ج:

رساندن انجام به د:

اختیار شاهد ه:

الهی تقدیر و:

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

می1 طوفان حکم دریا به ما دهیم.(

کار2 چند و راه چند میان انتخاب در تردید )

ت3 بودن مشخص الکترون( عنصرعداد هر های

بیا4 فردا را سنگ گویی هیچ )

خلقت5 جهان نگهبانی و حفظ در اشتباه نداشتن )

عرضی علل الف(

الهی حکمت ب(

تصمیم و تفکر ج(

الهی قضای د(

پشیمانی و رضایت احساس هـ(

الهی تقدیر و(

مسئولیت پذیریز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

بر-1 آنتوانایی ترک یا کار یک انجام

موجوداتها،کیفیتها،ویژگی-2 میان روابط کلیه

به-3 عامل چند توسط پدیده باپیدایش و مجموعه صورت

یکدیگر مشارکت و همکاری

دادن،-4 پایان معنای بخشیدنبه حتمیت و کردن حکم

نشانه-5 از انسانیکی در اختیار وجود های

عرضی(الف علل

قضا(ب

پذیریولیتمسئ(ج

اختیار(د

طولی(ه علل

الهی(و تقدیر

قانونمندی(ز

)سؤاالت(«الف» ها()پاسخ«ب»   

همالزمه(1 و انسان اختیاری دهندهکار محدودکنندهو جهت

آن.

از2 اختیار( وجود شواهد

انسان3 به اختیار کردن عطا از خداوند دلیل )

کردن4 پیاده جهاننقشه(

یک5 وج( خوددانیحقیقت در را آن انسانی هر و است مشهود و

یابد.می

الهیالف( قضای

اختیار.ب(

قانونمندیج( و هاتقدیرات

الهی تقدیر د(

قلّههـ( به کمالرسیدن های

مسئولیت پذیریو(

قانونیز( هر کننده است.لغو



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

تقدیر(1 لغوی معنای

ق(2 دیگر هستینام جهان انونمندی

تقدیر3 سرچشمه )

خدا(4 اراده با انسان اراده رابطه

مکان(الف و زمان و عرض و طول

گرفتن(ب اندازه و اندازه

قدر(ج و قضا

الهی(د قضای

الهی(هـ حکمت و علم

طولی(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اختیارزمینه-(1 ساز

قطره2 م( جویباری کز مییای کاری انجام پی از رودرود

پدیده3 یک پیدایش در دیگر عوامل در عامل یک تأثیر )

صنم4 ای است اختیار دلیل خود کنم: آن یا کنم این فردا اینکه )

برنامه5 در خداوند خواسته قله( به رسیدن و زندگی هایریزی

کمال

الهی تقدیر الف(

الهیب( قدر و قضا به اعتقاد

و تفکر تصمیمج(

خلقت نظام بودن حکیمانه به اعتقاد د(

طولی علل و(

عرضی علل ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

مسئولیت1 پذیری(

جهان2 قانونمندی )

جهان(3 نقشه اجرای

کار4 ترک یا انجام بر توانایی )

اختیارالف( شاهد

الهی تقدیر ب(

اختیارج( قدرت

الهی قضای د(

اله حکمت یهـ(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

این1 صنم( ای است اختیار دلیل خود کنم/ آن یا کنم این فردا که

دارد2 نگهبان و حافظ خلقت جهان که آدمی اطمینان )

آزرم(3 و خجلت و دریغ این چیست/ شرم این اختیار نبودی گر

چیست

گرفتن4 اندازه )

بخشیدن5 حتمیت )

قدر الف(

مسئولیت پذیریب(

خداج( به یمحکیاعتقاد

پشیمانی یا رضایت احساس د(

تقدیر هـ(

تصمو( و یمتفکر

قضا ز(



پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

:دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

و(1 هستی بر حاکم قوانین خداوندآیا دهیدمشیت توضیح است؟ انسان اختیار .مانع

در(2 تقدیرها گرفتن معناییجهنادیده چه است؟داران کدام آثارش د؟

چیست(3 خدا اراده و انسان اختیار رابطه

کنید.(4 تعریف را الهى عام امداد سنت

می(5 تأثیر صورتى چه به کافران مورد در امهال یا گذارد؟امالء

امتح(6 یا ابتالء دهید؟انسنت توضیح را

انسان(7 زندگى در الهى توفیق یا خاص تأثیرامداد چگونه مؤمن دارد؟های

دارد؟(8 تأثیر بشر زندگى در چگونه و معناست چه به غضب بر رحمت سبقت

دهید؟(9 توضیح است اختیاری ما زندگی امور همه آیا

دهید؟ (10 شرح را پشیمانی یا رضایت احساس انسان در اختیار وجود شواهد از

هستی، (11 بر حاکم قوانین و خداوند مشیّت برعکس.آیا یا است انسان اختیار بهرهزمینهمانع برای بستری و شکوفایی اختیارساز از مندی

است؟

یا (12 الهی« »تقدیر انسان اراده و الهی»اختیار دهید؟«قضای توضیح است

دهید؟ (13 توضیح آن عرض در یا خداونداست اراده طول در انسان اختیار

دارند،نقشسانانهایشکستدرچهوهاموفقیتدرچهدو،هراختیار،والهیقضایاینکهبا (14

از (15 منظور پدیده، یک پیدایشِ موضوعِ چیست؟»در طولی« عللِ

پدیدهموجودات (16 ازو هستی نظام هستند؟الهیتقدیربهمقدرجهتچههای

دارد؟ (17 ثمراتی و نتایج چه انسان زندگی در آن به توجه و اختیار از آگاهی

دهید؟ (18 شرح را انسان اختیار و خدا اراده رابطه

میتوض (19 چگونه تأمل« و »تفکر دهید باشد؟یح انسان در اختیار وجود بر دلیلی تواند

چیست؟زمینه (20 انسان برای اختیار شکوفایی ساز

و (21 کنید تعریف را طولی بزنیدعلل مثال یک

می (22 تصمیم« و »تفکر باشند؟چگونه اختیار وجود بر شاهدی دهید.توانند توضیح

اختیا (23 با الهی قدر و قضا دهید.آیا توضیح است؟ ناسازگار انسان ر

می (24 دهیداینکه توضیح چه؟ یعنی است« حاکم جهان بر الهی قدر و »قضا گوییم

می (25 اداره و کرده خلق را جهان خود حکمت با که حکیم خدایی به اعتقاد بنویسیدنتایج را کند

اراده (26 با انسان اختیار دهیدرابطه توضیح را خداوند ی

می (27 دانست.توانچگونه مختار موجودی را انسان هم و داشت اعتقاد الهی قدر و قضا به هم

چیست؟ (28 قانونمند جهان یک در زندگی ثمرات و فواید

دارد؟ (29 زندگی در تأثیری چه او حکیمانه نظام و حکیم خدای به اعتقاد

کنید؟ (30 بیان را الهی قدر و قضا قانون به صحیح نگرش درباره )ع( علی امام از روایتی

کنید؟ (31 تشریح را است الهی تقدیر یک انسان اختیار

ندامترضایتاحساس (32 دهید.توضیحچیست؟نشانةکارهادرو

اختیاراینازمنظور (33 دهید.توضیحچیست؟استالهیتقدیریکانسانکه

قدربودنحاکم (34 و معناست؟چهبهجهانبرالهیقضا

می (35 چگونه تصمیم و تفکر شاهدیقدرت باشد؟تواند انسان بودن اختیاری بر



کدام»بیت (36 به سزا« را بد دهم من نیایی بیا*ور فردا را سنگ گویی دهید.هیچ توضیح را آن دلیل دارد؟ داللت اختیار شواهد از یک

می (37 چگونه جهان، رخدادهای و وقایع بر خداوند حاکمیت به زمینهباور بهتواند باشد؟ انسان اختیار شکوفایی دهید.اختصساز شرح ار

دارد؟ (38 منافات زندگی در ما ارادۀ و تالش با ما سرنوشت به نسبت خداوند علم پذیرش آیا

دهید (39 می»توضیح چگونه پشیمانی« یا رضایت باشد.احساس انسان در اختیار وجود بر دلیلی تواند

دهید. (40 توضیح مثال یک ذکر با را عرضی علل

توضیح (41 مثال یک ذکر با را طولی دهید.علل

می (42 پناه الهی قدر به الهی قضای »از که: جمله این از امیرالمؤمنین چیست؟منظور برم«

در (43 انسان بگویید و دهید توضیح را انسان اختیار است؟محدوده اختیار فاقد چیزهایی چه در و اختیار دارای چیزهایی چه

 



درس «6»سؤاالت  

« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

احدیث(1 اشریف پیامی چه دربردارنده بَالئِه فی زَیدَ ایمانِهِ فی زَیدَ ُکلَّما َکفَّةِالمیزانِ بَِمنزِلَهِ المُومِنُ اِنَّمَا )ع(: صادق ست؟مام

شریفه(2 یَعَلمونَ»آیه ال حَیثُ مِن است؟«َسنَسَتدرِجُُهم سنت کدام دربردارنده

شریفه(3 آیه ترجمه شما،»از واپروردگار خود بر را میرحمت را سنت کدام است کرده کرد؟جب دریافت توان

آن(4 به دنیا همین در را کارشان حاصل بخواهند، را آن تجمالت و دنیا زندگی که »کسانی شریفه آیه ترجمه میاز وها دهیم

داشت؛کم نخواهند کردهوکاستی دنیا در هرچه و ندارند دوزخ آتش جز آخرت در اینان آنچهاما و بربادرفته میاند انجام که دهند،را

می پیامی چه است.« کرد؟باطل استنباط توان

یَعیشُ(5 مِمَّن اَکثَُر بِالِاحساِن یَعیشُ مَن و بِاآلجاِل یَموُت مِمَّن اَکثَرُ بِالذُّنوبِ َیموتُ »مَن )ع( صادق امام شریف بِاالعماِر«حدیث

است؟ الهی سنت کدام دربردارنده

در(6 تدبر ذآیهبا نفس ترجعون«»کل الینا و فتنه الخیر و بالشر نبلوکم و الموت دهیائقه دارد؟توضیح اشاره الهی سنت کدام به د

آیه(7 در تدبر یفتنون»با ال هم و امنا یقولوا ان یترکوا ان الناس پاسخسؤاالتبه«احسب دهید.زیر

دارد؟ الهی سنت کدام به اشاره آیه الف(

با خداوند آیه به استناد با میب( امتحان را ما چیزهای کند؟چه

می قرار ..................... کند ایمان ادعای کس هر گیرد؟ج(

به(8 محظورا« ربک عطاء کان ما و ربک من هوالء و هوالء نمد »کال شریفه دارد؟اشارهالهیسنتکدامآیه

المحسنین«(9 لمع اهلل ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا الذین »و شریفه کدامآیه دارد؟الهیسنتبه اشاره

ان (10 لو »و آیه در تدبر اتقواامنواالقریاهلبا االرضالسماءمنبرکاتعلیهملفتحناو یکسبون«کانوابمافاخذناهمکذبواولکنو

چیست؟ زندگی در ناگوار و سخت پیشنهادهای برخی حکمت که کنید تحلیل

سبلن (11 لنهدینهم فینا جاهدوا الذین »و کنید.آیه ترجمه را المحسنین« لمع اهلل ان و ا

است؟ (12 الهی سنت کدام بیانگر مثلها« اال یجزی فال بالسیئه جاء من و امثالها عشر فال بالحسنه جاء »من آیه

بنویسید؟ (13 را محظورا« ربک عطاء کان ما و ربک عطاء من هوالء و هوالء نمد »کال آیه پیام

کد (14 به ذیل قرآنی عبارات از یک دارد.هر اشاره الهی سنت ام

یعلمون« ال حیث من سنستدرجهم بآیاتنا کذبوا الذین »و الف(

فتنه« الخیر و بالشر نبلوکم »و ب(

اثما« لیزدادوا لهم نملی »انما ج(

)ع (15 صادق امام افز(حضرت باعث عاملی چه بالئه« فی زید ایمانه فی زید کلما المیزان کفه بمنزله المومن »انما حدیث ایشدر

دانند؟میامتحان

چند (16 به اشاره یظلمون« ال هم و مثلها اال یجزی فال بالسیئه جاء من و امثالها عشر فله بالحسنه جاء »من شریفه آیه قسمت کدام

است؟ خداوند مورد در مطلبی چه بیانگر امر این دارد؟ نیک پاداش برابری

و (17 امنا یقولوا ان یترکوا ان الناس »احسب شریفه یاآیه دارد اشاره عام امتحان سنت به یفتنون« ال خاص؟هم امتحان

دهید؟ (18 پاسخ زیر سؤاالت به سبلنا« لنهدینهم فینا جاهدوا الذین »و آیه به توجه با

دارد؟ اشاره الهی سنت کدام به آیه الف(

بنویسید. را آیه ترجمه ب(

می برداشت پیامی چه فینا« »جاهدوا عبارت از شود؟ج(



توجّ(19 آیههبا ذا»به َنفسٍ الَخیرِئقةکُلُّ وَ بالشَّرِ نَبلُوَکُم َ و تُرجَعونَ«،ً ِفتنةالموت إَلینا کنید.وَ کامل را خالی درجاهای انسانی هر

به همواره خود امورزندگی با........وسیله ......در........اموریا ومعرض است.آزمایش؛

هو (20 نُمِدُّ »کُلًّا آیه رَّبَکمطابق َعطاءُ کانَ ما َ و رَّبَک َعطاءُ مِن هوالءِ وَ ِ رحمتالء میواسعهَمحظوراً«، کسانی چه شامل اینالهی و شود

الهی سنت کدام به شریفه دارد؟اشارهآیه

اتَّقوا (21 وَ آمَنوا الُقری اَهلَ اَنَّ لو »وَ آیه اساس األبر وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عََلیهِم ثمرهلََفتَحنا »... مردمرضِ ایمان تقوای به آنان گرایش و

چیست؟

شریفه: (22 می»آیة چه را الهی توفیق به رسیدن شرط » المحسنین لمع اهلل ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا الذین داند؟و

شریفه: (23 آیة به توجه ک...؛»با چه شامل پروردگار رحمت و عطاء ،» محظوراً ربک ُ عطاء کان ما میو سنتسانی کدام بیانگر و شود

است؟

شریفه: (24 آیة به توجه آن»با نفع به کافران به خدا مهلت آیا ،» ...... النفسهم خیرٌ لهم نملی انما کفروا الذین یحسبن ال چرا؟هاست؟و

استد (25 و امالء سنت دایرۀ در گرفتن قرار یعلمون«، ال حیثُ من »سنستدرجهم شریفه: آیة از استفاده چیست؟با نتیجة راج

دارد؟ (26 اشاره الهی های سنت از یک کدام به مَحظوراً« رَبَِّک عَطاءُ مِن هؤالءِ َو هؤالءِ نُمِدُّ »کُاًل آیه

ابتالء الهی(داستدراج(جامالء(بالف( امداد

المیزا (27 َکفَّةِ بِمَنزلَةِ المُؤِمنُ »اِنَّما فرماید: می که )ع( صادق امام حدیث به توجه ایبا رابطه چه بالئِه« فی زیدَ ایمانِه فی زیدَ کُّلما نِ

دارد؟ وجود امتحان مراتب و ایمان میان

عَذابٌ (28 لَهُم وَ اِثماً ِلیَزدادوا لَُهم نُملی اِنّما ِلاَنُفسِِهم خَیرٌ لَُهم نُملی اَنّما کََفروا الّذین یَحَسبَنَّ »وَال الهیآیه سنت کدامین به مُهیٌن«

دارد ؟اشاره

دارد؟ (29 اشاره موضوعی چه به المُحِسنینَ« لَمََع اللَّه اِنَّ و ُسبُلَنا لَنَهدَینَّهُم فینا جاهَدوا »وَالّذیَن آیه

دهید: (30 پاسخ زیر سؤاالت به الَیفَتنونَ« هُم وَ آمّنا َیقولوا أَن یَترَکوا أَن النّاسُ »أَحَسِبَ شریفه آیه به توجه با

کس چه شامل ابتال سنت است؟الف( انی

چیست؟ الهی آزمایش و ایمان رابطه ب(

بگویید: (31 مثلها« إِلّا یُجزی َفال بالسَّیِّئَةِ جاءَ مَن وَ أَمثالِها عَشرُ َفلَهُ بِالحََسنَةِ جاَء »مَن شریفه آیه به توجه با

می چگونه را افراد کیفر و پاداش خداوند دهد؟الف(

چیست؟ نشانه کیفر و پاداش این ب(

تو (32 آیهجهبا است؟»یبه استدراج سنت نشانه نعمت زیادی صورتی چه در یَعَلمون« ال حَیثُ مِن سَنَستَدرِجُُهم بِایاتِنا َکذّبوا الَّذیَن َو

آیه (33 به توجه شریفهبا دهیی پاسخ سؤاالت به المُحِسنین« لَمََع اهللَ ِانَّ وَ ُسبَُلنا لَنَهدِیَنَُّهم فینا جاهَدوا »وَالَّذینَ دی

بنویسید؟ را آیه ترجمه الف(

جلوه بنویسید؟ب( را شریفه آیه در الهی توفیق های

کردنی»سؤاالت خالی)کامل («جای

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

امالء1 سنت دایره در گرفتن قرار )عمل( است. ....................................... نتیجه استدراج سنت انسانو ها(خود

عام2 )...................... سنت است همیشگی و ثابت که خداوند قانون فراگیرترین و ابتالباشد.میترین یا ()امتحان

ِانسان3 گناه تأخیر با ثبت و نیک کار فوری ثبت غض( بر رحمت )سبقت است. خداوند ..................................... سنت موارد از (بها

4
تأثیر تحت بسیاری موارد در فرد هر زندگی آینده دین؛ پیشوایان و کریم قرآن رهنمودهای طبق )

است.... گذشته()او رفتارهای



5
سنت در )

می آنان امکانات بر گمراهان به دادن مهلت بر عالوه خداوند استدراج()افزاید.گاهی

و(6 ظهور عامل که است.سنتی انسان استعدادهای میبروز نامیده ............. ابتال(سنت یا شود؟)امتحان

به7 بردارند قدم او راه در که را کسانی خداوند )............ خاص کند؟)هدایت(می...طور

8
شناخت )

می... زندگی حوادث همه به نسبت ما صحیح نگرش انسانشود؟موجب زندگی بر حاکم ها()قوانین

الهی9 هدایت و نصرت جلوه( از یکی مجاهدت و تالش دنبال ...............به سنت ()توفیقاست؟...های

10 است؟ یادکرده .... عنوان با قوانین این از کریم قرآن و است قانونمند خلقت جهان الهی تقدیر اساس بر الهی(سنت)( های

امد11 می( حق راه در قدم پاک نیت با که کسانی به متعال خدای خاص ......اد ...........گذارند معنای به قرآن فرهنگ در که دارد است. نام

نمودن-)توفیق (آسان

12............ سنت مشمول کند، اعالم را او بندگی و خداوند به ایمان انسان اگر (ابتال)شود.می...(

تو13 کسب در )......... عامل الهی، تعیینهم...فیق دارد.نقش (درونی)کننده

خود14 ....... نتیجه استدراج و ...... سنت دایره در گرفتن قرار سنتانسان( این دایره در که بکوشیم باید پس ........هاست. قرار به...ها تا

نشویم. گرفتار ابدی (نگیریم-عمل-امالء)هالکت

شنا15 )................... قوانین زیست...خت و شیمی فیزیک، مانند علومی طریق نشانهاز با ما آشنایی سبب بهرهشناسی نیز و الهی های

.................. از خلقت)شود.می...گرفتن (طبیعت-جهان

انسان16 برخی به دنیا آوردن روی )..................... نشانه گناهکار خداوند...های )لطف نیست. آنان (به

19..................... الهی، توفیق کسب در تعیین...( نقش درونی(.هم )عامل دارد کننده

20
به رسیدن لوازم و امکانات خداوند الهی، امداد در )

)خواسته... است کرده فراهم یکسان را گروه هدفهردو و .(هایها

سنت21 در مهلت( ..................امالء، با امکانات و به...ها افراد جلوهخود الهی بالی میصورت ارادۀ)شودگر و .(اختیار

22..................... سنت دایرۀ در گرفتن قرار انسان...( خود عمل استدراجنتیجة و )امالء .(هاست

می23 گناه دام به که انسانی گناه( در چنان و میافتد میپیش خرسند خود کار از که ورود میگردد لجاجت حق اوبا برای خداوند ورزد،

می فراهم غوطهشرایطی گناه در که ........................کند الهی سنت این شود. دارد....ور امهال()نام

می24 آنان امکانات بر گمراهان، به دادن مهلت بر عالوه خداوند گاهی و( میافزاید فرو فساد در بیشتر همین از استفاده با وآنان روند

بهبه میتدریج نزدیک هالکت میسوی ......................... الهی سنت این به که )استدراج(شوند گویند.

می(25 رخ او برای که اتفاقاتی و فرد هر زندگی .................آینده تأثیر تحت بسیاری موارد در خود)است........................دهد، اعمال

انسان(

26...................... سنت است.( افراد درونی تمایالت دادن نشان و استعدادها رساندن ظهور به و دادن رشد به ابتال()مربوط

بنا27 ).............................. دینی، تعالیم س...بر ......................... میو الهی برکات نزول واقعی(-تقوا)گردد.بب ایمان

28 است. ........ معنای به قرآن فرهنگ در که دارد نام ............... مؤمنین به متعال خدای خاص امداد نمودن(-توفیق)( آسان

عام29 لغ( در آن و است ................... سنت خداوند، قانون فراگیرترین و است.ترین .................. معنی به امتحان(-ابتال)ت

می30 گناه دام به که انسانی می( پیش گناه در چنان و میافتد خرسند خود کار از که ورود میگردد لجاجت حق اوبا به خداوند ورزد،

می بیشتر وفرصت غوطهدهد گناه در را میخود .................ور الهی سنت این دارد...........کند. )امالء(نام

می31 آنان امکانات بر گمراهان، به دادن مهلت بر عالوه خداوند گاهی می( فرو فساد در بیشتر همین از استفاده با آنان و و روندافزاید

بهبه میتدریج نزدیک هالکت میسوی ......................... الهی سنت این به که استدراج()گویند.شوند



«پاسخکوتاه»سؤاالت

:دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

می(1 ظهور و بروز انسان درونی صفات الهی سنت کدام اجرای میبا کمال و رشد به انسان و رسد؟کند

می(2 فراهم چنان را اسباب و شرایط خداوند آساناینکه فرد که است؟کند الهی سنت کدام بیانگر برسد مقصد به تر

سنت(3 میکدام اجرا ء انبیا دعوت با که است شود؟الهی

معناست؟(4 چه به لغت در توفیق

می(5 قرار آزمایش و امتحان مورد را بشر خداوند دهد؟چرا

انسان(6 زندگی بر حاکم قوانین دارد؟شناخت پیامدهایی چه ها

می(7 کسانی چه شامل ابتال شود؟سنت

می(8 امتحان را ما چیزی چه با کند؟خداوند

امتحا(9 سرنوشتآیا لحظات به الهی دارد؟نات اختصاص زندگی استثنایی و ساز

می(10 حمایت را مجاهد و تالشگر انسان خداوند، است؟اینکه الهی سنت کدام جزء کند،

پدیده(11 و است قانونمند جهان که داریم اعتقاد اساسی میبرچه را خود تکاملی مسیر خاصی قوانین دایرۀ در آن پیماید؟های

ال(12 سنت است؟کدام افراد درونی تمایالت دادن نشان و استعدادها رساندن ظهور به و دادن رشد برای هی

راه(13 از مورد کنید؟سه بیان را است داده قرار او سمت به گناهکاران بازگشت برای خداوند که هایی

می(14 الهی برکات نزول باعث امری گردد؟چه

چه(15 است همیشگی و ثابت که خداوند قانون باشد؟میفراگیرترین

دارد؟(16 اشاره سنتی چه به خوب اعمال سریع ثبت برای فرشتگان به خداوند دستور

است؟بنا(17 گرفته قرار امتحان مورد دیگران از بیشتر کسی چه دنیا در معصومین فرمایش بر

میامتحان(18 علتی چه زندگی در مکرر باشد؟های داشته تواند

بنوی(19 را الهی امتحان با بشری امتحان سید.تفاوت

صادق(20 می)امام چه امتحان مراتب و ایمان مراتب رابطه درباره فرمایند؟ع(

می(21 کسانی چه حال شامل الهی عام شود؟سنت

ببرید؟نمونه(22 نام را او غضب بر خدا رحمت سبقت از هایی

سنت(23 جمله از الهی سنت برکدام حاکم وهای معاندان است.غرقزندگی شدگان

صفات(24 اینکه برای کدامانسان معرض در همواره سازد، مشخص کرده ادعا را آنچه نادرستی یا درستی و دهد نشان را خود درونی

می کسانی چه شامل سّنت این و بود خواهد الهی باشد؟سنّت

لذت(25 و دنیا آوردن »روی است؟ الهی سّنت کدام به مربوط مطلب انساناین برخی به دنیوی خداوندهای لطف نشانه گناهکار بههای

نیست.« آنان

آموزه(26 و دینی تعالیم اساس میبر الهی برکات نزول سبب اعمالی چه انجام آن، شود؟های

سنت(27 جمله از سنّت غرقکدام و معاندان زندگی بر حاکم گناههای در گناهکاران)شدگان زندگی بر حاکم است؟(تنها

گمراه(28 به دادن مهلت بر عالوه خداوند الهی سنت کدام اساس میبر آنان امکانات بر بهان، و نزدیکافزاید ابدی هالکت به ترتدریج

شوند؟می

پدیده(29 به اختصاص جهان قانونمندی دارد؟آیا طبیعی های

انسان(30 زندگی بر حاکم قوانین دارد؟شناخت زندگی بر تأثیری چه ها

م(31 شخصیت و اهمیت بر تأثیری چه ما نادرست و درست عمل الهی، امتحان مقابل دارد؟در ا

می(32 انسان زندگی بهبود سبب آن انجام که ببرید نام را اعمال از مورد شود؟دو



می(33 تعلق کسانی چه به الهی واسعه گیرد؟رحمت

چیست؟(34 نتیجه استدراج سنت و امالء سنت دایره در گرفتن قرار

دادند؟(35 تذکر الهی سنت بچه را یزید ایشان شام، در )س( زینب حضرت خطبه در

با(36 میمطابق رقم اساسی چه بر انسان آینده الهی، خورد؟قانون

می(37 خودش اندازه به را بد کار کیفر و برابر چند را نیک کار پاداش خداوند چیست؟اینکه نشانه دهد

چیست؟(38 الهی توفیق به دستیابی برای کریم قرآن شرط

می(39 را او رضایت کسانی به نسبت خداوند خاص دارد؟امداد نام چه جویند

میکدام(40 فراهم را مؤمن شخص تعالی و رشد برای مناسب زمینه الهی کند؟سنت

غرقسنت(41 و معاندان زندگی بر حاکم دارند؟های نام چه گناه در شدگان

چیست؟(42 استدراج و امالء سنت دایره در انسان گرفتن قرار عامل

می(43 دسته چند مردم انبیاء دعوت مقابل ببرید.در نام شوند؟

جلوه(44 از مورد ببرید.دو نام را الهی توفیق های

تعیین(45 نقش عاملی چه الهی توفیق کسب دارد؟در کننده

می(46 انسان عمر افزایش موجب کارهایی چه دینی، تعالیم شود؟مطابق

نمونه(47 از مورد ببرید.دو نام او غضب بر را خدا رحمت سبقت های

جلوه(48 از مورد بنویسید.یک را الهی توفیق های

ب(49 الهی سنت بهیانکدام انسان تدریجی حرکت است؟گر الهی عذاب سوی

تلخی(50 به نسبت ما صحیح نگرش موجب قوانینی چه شیرینیشناخت و میها شود؟ها

می(51 افزایش را انسان عمر چیزی چه دینی تعالیم اساس دهد؟بر

دارد؟(52 دنبال به را زیانباری آثار نوع چه گناه، افزایش و دیگران به ظلم

ال(53 سنت کدام میدر جزا خودش اندازه به فقط را بد کار و پاداش برابر چند را نیک عمل خداوند دهد؟هی

می(54 الهی برکت نزول سبب عوامل شود؟کدام

(«غ/ص)غلطوصحیح»سؤاالت

گزاره نادرستی یا کنیددرستی مشخص را زیر  :های

مرحله(1 وارد فرد الهی امداد سنت اجرای میبا برتر )غ(ی شود.

ا(2 انسانسنت همه شامل دورانمتحان همه در میها )ص(ها شود.

)ص((3 دارد. نام امهال کافران مورد در خداوند خاص سنت

جلوه(4 از مؤمن شخص تعالی و رشد جهت مناسب زمینه )ص(ایجاد است. الهی خاص امداد های

گنه(5 چه نیکوکار چه خود بندگان به خداوند مهربانی و امتحانلطف سنت بیانگر )غ(کار است. الهی

می(6 وبرتر باالتر مرحله به فرد ورود سبب ابتالء یا الهی امتحان از مرحله هر در ص()شود.موفقیت

دهد.(7 بروز را خود درونی صفات که است موقعیتی یا تنگنا در فرد دادن قرار معنای به )ص(ابتالء

)ص((8 است. امتحان انواع صحنه مؤمن چه فقیر چه انسانی هر زندگی

نمیککوچ(9 ما پیرامون حوادث )غ(ترین باشد. ما برای امتحانی تواند

و (10 دنیا به آوردن انسانلذتروی از برخی به دنیوی گنههای )غ(های است. آنان به خداوند لطف نشانه کار

)ص( (11 دارد. کننده تعین نقش درونی عامل الهی توفیق کسب در

گنه (12 بندگان ابروی خحفظ رحمت سبقت از نمونه )ص(کار اوست. غضب بر دا

متعال، (13 خداوند آن»سخن به که مهلتی نکنند تصور شدند کافر که دادهآنان است.ها آنان نفع به )ص(«ایم است. امالء سنت بیانگر



انسان (14 زندگی بر حاکم قوانین خدا،شناخت با ما روابط در خود،ها )ص(با دارد. بسزایی تأثیر دیگران با و خلقت با

امداد (15 عامسنت خداوند )غ(خاص است. همیشگی و ثابت قانون ترین

می (16 حمایت را مجاهد و تالشگر انسان میکند،خداوند را او بهدست خود پشتیبانی با و میگیرد )ص(پیش برد.

گناهکار، (17 بندگان آبروی نمونهحفظ اندک عبادت )ص(پذیرش است. او غضب بر خدا رحمت سبقت از هایی

زندگی (18 روزمره نمیامور و است عادی جریانات )غ(ما نمود. تلقی امتحان و آزمایش را آن توان

و (19 دادن رشد برای الهی امتحان )ص(بهفلسفه است. افراد استعدادهای رساندن ظهور

سنت (20 )ص(ازجمله است. امهال سنت گناهکاران معاندان زندگی بر حاکم های

تعیین (21 نقش بیرونی عامل الهی توفیق کسب دارد؟)ص(کنندهدر ای

)ع (22 علی هیچمی(امام »خداوند است«.فرمایند: نکرده امتحان داده مهلت او به که کسی همانند را ص()کس

سنتقانونمندی (23 انسان اجتماعی و فردی زندگی بر حاکم دارد؟)ص(های نام الهی های

آنان (24 به نسبت متعال خدای خاص وامدادِ گذارند حق راه در قدم پاک نیّت با خودکه هدف پروردگار رضایت و آخرت جهان سعادت

دهند الهی»قرار می«امداد )غنامیده (شود.

که (25 است این خداوند امتحان میروش را ما شری یا خیر امر هر ثروتبا یا فقر سالمت، یا بیماری یابهآزماید شیرین حادثه هر طورکلی

به ما امتحانی مواد میتلخ، )صحساب (آیند.

سبقت (26 میسنت جزا خودش اندازه به فقط را بد کار و پاداش برابر چند را نیک عمل خداوند که است این غضب بر )صرحمت (دهد.

)غ( (27 دارد. اختصاص زندگی استثنایی لحظات به الهی امتحانات

می (28 حاصل فرد مجاهدت و تالش با صرفًا الهی )غ(توفیق شود.

لحظه (29 که نیست مفهوم این به امتحان )غ(لبهسنت گیرد. قرار الهی آزمایش معرض در انسان کردار و گفتار حظه

می (30 تعلق نیکوکار افراد به فقط الهی واسعه )غ(رحمت گیرد.

می (31 قرار هالکت معرض در را خود خویش دست به گناهکاران )ص(برخی دهند.

تعیین (32 نقش درونی عامل الهی، توفیق کسب )ص(در دارد. کننده

ان (33 ایمان بر میهراندازه افزوده سنگینسان نیز امتحانش میشود، )ص(تر شود.

پدیده (34 به اختصاص الهی تقدیر اساس بر خلقت جهان )غ(قانونمندی دارد. طبیعی های

می (35 پشتیبانی و حمایت را مجاهد و تالشگر انسان فقط )غ(کند.خداوند

سنت (36 از امهال و امالء میسنت محسوب گناهکاران خاص )ص(شود.های

زمینهایجا (37 جلوهد از مؤمن شخص تعالی و رشد برای )غ(مناسب است. الهی عام امداد سنت های

جلوه (38 از توبه با گناهان )غ(آمرزش است. الهی امالء سنت های

انسان (39 زندگی بر حاکم قوانین میشناخت طبیعت از گرفتن بهره سبب )ص(ها شود.

چ (40 آنان همِه با و دارد محبت خود بندگان به میخداوند رفتار مهربانی و لطف با گناهکار چه و نیکوکار )ص(ه کند.

انسان (41 زندگی در امهال و امالء میسنّت کافران و مؤمنین شامل )غ(ها شود.

مؤمن، (42 بندگان برای متعال خدای عام الهی»امداد )ص(«توفیق دارد. نام

الهی، (43 قانون با میآیندهمطابق رقم او رفتار اساس بر )ص(خورد.انسان

است. (44 امتحان انواع صحنه فقیر چه و مؤمن چه انسانی هر )ص(زندگی

اوست. (45 غضب بر خدا رحمت سبقت از نمونه گناهکار بندگان ابروی )ص(حفظ

(غ)دارداختصاصزندگیسازسرنوشتلحظاتبهتنهاالهیامتحانات (46

(ص)هستامتحاننوعیافراددربارهقضاوت (47

(ص)افزایدمیآنانامکاناتبرگمراهان،بهدادنمهلتبرعالوهخداوندگاهی (48

پدیده (49 و است قانونمند خلقت جهان الهی، قضای اساس میبر تکامل به خاصی قوانین دایره در آن )ص(رسند.های



است.امتحان (50 افراد درونی تمایالت دادن نشان و استعداد رساندن ظهور به و دادن رشد برای )ص(خداوند

ادر (51 عام خواستهامداد به رسیدن امکانات خداوند هدفلهی و است.ها نداده قرار یکسان را گروه دو هر )غ(های

می (52 جزا خودش اندازه به فقط را بد کار و پاداش و برابر چند را نیک عمل که است این خدا، غضب بر رحمت سبقت موارد )ص(دهد.از

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینهکدام از ستونیک گزینههای به است(»ب« اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

دهد(1 بروز را خود درونی صفات که موقعیتی در فردی دادن قرار

قدم(2 پاک نیت با که افرادی به نسبت متعال خدای خاص امداد

می حق راه گذارنددر

گناهکا3 به خداوند فرصت( هستند خرسند گناهشان از که رانی

غوطهمی گناه در تا شونددهد ور

به(4 حرکت در تدریجی الهیحالت عذاب سوی

خلقت(5 جهان بر حاکم خاص قوانین

الهی(الف توفیق

امالء ب(

ابتال(ج

الهی(د عام امداد

استدراج(هـ

غضب(و بر رحمت سبقت

الهیسنت(ز های

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

سبلنا(1 لنهدینهم فینا جاهدوا والذین

امثالها(2 عشر منه بالحسنه جاء من

سنت(3 اجرای ابتالزمینه و امتحان

دادن(4 صدقه سبب به عمر افزایش

استغفار(5 فراموشی جهت گناه انجام از پس نعمت دادن

غضب(أ بر رحمت سبقت

زندگی(ب در اعمال تأثیر

ایمان (ج ادعای

استدراج(د سنت

الهیتوفیق(ه

وسنت(و امهالامالء

عامسنت(ز امداد

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

باطل(1 و حق گروه برای هدف به رسیدن امکانات شدن فراهم

عام2 فراگیرترین( و الهیترین قانون

باالجال3 یموت ممن اکثر بالذنوب یموت من )

مجاهدت4 و تالش دنبال به الهی هدایت و نصرت )

که5 آنجا می( غضب کسی بر وکند،خداوند لطف دریچه از بازهم

است. رحمت

ابتال سنت الف(

امداد سنت ب(

الهی تقدیر ج(

الهی توفیق سنت د(

الهی عام امداد سنت هـ(

زندگی در انسان اعمال تأثیر و(

غضب بر رحمت سبقت ز(



}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

ثاعام(1 که خداوند قانون است.ترین همیشگی و بت

بر(2 حاکم غرقسنت و معاندان است.زندگی گناه در شدگان

پدیدهقانونمندی(3 به اختصاص که وهایی ندارد طبیعی های

می دربر راهم اجتماعی و فردی گیرد.زندگی

به(4 تدریجی الهیحرکت عذاب سوی

مؤمن(5 شخص تعالی و رشد برای مناسب زمینه ایجاد

اب(الف تالسنت

الهی(ب عام امداد

الهی(ج توفیق

الهیسنت(د های

امهال(هـ سنت

استدراج(و سنت

غضب(ز بر رحمت سبقت سنت

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

می1 دعا استجابت عدم باعث که گناهی شود(

خواسته(2 به رسیدن لوازم و هدفامکانات و دوها هر برای که ها

یکسگروه باطل و است.حق ان

نشانه3 با آشنایی سبب می( الهی شودهای

است.(4 زندگی حوادث همه به صحیح نگرش موجب

سنت5 از است.( معاندان زندگی بر حاکم های

دیگرانالف( به ظلم

الهی تقدیر ب(

الهی توفیق ج(

امهال(د سنت

خلقت جهان قوانین شناخت هـ(

انسان زندگی بر حاکم قوانین شناخت اهو(

الهی(ز عام امداد سنت

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

و1 ظهور عامل انسان( استعدادهای بروز

الهی(2 واسعه رحمت

و(3 تالش دنبال به الهی مجاهدتنصرت

غوطه(4 برای گمراهان به درمهلت شدن هاتاریکیور

دادن(5 نیک کار به برابر چند پاداش

الهیامداد(الف عام

الهیا(ب متحان

خاصامداد(ج

بر(د رحمت غضبسبقت

استدراج(هـ و امالء

بر(و اعمال زندگیتأثیر

و(ز قدرقضا

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

هدایت1 و تأثیرگذار کتاب یک خواندن گر(

زندگی2 بهبودی کردن( سیراب و والدین به احسان اثر در

حیوانات

انسان3 شخصیت و هویت آزمایشه( این با میا ساخته وها شود

می شود.شناخته

گناهکار4 بندگان آبروی حفظ توبه، با گناهان آمرزش )

انسان5 زندگی بر حاکم قوانین شناخت )

ابتالالف( سنت

عمر افزایش سبب ب(

ممتاز دیگران از جهان وقایع به نسبت را ما دیدگاه ج(

سازد.می

جلوهد( الهیاز توفیق های

زندگیـ(ه در انسان اعمال تأثیر

غضبو( بر رحمت سبقت نمونه



جلوه از الهیز( امداد های

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

توبه1 با گناهان آمرزش )

انسان(2 به الهی واسعه هارحمت

سبلنا(3 لهندینهم فینا جاهوا الذین

الخیر4 و بالشر نبلوکم و )

حیث(5 من الیَعَلمونسََنستَدرِجُهُم

ابتالالف( سنت

امداد خاصب(

الهی عام امداد ج(

غضب بر رحمت سبقت د(

امالء(هـ

استدراج(و

او زندگی در انسان اعمال تأثیر ز(

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

خلقت1 جهان قانونمندی اساس )

می2 مشخص آن با مدّعا نادرستی یا درستی شود(

نمونه3 ر( سبقت از غضبشای بر خدا حمت

مؤمن4 بندگان به متعال خدای خاص امداد )

دعا5 استجابت عدم علت )

ابتال الف(

امهال ب(

الهی تقدیر ج(

الهی توفیق د(

اندک عبادت پذیرش هـ(

نکردن عبادت و(

دیگران به ظلم ز(

}سؤاالت{ }پاسخ »الف« ها{»ب«  

وهم(1 یقولواامنا یُترکوااَن اَن الناس ُیفتنون«»احسب

خیرالنفسهم...«(2 لهم نملی انما کفروا الذین »والیحسبن

باالعمار»(3 یموت ممن اکثر باالحسان یعیش «من

الُْمحْسِِنینَ«(4 لَمََع اللَّهَ وَإِنَّ سُبَُلنَا لَنَْهدِیَنَُّهمْ ِفینَا جَاهَدُوا وَالَّذِیَن

سََنسْتَدْ(»(5 بِآیَاتَِنا کَذَّبُواْ یَعْلَمُونَوَالَّذِیَن اَل حَیُْث مِّْن *رِجُُهم

مَِتینٌ« کَیْدِی إِنَّ لَهُْم وَأُمْلِی

استدراج الف(

ابتال و امتحان ب

امالء سنت ج(

امتحان د(

توفیق(هـ سنت

امداد و(

غضب(ز بر رحمت سبقت

پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

حادث(1 هر میچگونه تلخی یا شیرین باشد؟ه امتحان و ابتال وسیله تواند

دارند؟(2 یکدیگر با تفاوتی و شباهت چه استدراج و امالء سنت

به(3 را ابتال سنتسنت از یکی دهید؟عنوان توضیح الهی های

می(4 قرار امتحان مورد چیزهایی چه با را انسان دهد؟خداوند

س(5 نشانه نعمت وفور صورتی چه در کنید است؟تحلیل استدراج نت



انسان(6 زندگی بر حاکم قوانین شناخت نتایج و بنویسیدآثار را مورد()ها سه

می(7 تلخی یا شیرین حادثه هر باشد؟آیا ما امتحان وسیله تواند

بنویسید(8 را بشری امتحان و الهی امتحان تفاوت

معناست.(9 چه به الهی دهید؟توفیق توضیح

بشری (10 امتحان با الهی امتحان بنویسید؟تفاوت را

دهید؟امداد (11 توضیح را الهی عام

که (12 انسان اعمال از مورد چند دینی تعالیم اساس میزندگیبر بهبود را بنویسید؟ها را بخشد

انسان (13 زندگی بر حاکم قوانین و خلقت برجهان حاکم قوانین دارد؟شناخت انسان برای تأثیری چه ها

بشر (14 امتحان و الهی امتحان میان تفاوتی دارد؟چه وجود ی

مرحله (15 هر در موفقیت دهید دارد؟توضیح نتایجی چه الهی امتحان از ای

دهید؟ (16 شرح مثال با الهی توفیق کسب در را درونی عامل نقش

می (17 چه الهی سنت از ببرید.باشد؟منظور نام

نمایید. (18 تبیین مثال ذکر با را خدا غضب بر رحمت سبقت کیفیت

د (19 گذشته رفتارهای تأثیر نمونهمیزان ذکر با را افراد زندگی کنید.ر بیان هایی

می (20 قرار الهی امالء سنت گرفتار انسان صورتی چه شود؟در

سنت (21 داشت؟شناخت خواهد ما برای الهی تقدیرات شناخت نتایج بر عالوه ثمراتی و فواید چه الهی های

جلوهدو (22 از الهیمورد )توفیق خاص امداد سنت بیان(های مثال ذکر با کنید.را

به (23 را خداوند غضب بر رحمت سبقت موارد از نوشتهیکی نمونهدلخواه راو کنید.عنوانبهای ذکر مثال

چیست؟ (24 او زندگی در انسان اعمال تأثیر درباره دین پیشوایان و کریم قرآن رهنمودهای

چرا؟عام (25 است؟ کدام الهی سنت فراگیرترین و ترین

قانو (26 و سنت انبیاء دعوت مقابل میدر چه باطل و حق گروه دو به نسبت خداوند باشد؟ن

صادق (27 امام سخن با فرمودند:)مطابق که بالئه»ع( فی زید ایمانه فی زید کلما المیزان کفه بمنزله المؤمن ایمان«انما مراتب رابطة

نمایید. بیان را امتحان مراتب و

جلوه (28 و نموده تعریف را الهی توفیق نمایسنت بیان را آن ید.های

دارد؟ (29 نقشی چه آن در انسان عمل و اختیار که نمایید بیان و داده شرح را استدراج سنت

است؟ (30 استدراج سنت نشانه نعمت وفور صورتی چه در کنید تحلیل

راه (31 از مورد دو دینی تعالیم به توجه بنویسید؟با را آن کاهش و عمر افزایش های

کنید: (32 تعریف را زیر اصطالحات

استدراج-بالهیهایسنت-الف سنت

کنید. (33 بیان را غضب بر رحمت سبقت سنت مصادیق از نمونه چهار

؟دهیدتوضیحانسانزندگیدرالهیهایسنتازیکیعنوانبهراپاداشوجزاءدر تفاوت (34

انسان (35 زندگی بر حاکم قوانین انسانشناخت اجتماعی زندگی در نتایجی و پیامدی چه داردها ؟ها

است؟هایسنتازیککدامبهمربوط«یفتنونالوهمآمنایقولواانیترکواانناسالاحسب»آیه (36 دهید.راآنالهی توضیح

مؤثرند؟الهیتوفیقبهدستیابیدرعواملکدام (37

شود؟میامهالسنتگرفتارانسانچگونه (38



درس «7»سؤاالت

« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

آ(1 ف»اتیمطابق تقویهافالهمها و زکیها جورها من افلح دسیهاقد من خاب قد «و

کن اتیآ نیاانذاروبشارتالف( مشخص .دیرا

ادیسیبنوب( ونی، حقبشارت چه نشانه است؟یقتیانذار

شریفه2 آیة ترجمة وَتَقْوَاهَااَفَ»( فُجُورَها زَکَّاهالْهَمَها مَن أَفْلَحَ دَّسقَْد مَن خَابَ راهاوَقَْد بنویسید؟« ا

3)( شریفه آیه تَقْواهابین وَ فُجُورَها زَکَّاهاقَْد،فَأَلْهَمَها مَنْ دَسَّاهاوَ،أَفْلَحَ مَنْ خابَ شریفهقَْد آیه با إِمَّا( السَّبِیلَ هََدیْنَاهُ »إِنَّا

کَفُورًا« وَإِمَّا معناییَشاکِرًا ارتباط دارد؟چه وجود

من»فالهمهاشریفهآیهپیام(4 خاب قد و زکّاها من افلح قد تقواها و پیام().بنویسیدرا«دسّاهافجورها دو

اال(5 ان »کال آیه انبرای لیطغی استغنیءرنسان بنویسید«اه پیام دو

به(6 توجه شریفهبا استغنی آیه راه ان لیطغی االنسان ان چیست؟«»کال انسان گناه و طغیان عامل

شریفه(7 آیة به توجه استغنی»:با رءاه ان لیطغی االنسان انّ چه«کالّ نمودن گناه و طغیان از انسان جلوگیری  ایتوصیهبرای

؟شودمی

استغنی«پیام(8 رءاه ان لیطغی االنسان انّ »کلّا شریفه .بنویسیدآیه

آیه9 الَّذینَ» شریفه( الفایُحبُّونَإنَّ تَشیعَ عَذحشةاَن لَهُم آمَنوا الَّذینَ اآلخرفِی وَ الدُّنیا فِی ألیمٌ انجامۀابٌ نکوهش کاریچه« را

چرا؟کندمی ؟

توجه (10 آیهبا اآلخره»به و الدنیا فی الیم عذاب لهم امنوا الذین فی الفاحشه تشیع ان یحبون الذین که «ان کسانی کیفر

رواجکارهای را چیست؟دهندمیزشت

توجه11 با یحبو( الذین »ان شریفه آیه آمنوابه الذین فی الفاحشة تشیع ان به ن اظهار چرا واالخرۀ« الدنیا فی الیم عذاب لهم

دارد؟ دردناک عذابی گناه

به(12 توجه دینبا وَاالخِرَه«»شریفهآیه یتعالیم الدُّنیا فِی اَلیمٌ عذابٌ لَهُم آمنوا الَّذینَ فی الفاحِشَهُ تَشیعَ اَن یُحِبّونَ الَّذینَ  اِنَّ

مییهتوصچه ما به نماید؟ای

الیها«(13 دعتها المعاصی فی فکره کثر »من است؟حدیث پیامی چه بیانگر

حدیث14 به توجّه با إلیها«،»( دَعَتُهُ المَعاصِی فِی فِکرُهُ کَثُرَ زیادمَن فکر )ص( خدا رسول نظر به دربارهاز زیانی چه معاصی

دارد؟ دنبال

علی(15 امام حدیث به توجّه إلَیها»)ع(،با دَعَتهُ المَعاصِی فِی فکرُهُ کَثُرَ چیست؟ سویبهرفتنساززمینه«مَن گناه

)گاهی(16 داردلحظهیکحدیث دنبال به طوالنی حزن و اندوه اشارهگناه، دارد؟یککدامبه( گناه آثار از

)ع(17 علی امام حدیث به توجّه با إشا»( یُحبُّونَ العیوبِ النّاِسمَععةَذَوُوا معایبِهِمایِبِ فِی العُذرُ لَهُمُ که چرا،«لِیَتَّسعَ کسانی

دارند عیب کردنمندعالقهخود شایع هستند؟هایعیببه مردم

مَ»:فرمایندمیکه)ع(امیرالمؤمنینروایتطبق(18 فی العُذرُ لَهُمُ لِیَتَّسِعَ النّاِس مَعایِبِ اِشاعَةَ یُحِبّونَ العُیوبِ «عایِبِهمذَوُو

دهید. پاسخ

سازی شایع به اقدام کسانی چه ؟نمایندمیمردمهایعیبالف:

سازی شایع به اقدام علت چه به افراد این ؟کنندمیمردمهایعیبب:



الع» ثیحدپیام(19 معاحبونیوبیذوو لبیاشاعه فتسعیالناس العذر بنو«بهمیمعایلهم :دیسیرا

حد)ع(یعلاماممنظور(20 چیست؟یثاز معایبهم« فی العُذر لهمُ لِیَتّسع الناس معایب إشاعة یُحبون العیوبِ »ذوو

و21 گناه به نباید چرا )ع(، علی امام فرمایش طبق کنیم؟هایصحنه( فکر گناه

امام(22 سخن که) باقراین نچیزهیچ»:فرمایندمیع( فاسد را دل گناه بهکندمیمانند آثایککدام« دارد؟از اشاره گناه ر

آ23 در السُّوأَى»هی( أَسَاءُوا الَِّذینَ عَاقِبَةَ کَانَ :«یَسْتَهْزِئُونَبِهَاوَکَانُوا اللَّهِبِآیَاتِ کَذَّبُوا أَنثُمَّ

خداوند ؟گویدمیسخنکسانی چهسرنوشتاز الف(

گناه ارتکاب صورت در انسان دارد؟ضعفوب( عاقبتی چه ایمان

شریفه:در(24 یستهزئون» آیة بها کانوا و اهلل بآیات کذبوا ان السّوای اساءُوا الذین عاقبه کان برخی «ثم گناه موجب عاملی چه

چگونه؟ است؟ مؤمنین

« کردنیسؤاالت «کامل

1
حد در فقط فرهنگی شرایط و شیطان مانند عواملی )

سرنوشت و دارد .نقش توسط رقم ....................انسان

تحریک )خورد.می و او(–وسوسه خود

2
به گناه از مؤمن انسان دوری میزان )

دارد.و..................... ایمان)ارتباط خدا(–درجه به دلبستگی

پرتگاه3 از )..................... ضاللت وادی در سقوط خطرناک گناه)است...................و...های گناه(–توجیه به عادت

4)..................... قوه از جهان در مردم حقوق به متجاوزان و کردهظالمان نادرست غضب()اند.استفاده

می5 دوری گناه از بیشتر که آنان است.قویکنند.....................( ایمانشان()تر

میا6 باید انسان )..................... خود غرایز و امیال کند.ن تعادل()برقرار

7)..................... بهشت مراحل باالترین از دارد.یکی فردوس() نام

زیان8 و سوء آثار که گناهانی آن( .....................بار گناهان را است بیشتر کبیره()نامند.میها

انسان(9 قلب که نباشدحالتی تسلیم حق به .....................نسبت قلب() گویند.را قساوت

گنه10 انسان )..................... درگرو خویش()است.کار عمل

باقر11 امام دیدگاه از .....................هیچ(ع)( مانند نمیچیز فاسد را گناه()کند.دل

12
گناهان تکرار و عادت )

.....................زمینه............. گناهان سمت به انسان رفتن (کبیره-)صغیرهاست.ساز

13
قدرت کمک به انسان )

.....................می مراحل در تواند توانایی همین با یا و بپیماید دیگری از پس یکی را

..................... بزند.مسیر رقم را خود هالکت و رود (شقاوت–کمال–اختیار)پیش

جامعه14 در اگر )..................... .....................ای دهد، دست از را خود بهزشتی جامعه آن میدر گسترش -گناه)یابد.سرعت

(فساد

 15)..................... قوه دادخداوند قرار انسان در .....................را مواقع در تا نماید.ه مقابله متجاوزان با و کند دفاع خود از

خطر(–غضب)

خداوند16 حیات.....................آنوسیلهبهتادادهقرارانسانوجوددرگوناگونیهایگرایش وامیالحکیم( ..................... وها

سامانخود معنوی(–)مادی .دهدرا

رضا17 امام سخن به توجه با .....................السالمعلیه( خدا از ترس به مشروط کبیره، گناهان انجام در خدا از خوف )در ، است.

صغیره( گناهان

18
گناه، اظهار با )

می بین از قبح()رود.گناه و زشتی



به(19 خیر درهای از دری شدن .....................بسته دینی معارف در گناه، هر انجام از بعد انسان است.روی شده سلب)نامیده

توفیق(

مرحله(20 به انسان نمیرسیدن ناراحت را او گناهی هیچ انجام که .....................ای دارد.کند، قلب() نام قساوت

عبارت21 گفتن نیست»( چیزی گناه«اینکه مورد بیانگر.....................در می، گناه)باشد.گناه شمردن (کوچک

عبارت22 گفتن می»( رشوه بازهم رشوهاینکه گناه مورد در بیانگر.....................گیرم« گناه()باشد.میخواری، بر اصرار

صورت(23 در انسان میبه .....................قلب سخت چنان نمیکهشودتدریج ناراحت را او گناهی هیچ )قساوت(کند.دیگر

«پاسخکوتاه»سؤاالت
چیست؟(1 گناهان از دوری برای محکم پشتوانه
عاملی(2 است؟ساززمینهچه کبیره گناهان سمت به انسان رفتن
چه؟(3 یعنی قلب قساوت
انسان(4 دوری دارد؟مؤمنمیزان بستگی چیزی چه به گناهان از
گنا(5 چه کبیره هستند؟گناهان هانی
کنیم؟(6 پرهیز گناه اشاعه از که شده توصیه اسالمی تعالیم در چرا
علیه(7 علی حضرت فرموده نتیجه» السالم:به چه معاصی« درباره زیاد دارد؟تفکر ای
گنه(8 انسان اینکه از چه؟منظور یعنی است خویش عمل درگرو کار
پرتگاه(9 چیست؟از ضاللت وادی در سقوط خطرناک های
است؟باالتر(10 کدام بهشت مرحله ین
سرمایه(11 و قدرت چه از برخورداری با میانسان گیرد؟ای قرار شعر این مصداق تواند
شود.(12 آن ناید وهم اندر آنچه شود/ پّران َملَک از دیگر بار
دوستان،(13 اجتماعی، و فرهنگی شرایط شیطان، همچون عواملی سرنوشت رسانهنقش در دیگر عوامل و ها

انشقاوت چیست؟بار سان
گرایش(14 و غرایز و امیال چرا حکیم است؟خداوند داده قرار انسان وجود در گوناگونی های
است؟(15 داده قرار انسان وجود در را غضب قّوه چرا حکیم خداوند
کننده(16 نصیحت هیچ نصیحت حالتی، چه ندارد؟در تأثیری انسان در ای
می(17 گناه مرتکب دارد، حیا مؤمن انسان شود؟چرا
دارد؟میزا(18 ارتباط عواملی چه به گناه از مؤمن دوری ن
انسان(19 در غضب وجودی قوه چیست؟فلسفه ها
)ع(20 علی حضرت بیان عالقه(به کسانی عیبچه کردن شایع هستند؟مند مردم های
ببرید.(21 رانام گناه آثار از مورد سه
می(22 ارث به ابد برای مؤمنان که بهشت مراحل باالترین (فردوس)برند؟از
است؟تم(23 شده تشبیه چیزی چه به انسان در مادی طبیعت)ایالت در آب (جریان
می(24 پیدا گناه تکرار با حالت هیچاین نصیحت و کننده شود نمینصیحت اثر او در قلب()کند؟ای قساوت
گرایش(25 و غریزه حکیم خداوند است؟چرا داده قرار انسان وجود در گوناگونی های
می(26 حیا مؤمن انسان شود.کندچرا گناه مرتکب خداوند پیشگاه در که
نمایید.(27 تعریف را قلب« »قساوت
زمینه(28 چیزی میچه کبیره گناهان سمت به انسان رفتن شود؟ساز
می(29 چه اخروی و دنیوی زندگی بر گناهان نامطلوب باشد؟آثار
می(30 گناهکار انسان شرطی چه نماید؟به رفع خود از را توفیق سلب تواند
می(31 کرد؟توانچگونه دوری گناه از گناه موقعیت در
چیست؟(32 گناه به فکر پیامد
ببرید.(33 نام را گناه مورد()آثار دو



است؟(34 شده نهی گنـــاه فکر از اسالم در چرا
می(35 نمود؟چگونه جلوگیری نیکی و خیر به انسان تمایالت بر عرصه شدن تنگ از توان
حریص(36 امیال به نسبت صورت چه در میانسان شود؟تر
میدر(37 کبیره گناهان به منجر صغیره گناهان صورت شود؟چه

(«غ/ص) غلطوصحیح»سؤاالت
آن (1 به شدن حریص سبب میل یک کامل )ص(شودمیمنع .

گناه (2 انجام مانند گناه )فکر غ(.است

است. هاییبزرگراهگناهان (3 کوچک گناهان غ() برای

گناه (4 مستقیم آثار از توفیق غ().استسلب

حکیممنمؤانسان (5 را خدا حیاروازاینبیندمیچون او پیشگاه نمیکندمیدر گناه مرتکب )ص(و شود.

اکسآن (6 خدامانیکه باشد،واقعا  به نشده قلبش سرپمعموال  وارد خدا دستور )ص(کندمییچیاز .

و (7 روزه اهل که گناهآنان کمتر کسانکنندمینمازند کمتریتا خود روزه و نماز به )ص(کنندمیتوجهکه .

است. (8 بدتر گناه خود از آن به افتخار و گناه شمردن )ص(کوچک

)ص( (9 است. طبیعت در آب جریان به شبیه انسان در مادی تمایالت

روایات  (10 و آیات در کبیره گناهان است.طوربهتعداد شده تعیین غ() دقیق

ر (11 گناهی علتی هر به کسی اگر که است شده توصیه دین تعالیم کند.در بیان دیگران برای را گناهش باید داد، انجام  ا

غ()

»عادت«توجیه» (12 و بهگناه است.هایپرتگاهازآن،« ضاللت وادی در سقوط )ص(خطرناک

است. (13 بدتر گناه خود از گناه شمردن کوچک )ص(: پیامبر فرمایش )ص(طبق

در (14 دیگرایجامعهاگر دهد دست از را خود زشتی ندارد.درتأثیریگناه، )غ(جامعه

گرایش (15 و غرایز و امیال حکیم تاخداوند است داده قرار انسان وجود در را گوناگونی آنبههای را وسیله انسان ها

کند. آزمایش و )ص(امتحان

درظالمان (16 مردم حقوق به متجاوزان کسانو از یجهان که استفادهقّوههستند ص().اندنکردهدرستغضب

زشتی (17 گناه بینکتمان از دیگران برابر در را )غ(بردمیآن .

راطوربهانسان (18 خیر و فضیلت و ندارد دوست را گناه گناه خواهدمیفطری از او دوری سبب مسئله همین ،

)غ(شودمی .

صغیره (19 گناهان تکرار و کردن )ص(ساززمینهعادت است. کبیره گناهان سمت به رفتن

انسان (20 حیوانی و مادی تمایالت و اگر شود کمترهامنعمحدود هم طغیان و تحریک حالت باشد )غشودمیزیاد .)

اّما (21 ندارد، را گناه مجازات و نیست گناه انجام مانند گناه، فکر است.سویبهرفتنساززمینهگرچه )ص(گناه

مردم (22 حقوق به تجاوز موجب همیشه انسان در غضب )غ(.شودمیقوۀ

اسالم (23 ادعای با خدا به است.ایمان متفاوت اشخاص ص()آوردن

پیدا (24 گناه تکرار با قلب )ص(شودمیقساوت نیست. تسلیم حق به نسبت انسان قلب صورت این در که

خداست (25 به ایمان همان نمودن، مسلمانی نهادعای بیانصورتبهکه زبانی بلکه غ().گرددمیقلبی،

امیال (26 بین تعادل غرایزایجاد عرصهو شدن تنگ از نیکیهایگرایشبر، به )ص(انسان نمود. خواهد جلوگیری

بگوید: (27 کسی گرفتم» اگر را رشوه فالن داشتم را شغل فالن هیچوقتی نفهمیدکسو رفتار«هم مرتکب شادمانی »،

است.کردن« شده خویش گناه غ() با

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینهیککدام گزینهاز به »ب« ستون »الفهای ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

توفیق1 سلب )

نماز2 در فروتنی و خشوع )

خدا(3 به ایمان

گناه(4 به عادت

کبیرهراه(5 گناهان به ورود های

گناه از دوری محکم پشتوانه الف(

اثر گناهب( غیرمستقیم

مؤمنانویژگی ج(

صغیرهگناهان(د

سقوطهـ( خطرناک پرتگاه

کبیره گناه و(

قلبقساوت(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

گناهاز(1 آثار

و گناهانی(2 سوء آثار گناهان مراتببه هاآنبارزیانکه از

است. بیشتر صغیره

قلب قساوت(3

خود4 وجدان کردن راحت برای گناهکار )

گناهاصرار(5 بر

است.خاز(الف بدتر گناه ود

ایجادبا(ب گناه .شودمیتکرار

توفیق سلب(ج

گناهاظهار(د

.کندمیتوجیه(هـ

کردنعادت(و

کبیره گناهان(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

گناه.1 انجام با انسان روی به خیر از دری شدن بسته )

گناه پشتوانه(2 از دوری برای محکم

دادن(3 وامیقرار خیر به گرایش و غرایز و انسانال در نیکی

خداوند توسط

گناه4 از مؤمن دوری میزان )

بظالمان(5 متجاوزان قوّهو این از جهان در مردم حقوق ،ه

.اندکردهنادرستاستفاده

بهالف( خداونددرجهبستگی به دلبستگی و ایمان

توفیقب( .گویندمیسلب

گناه کتمان ج(

غضبقوهد(

خدا به ایمان هـ(

معنوی حیات جهت دیگری و مادی حیات جهت یکی و(

) قلب ز .گویندمیقساوت

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ضاللتپرتگاه(1 در سقوط

گناهعامل(2 زشتی رفتن بین از

گناهمؤمندوریمیزان(3 از

برخیعامل(4 هاانسانطغیان

بزرگهایراه(5 گناهان

گناهبه ظهارا(الف

گناهعادت(ب آنتوجیهوبه

ایمان(ج

نیازی غنا(د وبی

صغیرهگناهان(هـ



گوناگونغرایز(و

انسانتمایالت(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دادن1 گناه به تن )

توفیق2 سلب رفع )

مؤمن3 سرگردانی عدم )

گناه4 اظهار )

نیکی5 و خیر به گرایش )

ن خداوند انسانالف( اعمال اظر

گناه از دوری پشتوانه ب(

گناه توجیه ج(

الهی درگاه به توبه د(

گناه به عادت هـ(

گناه ترویج و(

معنوی حیات ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اخروی ودنیویزندگیبرگناهاننامطلوبآثارازیکی(1

گناه(2 اظهار

گناه.ازدوریبرایمحکمپشتوانه(3

گناه(4 به کردن فکر

حق5 به نسبت تسلیم عدم )

توفیقسلبالف(

خداب( به ایمان

دیگرانج( عیب کردن شایع

خدا حکمت د(

گناهسازیزمینهه( انجام برای

فساد و( گسترش

قلب قساوت ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

انسان1 اطمینانمؤمن( و اعتماد عفرمانبهبا ملالهی

.کندمی

اثر2 انسان وجدان بر گناه گذارد.می(

اگر3 فسادایجامعهدر( بدهد دست از را خود زشتی گناه

جامعه آن یابد.میگسترشسرعتبهدر

گناهالف( کتمان

دوریماناب( محکم گناهیپشتوانه از

قلب قساوت ج(

خداد( بر توکل

بهـ( خ یناز آرامش اطربردن



تکرار(4 قلببا سختتدریجبهگناه دیگرشودمیچنان که

ن ناراحت اوا گناهی هیچ کند.میانجام

گناه5 انجام با بر( خیر از بستهدری او شود.میروی

توفیق سلب و(

کبیره گناهان(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

گناه1 از دوری محکم پشتوانه )

از2 بعد گذاشتم او سر بر کالهی چه گفتن گناه( انجام

توجیه3 گناهیپیوسته(

از4 نادرست استفاده غضب یقوه(

ضاللت5 وادی در سقوط خطرناک پرتگاه )

گناه کتمان الف(

گناه به عادت ب(

پیدایش ظالمانج(

وجدان بر چیرگی د(

خاطر آرامش بردن بین از هـ(

کردن شادمانی و(

خدا به ایمان ) ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

کبیرهگناهانبه سازرفتنزمینه(1

ضاللتوادیدرسقوطخطرناکهایپرتگاهاز(2

 .شودمیپیداگناهتکرارباکه استحالتی(3

گناه ازدوریمحکم پشتوانه(4

.استشدهمنعگناهاظهاربه نسبتدینیتعالیمدر(5

خدابهایمانالف(

گناه کتمانب(

ت آنهب وعادت گناهوجیهج(

توفیق سلبد(

ضغیرهگناه تکرارهـ(

قلبقساوتو(

توبهز(

پاسخ»ؤاالتس («تشریحی)گسترده

آثار (1 از دهید. نامطلوبیکی توضیح را آن است قلب قساوت گناه

که (2 افراد برخی به پاسخ منعشگویندمیدر که چیزی به نسبت گفت؟ توانمیچهشودمیترحریصکنندمیانسان

صداقتعدلهاانسانباوجوداینکهچرا (3 ازدامنیپاکو و بسیاری ولی دارند دوست گناههاآنرا سمت ؟روندمیبه

اسالم (4 پیامبر دیدگاه استرچاز برتر گناه خود از گناه به نسبت رفتار بنویسیدهاآنا را

گناه (5 ارتکاب در گناه به کردن توض ینقشچهفکر دیدهحیدارد؟

یک (6 انجام آرامش» سببگناهچگونه رفتن بین انسان«خاطراز ؟شودمیاز

کند؟ (7 بیان دیگران برای را گناهش نباید داد، انجام را گناهی علتی هر به کسی اگر که است شده توصیه دین تعالیم در چرا

می (8 پیدا وقت چه و چه یعنی قلب شود؟قساوت

است؟ (9 گناه از دوری پشتوانه جهت چند از خداوند به ایمان

چهپ (10 )ص( اکرم بدتررفتارهایییامبر گناه خود از را گناه به دهید؟باانددانستهنسبت توضیح مثال



دهید؟ (11 توضیح را مورد یک و ببرید نام را گناه آثار

دهید؟ (12 توضیح چه؟ یعنی توفیق سلب

بنویسید. (13 را بدترند گناه خود از گناه به نسبت که رفتاری دو )ص( اکرم پیامبر فرمایش طبق

)عب (14 علی حضرت دیدگاه از گناه به کردن فکر )عو(رای عیسی است؟ چه(حضرت شده بیان آثاری

سبب (15 که بنویسید. شودمیعواملی را باشد گناه از دوری پشتوانه خداوند به ایمان که

چه (16 قوی ایمان وجود با گناه ارتکاب دهید.مختصراًموردچهار؟باشدمیعلت توضیح

کنی (17 بیان دلیل یک گناهبا مؤمنین از برخی چرا بزرگ؟همآن،کنندمید گناهان

گناه (18 آثار از خاطر»یکی آرامش بردن بین دهید.باشدمی«از شرح ،

بنویسید؟انسانسرنوشتخوردنرقمدرراانسان وشیطاننقش (19

دهید. (20 توضیح است؟ یکی مسلمانی ادعای با خدا به ایمان آیا

مست (21 آثار بر عالوه گناهان دارد؟انجام دیگری اثر چه دهید.توضیحقیم

اینکه (22 به توجه آنفطرتاًهاانساندانیممیبا مرتکب چرا ندارند دوست را گناه ؟شوندمیانجام

آیات (23 در روایاتچرا منعو گناه مورد در کردن فکر ؟ایمشدهاز

پیش (24 انسان برای چگونه توفیق درآیدمیسلب صورتو ؟شودمیبعدیهایمحرومیت یسرچشمهچه

بنویسید. (25 جامعه در را گناه اظهار نامطلوب و سوء آثار

آمنوا» آیه (26 الذین فی الفاحشه تشیع ان یحبون الذین چیست؟...«ان به دهیدمربوط توضیح را آن  .است؟

درس «8»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

شریف (1 عبارت الذُّن»پیام یَغفِرُ اهللَ جَمیعاًانَّ چیست؟«وبَ توبه مورد در

آیة (2 به توجه یُحِبُّ»با و التَّوابینَ یُحِبُّ اهللَ می« المُتَطهِّرینَإنَّ چیزی چه موجب واقعی توبة شود؟تکرار

روایت (3 بِرَبِّهِ»از کَالمُستهزی یفعلُهُ و الذّنب مِنَ میاینکتهچه«ألمُستَغفرُ فهمیده توبه مورد شود؟در

ع (4 عملکدام به پیرایش»بارت یا می«تخلیه کند؟اشاره

بِرَبِّهِ کَالمُستهزی یفعلُهُ و الذّنب مِنَ ألمُستَغفرُ الف(



الذُّنوبَ تَغسِلُ و القلوبَ تُطَهِّرُ التوبه ب(

کهیشریفهحدیث (5 رضا بِرَبِّه):فرمایندمیامام کَالمُستَهزِیِ یَفعَلَه وَ الذَّنبِ مِنَ تکمیلییککدامبه(اَلمُستَغفِرُ مراحل توبه از

؟کندمیارهاش

حدیث (6 به توجه )عیشریفهبا علی القُلوبَ):فرمایندمیکه(امام تُطَهِّرُ الذُّنوبَاَلتَّوبَهُ تَغسِلُ چهتوبه(وَ به انسان را نتایجی

داشت؟ خواهد همراه

به (7 توجه که)یشریفهیآیهبا عمبازگرددکسی و آورد ایمان تبدیلو حسنات به را آنان گناهان خداوند دهد انجام صالح ل

/کندمی فرقان است(»سوره مهربان و آمرزنده خداوند تبدیل70زیرا حسنات به گناهان صورتی چه در ؟شوندمی«

به (8 توجه المُتَطَهّرینَ)یشریفهیآیهبا یُحِبُّ وَ التَّوّابینَ یُحِبُّ اهللَ انسادر(اِنَّ صورتی برخوردار چه الهی محبت و رحمت از ن

؟شودمی

الرَّحیمُیشریفهیآیهیترجمه (9 الغَفورُ هُوَ اِنَّه جَمیعًا الذُّنوبَ یَغفِرُ اهللَ بنویسید؟را()...اِنَّ

آیه(10 به توجه را»با گناهان همه شرایطی چه با خداوند بفرمایید جمیعا« الذنوب یغفر اهلل ؟آمرزدمیان

رض(11 امام فرمود:السالم()علیهاسخن چه»که به بربه« کالمستهزی ویفعله الذنب من توبهاینکتهالمستغفر موضوع اشارهدر

دارد؟

شریف(12 له...»حدیث الذنب کمن الذنب من دارد؟یککدامبه«التائب اشاره قلب بر توبه اثرات از

ناراحت(13 خود گناه از فوراً که را کسی خداوند دوسشودمیچرا دارد؟را ت

شریفه:(14 آیة قسمت این جمیعاً »...از الذنوب یغفر اهلل ان اهلل رحمه من چه...«التقنطوا ؟شودمیاستنباطاینکته،

شریف:(15 حدیث له»در الذنب کمن الذنب من دارد؟«التائب دستاوردی چه توبه ،

امام(16 که)باقرمقصود است.«»:فرمایدمیع( کافی پشیمانی کردن توبه چیست؟برای

انفسهم(17 علی اسرفوا الذین عبادی یا »قل شریفه آیه آمرزیده...طبق توبه با گناهان کدام ؟شودمی«

التوابین(18 یحب اهلل »ان شریفه آیه خداوند «طبق نزد انسان شدن محبوب موجب واقعی، توبه تکرار ؟شودمیچرا

تَقنطوا(19 ال أنفُسهم علی أَسرَفوا الذین عبادی یا »قُل آیه جمیعا در الذنوبَ یَغفِر اهلل انّ اهلل رحمه هُومن الرحیمإنّه  ،«الغفور

بیانگر(20 عبارت میکدام الهی رحمت از یاس باشد؟عدم

حدیث(21 به توجّه لَه»با ذَنبَ ال کَمَن الذَّنبِ مِنَ )ص(«التّائبُ خدا رسول چهاز مانند است کرده توبه خود گناه از که کسی

است ؟کسی

شریف(22 الذُّنوبَُبةالتو»حدیث تَغسِلُ وَ القُلوبَ اخالقی«تُطَهِّرُ عمل کدام به )ص(، خدا رسول ؟کندمیاشارهاز

آیه(23 به توجه المُتَطّهِرین»با یُحب و التّوابین یُحبُ اهللَ کهآیا«انّ گناهکاری شکستهاشتوبهخداوند مرتکبرا شدهو گناه

کرده، توبه دوباره ؟چرا؟بخشدمیو

بهب(24 توجه اسرفوا آیها الذین عبادی یا انفسهم»قل چیست؟منظور«علی خود به کردن ستم از

شریفه(25 آیه اهلل»در رَحمةِ مِن التَقنُطوا أنفسهم عَلی أسرفوا الَّذینَ عبادیَ یا بهخداوند...«قُل بشارتی کارانتوبهچه

؟دهدمی

)ع((26 رضا امام فرمایش به توجه مِ»با بِرَبِّهِأَلمُستَغفرُ کَالمُستَهزئُ یَفعلُهَ وَ الذَّنبِ استغفراهلل «نَ گفتن با فقط توبه چرا

نیست؟ پذیرفته

کردنی»سؤاالت خالی)کامل («جای

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

همان (1 توبه پشیمانی().است...............................و...............................حقیقت و بازگشت



می (2 ابتدا توبه تکمیلی مراحل گناهاز تکرار )عدم برد. نام را ............................... و ................................ و –توان الهی حقوق جبران

مردم(

امام (3 فرمودۀ است................................ع(،) باقرطبق کافی توبه )پشیمانی(برای

می (4 خارج قلب از را گناهان راتوبه آن و را،دهدمیوشوشستکند عمل این ...............................یا...............................لذا

)تخلیهمی پیرایش(–گویند.

از (5 پیروی با قیام...............................انسان ناپسند تمایالت فرمانمیعلیه از .................................. از پیروی با و خداوند کند های

می اماره(–عقل)کند.سرپیچی نفس

توبه (6 تکمیل مرحله الهی)است................................دومین حقوق مردمجبران (و

کمک (7 به تبدیل..............................و...............................توبه حسنات به را صالح(–ایمان).کندمیگناهان عمل

وظیفه (8 به عمل اجتماعی انحرافات از جامعه معالجه و اصالح منکر(معروفامربه).است...............................مقدسراه از نهی و

برحقترینمهم (9 بندگی(..............................حقبندگان،خداوند و )اطاعت است.

سبب(10 باشد، واقعی اگر خدا...............................توبه نزد محبوبیت().گرددمیانسان

معنایهایراهاز(11 به کردن فردا و امروز توبه، از ممانعت برای تسویف()است................................شیطان

م(12 به بندگان مورد در ازتوبه بازگشت خدا(–)گناهاست................................سویبه...............................عنای

توبه(13 دنبال به تبدیل...............................و...............................اگر حسنات به را گناهان صالح(-)ایمان.کندمیبیاید، عمل

نیازمندایعهجاماگر(14 شود، خارج خداوند از اطاعت و توحید مسیر اجتماعی()است................................از توبه

گفتناظهار(15 و ظاهری گناه...............................کلمهندامت انجام حال بلکهتنهانه در نیست، .............استغفارپذیرفته را

خاصیت(بی-فار)استغ.کندمی

معنای(16 به ))سوف(( ریشه از است................................و...............................تسویف فردا(–امروز) کردن

به(17 لغتتو معنایدر بازگشت()است................................به

کردن(18 توبه برای باقر امام حدیث است...............................طبق پشیمانی()کافی

اما(19 است، باز همیشه توبه نیست................................درِ میسر همواره توفیق()توبه

پیرویتواندمیانسان(20 ناپسند...............................ازبا تمایالت کند.خودعلیه عقل()قیام

شیطان،(21 تسویف برایحیلة رود.بیشتر کارمی به .................. کردن جوانان()گمراه

که(22 است موجودی ازتواندمیانسان پیروی کند...............................علیه...............................با قیام تمایالت -عقل).خود

ناپسند(

شامل(23 توبه تکمیل گناه)است................................و...............................مراحل تکرار مردم-عدم و الهی حقوق (جبران

 یا «...............................»را عملاینجهتهمینبه.دهدمیوشوشسترا آنو کندمیخارجقلباز را .....توبه(24

تخلیه(-پیرایش-گناه).گویندمینیز«...............................»

«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

ببرید (1 نام را توبه تکمیلی مراحل

است؟ (2 زمانی چه توبه زمان بهترین

معناست؟ (3 چه به بندگان مورد در توبه



چیست؟ترینمهم (4 گردد جبران باید توبه در که خداوند حق

امکان (5 مردم حقوق جبران برای توبه، در بهاگر گردنهاآندسترسی بر وظایفی چه است؟کنندهتوبهنباشد،

چیست؟ (6 توبه حقیقت

معناست؟ت (7 چه به سویف

امام (8 نظر از توبه پذیرش ؟چیست()عمحمدباقرشرط

است؟ترینمهم (9 کدام اجتماعی انحرافات از جامعه معالجه و اصالح راه

امام(10 فرمایش اساس زمانی)خمینیبر چه توبه بهار است؟ره(،

گناه(11 از پس که را کسی خدا دارد؟فوراًچرا دوست کند توبه زیاد و شده پشیمان

است؟(12 زمانی چه توبه، برای زمان بهترین

را(13 استغفار چیزی ؟کندمیخاصیتبیچه

امام(14 جوانی)خمینیچرا ایام را توبه بهارِ ؟داندمیره(

تبدیل(15 حسنات به را گناهان توبه صورتی چه ؟کندمیدر

ازترینهمم(16 جامعه معالجه چیست؟هایانحرافراه اجتماعی

چیست؟(17 خود علیه انقالب از مقصود

چیست؟(18 واقعی توبه تکرار پیامد

آمرزیده(19 گناهانی چه توبه ؟شودمیبا

خداوند(20 رحمت جلب موجب صورتی چه در توبه ؟شودمیتکرار

معناست؟(21 چه به خداوند مورد در توبه

معناست؟چهبه شیرایپایهیتخل(22

ست؟یچرودمیکار بهجوانانیبراشتریبکه طانیش لهیح(23

ست؟یچتوبه لیتکممراحل(24

کدام(25 انجام در راوظیفهکوتاهی اجتماعی گناهان ؟سازدمی ترقویو ترمحکمشرعی،

کند؟(26 جبران باید را حقوقی چه توبه هنگام در است، کرده ستم مردم به که فردی

توبه»(27 زمان زمانبهتری»،«ظرف توبهن تثبیت»و«برای و انعطاف شدن به«هاخصلتکم مربوط ترتیب ازیککدامبه

انسانهایدوره ؟باشدمیزندگی

کرد؟(28 باید چه نباشد، دسترسی حق صاحبان به معنوی و مادی حقوق جبران برای اگر

را(29 استغفار عاملی ؟کندمیخاصیتبیچه

را(30 انسان شیطان سآهستهآهستهچرا گناهبه ؟کشاندمیمت

باالمثلضرب(31 وجب« صد چه وجب یک چه گذشت سر از که دارد؟یککدام»آب ارتباط زیر شعرهای از

نهادمدتی(الف محکم و خارا درخت شد داد/ وعده فردا و فردا



ببخشاید طمع(ب عاشقان بر و ببخشد کریم/گنه خلق که مبر کرامت فیض ز

خود،انقالبدر(32 انقالب علیهخود،کدامعلیه ؟کندمیدیگری

پیرایش(33 و توبه خصوص در را تعابیری چه )ع( علی ؟اندکاربردهبهحضرت

چیست؟شدنتبدیل(34 ثمره حسنات به گناهان

کنید؟(35 بیان را توبه تکرار ثمرات

معناست؟(36 چه به انداختن فردا به را امروز کار و کردن فردا و امروز

شق(37 به انسان کشاندن برای شیطان است؟روش چگونه اوت

شخص (38 که ببیند اگر کند،کنندهتوبهخداوند جبران را خود گناهان همه نتوانسته و کرده را خود تالش  ؟کندمیچههمه

(«غ/ص) غلطوصحیح»سؤاالت

 :کنیدمشخص(غ/ص)غلطو صحیحبارازیرهایگزارهبودننادرستیادرست

و (1 است باز انسان روی به همیشه توبه )غ(در است. میسّر همواره نیز توبه توفیق

توبهصدهاتواندنمیانسان (2 نماید.بار توبه دوباره و گردد گناه مرتکب و بشکند را (غ)اش

گناهان (3 همة توبه، میجزبهبا آمرزیده غ()شود.شرک

مادی (4 حقوق جبران توبه، معنویترمهمبسیارهاانساندر حقوق (غ)است.هاآناز

بر (5 چندیتوبه که است مسیری از بازگشت است.غلطبهای گذاشته جای بر بدی آثار و شده (ص)پیموده

کلمه (6 گفتن و ظاهری ندامت گناهاستغفاراظهار ترک حال استدر کافی توبه ()غ.برای

است. (7 عقوبت از خداوند بازگشت معنای به بندگان مورد در (غ)توبه

تصم (8 و پشیمانی حالت همان توبه برحقیقت است. یم گناه (ص)ترک

کند.علیهتواندنمیانسان (9 قیام خود عالی (غ)خود

که(10 است.واقعاًکسی گفته را استغفراهلل دل در شده، پشیمان گناه (ص)از

نکرده.(11 گناهی هیچ که است کسی مانند کرده، توبه گناه از که (ص)کسی

که(12 است موجودی وتواندمیانسان عالی خودِ کند.اشحقیقیعلیه (ص)قیام

تکمیلهایتصمیم(13 برای همواره است.هایپیمانجدید (غ)قبلی

خاموش(14 انسان در توبه به میل تسویف (غ).شودنمیدر

زبان.(15 بر نه است، دل در استغفار توبه (ص) شرط

ندهند،(16 نشان حساسیت اجتماعی انحرافات و گناهان برابر در مردم گسترشتوانمیترراحتاگر )غ( مانع شد. گناهان

شقاوت،(17 به انسان کشاندن برای شیطان وصورتبهروش ص() است.گامبهگامتدریجی

اوست.(18 کشاندن تسویف به توبه، از انسان کردن دور برای شیطان ص()حیله

نیز(19 خداوند گناهکار، بنده بازگشت ص().گرددبازمیاوسویبهبا

گاهایتصمیم(20 و عهد تکمیل برای گاه چندیجدید که است مسیری از بازگشت برای ص() رفتیم.غلطبههی



تکمیلهایتصمیم(21 برای همواره است.هایپیمانجدید راه ادامه پیمودن و (غ)قبلی

گناه(22 سمت به آهسته را انسان قبحخواندمیشیطان متوجه نشود.آتا (ص)ن

کند.تواندمیانسان(23 قیام خود دانی تمایالت (ص)علیه

که(24 گناهکسی که است کسی مثل کند توبه گناه (ص)باشد. نکردهاز

(ص).کندیستادگیایرونیبموانعربعالوهیزنیدرون موانعربرابردتواندمیکهاستیموجود انسانمخلوقاتمیاندر(25

 قلباًواستغفراهللدیوبگ زبانبه اگرامااستشدهانجامتوبهکندیمانیپشاحساسدلدرگناهانجاماز بعدانسانکههمین(26

(ص).استنکردهتوبهنباشدمانیپش

(غ).کندتوبهنتواندانسانتاکشاندمی گناهسمتبهبارهیکبه راانسانکهاستنیاطانیش کار(27

 توبهبهازمندینیعنیاصالحودیتوحریمسبهبازگشتازمندینشودخارجخداوندازاطاعتودیتوحریمسازجامعهاگر(28

(غ).استیفرد

است.(29 پذیرفته گناه انجام حال در استغفار کلمه گفتن و ظاهری ندامت (غ)اظهار

اوستترینمهم(30 بندگی و اطاعت حق خداوند (ص).حق

خدا(31 نزد انسان شدن محبوب موجب بلکه نیست خداوند از شدن دور معنی به (ص).شودمیتوبه

جوانی(32 در جترسختتوبه توبه خداوند و دارد.است دوست بسیار را (غ)وانان

کند.کندمیتالش کنندهتوبه(33 جبران است کرده ضایع خود گناه با که را (ص) حقوقی

گناه(34 از بازگشت اوست. سویبهتوبه غفران و عفو دامن در گرفتن قرار و (ص)خداوند

عالی(35 خود همان لوامه است.نفسونفس دانی خود همان (ص)اماره

را(36 تسویف بکارشیطان جوانان کردن گمراه برای (ص).بردمیبیشتر

مخلوقات،(37 ایستادگیعالوههمة بیرونی،برابردربر درونیبرابردرندتوانمیموانع علیه حتیوکنندایستادگینیزموانع

کنند.خود (غ)انقالب

معنوی(38 است.ازترمهمبسیارهاانسانحقوق آنان مادی (ص)حقوق

معنای(39 به وفرداو امروزتسویف است.را امروزکار کردن انداختن فردا (ص)به

گناه،(40 تکرار حال در ظاهری ندامت (ص).کندمیخاصیتبیرااستغفاراظهار

است.(41 بندگان توبه همان انسان روی بر خدا رحمت درهای (غ)بازگشایی

توبه (42 آرزو طول و جاه حب و طمع دلیل به جوانی ایام (غ)است.ترسختدر

انداختن(43 است.کنندهگمراهاجتماعیهایشبکهراه افراد مادی حقوق به مربوط مجازی فضای (غ)در

تخلیه(44 یا پیرایش را توبه (غ).اندکردهگذارینامعمل

استتکمیلاولیمرحله(45 گناه تکرار عدم (ص).توبه

«ارتباطکشف»سؤاالت



گزینهیککدام گزینهاز به »ب« ستون است(هایهای اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

توبه(1 حقیقت

توبه(2 تکمیلی مراحل از

ش3 حیلة داری( توبه فرصت که انسان به یطان

ازترینمهم(4 جامعه اصالح هابیماریراه

کمک5 به ناپسند تمایالت علیه قیام است( میسّر آن

پشیمانیالف )

تسویف ب(

گناه تکرار عدم ج(

عقل د(

اماره نفس هـ(

تخلیه و(

منکرمعروفامربهز( از نهی و

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

گذشتهپشیمانی(1 از

پدرحرمتیبی(2 مادربه و

کریم طمع(3 خلق که مَبُر کرامت فیض ز

رباخواری(4

کنممیتوبه زودیبه(5

اهللحق(الف

گناهعدم(ب تکرار

الناسحق(ج

توبهحقیقت(د

تسویف(هـ

اجتماعیانحراف(و

کن توبه بعد کن گناه ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دانی1 خود علیه عالی خود انقالب )

علیه2 قیام برای درونی و بیرونی موانع برابر در ایستادگی )

ناپسند تمایالت

توب3 تکمیل مراحل از است( ه

توبه(4 بهار

خارج5 قلب از را گناهان راکندمی( آن دهدمیوشوشستو

جوانی دوران الف(

پیرایش یا تخلیه ب(

تسویف ج(

توبهد(

خود علیه انقالب هـ(

گناه تکرار عدم و(

اجتماعی توبه ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خداوند1 بندگی و اطاعت )

پشی2 نتایج و آثار مانی(

توبه3 حقیقت )

توبه4 به میل عدم )

خود5 علیه ناپسند انقالب )

قلبی پشیمانی الف(

تسویف ب(

اماره نفس از پیروی ج(

الهی حقوق د(

پیرایش هـ(



مردم حقوق جبران و(

توبه توفیق عدم ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

کردنامروز(1 فردا و

تهمتغیبت(2 و

وحق(3 بندگیاطاعت

و ظلم(4 پذیریظلمکردن

قلبوشوشست(5 ی

تسویف(الف

عالیخود(ب

اجتماعیانحرافات(ج

پیرایش(د

الهیحقوق(هـ

هاانسانمعنوی حقوق(و

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

انسان(1 قلب به آرامش  .کارگناهبازگرداندن

استغفارخاصیتبی(2 نمودن

را توبه(3 خارجگناهان قلب .کندمیاز

توبهحقیقت(4

تسویف(5

دانی خود(الف

تخلیه پیرایش(ب و

خداوندتوبه(ج

گناه پشیمانی(د ترک بر تصمیم و

کردنامروز(هـ فردا و

عالیخود(و

گناه انجام حال در ظاهری ندامت ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

فیتسو(1

توبه(2

کندمیلیتبدهحسنبه را گناهان(3

خداوندنزدفرد ترینمحبوب(4

نداردیدسترس آنبهکهیفردیبرادادنصدقه(5

کارتوبهجوانالف(

مردمحقوقجبرانب(

صالحتوبهج( عمل و ایمان و

گناه سمتبهرفتنآهستهد(

انداختنفردا بهراامروزکارهـ(

بازگشتو(

مؤمنانسانز(

}سؤاالت{ }پاسخ»»الف« ها{ب«

اَلمُستَغفر1 بِرَّبه( کالمُستَهزِئُ یَفعلهُ و الذَنبِ مِنَ

گناه2 ترک بر تصمیم و پشیمانی حالت )

پدر3 قلب شکستن مادر( و

و4 نماز نمودن قضا دادهازدستهایروزه(

دانی5 خود بر عالی خود غلبه )

معنوی حقوق شدن ضایع الف(

گناه تکرار ب(

توبه حقیقت ج(

خودانقالب(د علیه

الهیجبران(هـ حقوق



تسویف(و

پیرایش(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ازترینمهم(1 جامعه اصالح  هایبیماریو هاانحرافراه

اجتماعی

استانقالب(2 خود علیه

کندمیخاصیتبیرااستغفار(3

استهایانحرافو هابیماریجز(4 اجتماعی

استهایانحرافو هاریبیماجز(5 اجتماعی

گناه عدم(الف تکرار

گناه استغفار(ب انجام حال در

منکرمعروفامربه(ج از نهی و

تسویف(د

خدااطاعت(هـ غیر از

توبه(و

اختیار(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

کردن(1 فردا و امروز معنای به

رباترینمهم(2 از جامعه اصالح راه

آمرزیده همه(3 آن با شودمیگناهان

درونی(4 موانع برابر در ایستادگی

خدا(5 بندگی و اطاعت

خودالف( علیه انقالب

تسویفب(

خداترینمهم ج( حق

منکرمعروفامربهد( از نهی و

پیرایشهـ(

توبهو(

آمرزش(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

قلب(1 شستشوی

تسویف(2

مردمدعای(3 برای خیر

استغفراهلل(4

رباخواری(5

معنوی حقوق الف(

توبه حقیقت ب(

انداختن فردا به را کار ج(

مادی حقوق د(

پیرایش هـ(

اجتماعی توبه و(

اجتماعیز( انحراف

پاسخ»سؤاالت («تشریحی)گسترده

 :دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

انسانهایحیلهاز(1 علیه دهید؟«تسویف»شیطان توضیح را

دهید(2 توضیح را آن چیست؟ توبه حقیقت

توبه،(3 تکمیلی مراحل مردم»از حقوق و الهی حقوق دهید.«جبران توضیح را



دهید؟(4 توضیح را گناه تکرار عدم توبه تکمیلی مراحل از

ندادن(5 انجام و چیست اجتماعی هان گناه از جامعه معالجه و اصالح جامپیامدهاییآنچهراه داردبرای ؟عه

بندگان(6 )توبه از چیست)و(منظور خداوند( ؟توبه

توبه،(7 مراحل دهیدجبراناز توضیح را الهی ؟حقوق

توبه(8 جوانی دوره در ؟استترآسانچرا

چه(9 از انسانهاییراهشیطان توبه ؟شودمیمانع

وظیفه(10 انجام در مردم کوتاهی فراگیر معروفامربهچرا گناه منکر، از نهی ؟دشومیو

دهید:(11 توضیح را مردم« حقوق »جبران توبه تکمیل مراحل از

است؟(12 ناپسند صورتی چه در و پسندیده صورتی چه در خود علیه انقالب

و(13 چیست؟ توبه دستحقیقت انسان به صورتی چه در حالت ؟دهدمیاین

دهید.(14 توضیح است؟ خداوند از شدن دور معنی به توبه تکرار آیا

استغف(15 کلمه گفتن دهید.چرا توضیح نیست؟ پذیرفته گناه انجام حال در ار

امک(16 وجود با عمرچرا سراسر در توبه است؟،ان بهتر جوانی دوران در توبه

شیطان(17 آهستهچرا را گناهگامبهگاموانسان ؟خواندفرامیبه

مردمتواندمیکنندهتوبهفردچگونه(18 معنوی کند؟جبرانراحقوق

چ(19 اجتماعی توبه از دهید. توضیحیست؟منظور

چیست؟(20 تسویف از ؟آیدمیحساببهشیطانهایحیلهازچرامنظور

چیست؟(21 خود علیه انقالب از مقصود

؟چراست؟یچفیتکلبشکندرااشتوبهاماکند توبهو کندگناهیکساگر(22

.دیده توضیح ت.استوبهمورددر طانیش لهیحکدام مورددر(وجب صدچهوجبکیچه گذشتسراز کهآب)جمله(23

چرا؟و استیزمانچهتوبه یبرازماننیبهتر(24

و(25 وهبندتوبهبازگشت آثار چه دارد؟گناهکار او برای ثمراتی

است؟(26 چگونه توبه هنگام در مردم حقوق جبران

دهید؟(27 توضیح را گناه تکرار عدم توبه مراحل از

داریم؟(28 مهلت کردن توبه برای زمانی چه تا

کن» جمله(29 بگناه کن عدو کدام«توبه حیلهبه از دهید.یک توضیح دارد اشاره شیطان های

توبه(30 برای زمان بهترین نوجوانی»چرا بادورهایناست؟«دوره کنید.را مقایسه پیری دوران

باید(31 چگونه توبه هنگام بپردازد؟الناسحقانسان را

کهآیا(32 کند؟دوبارهتواندمی است،شکستهرااشتوبهکسی ؟چراتوبه

توبهچهدر(33 ؟شودمیبخشیدهگناهو شدهپذیرفتهصورتی



چیست؟(34 توبه از انسان کرد دور برای شیطان راهکار

اصالح ایجامعه(35 چگونه شده انحراف به مبتال ؟شودمیکه

دهید.(36 توضیح را گناهان کردن پاک در توبه نقش

فراوان(37 تالش توبه از انسان کردن دور برای فکندمیشیطان، دهید؟از توضیح را مورد دو شیطان کرهای

کارهاکنندهتوبهفرد(38 چه مردم حقوق جبران دهد؟یبرای انجام باید ی

حضرت(39 فرموده ذکر با را جوانی در توبه دهید؟) رسولویژگی توضیح ص(

درس «9»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

آیة (1 به توجه زَکّاها»با مَن أفلَحَ سعا«قَد چیست؟درمز کریم قرآن در ما ت

عبارت: (2 در پرتگاه لبة بر زندگی بنای از چیست؟«هَارٍجُرُفٍَشفَاعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَمَنْأَمْ»مقصود

آیة (3 در کَبیرٌ»خداوند إثمٌ فِیهما قُل المَیسِرِ وَ الخَمرِ عَن است؟...«یَسئَلُونَکَ کرده اعالم حرام را اعمالی چه

به (4 توجه )ع(:با علی امام سخن المتجر«این ثم الفقه التجار معشر عرصة»یا به ورود چیست؟شرط تجارت و کار

آیة (5 به توجه عَلَى»با بُنْیَانَهُ أَسَّسَ چه«خَیْرٌوَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىأَفَمَنْ بر استوار و محکم میهاییپایهزندگی شود؟بنا

امیر (6 سخن به توجه علیالسالمعلیهانمؤمنبا حضرت چرا المتجر« ثم الفقه التجار معشر کهکندمیتأکیدالسالمعلیه»یا

کنید؟مسائلابتدا تجارت سپس بیاموزید را تجارت شرعی

توجه (7 »با آیه عَلَىبه بُنْیَانَهُ أَسَّسَ نَارِ فَاهَارٍجُرُفٍَشفَاعَلَىنَهُبُنْیَاأَسَّسَمَنْأَمْخَیْرٌوَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىأَفَمَنْ فِی بِهِ نْهَارَ

الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَهِْدی لَا وَاللَّهُ برچه«جَهَنَّمَ استوار و محکم است؟هاییپایهزندگی استوار

توجه (8 المتجر«»حدیثبهبا ثم الفقه التجار معشر موضوعی السالمعلیهعلیامامیا ؟کنندمیتأکیدبرچه

آیه (9 در که بزرگ گناه وَالْمَیْسِرِ»دو الْخَمْرِ عَنِ بیان نَفْعِهِمَامِنْأَکْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاِسوَمَنَافِعُکَبِیرٌإِثْمٌفِیهِمَاقُلْیَسْأَلُونَکَ »

است ؟استکدامشده

آیه(10 به توجه عَلَى»یشریفهبا بُنْیَانَهُ أَسَّسَ نْهَارَ فَاهَارٍجُرُفٍَشفَاعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَمَنْأَمْخَیْرٌوَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىأَفَمَنْ

الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَهِْدی لَا وَاللَّهُ جَهَنَّمَ نَارِ فِی دهیدسؤاالتبه«بِهِ پاسخ زیر

چهالف: بر استوار و محکم ؟شودمیبناهاییپایهزندگی

چیست؟بنایازمقصودب: پرتگاه لبه بر زندگی

آیه(11 به توجه الزِّنَا» یشریفهبا تَقْرَبُوا وَسَاإِنَّوَلَا فَاحِشَةً کَانَ کرده خداوندچرا«َسبِیلًاءَهُ نهی زنا به شدن نزدیک از را انسان

؟است

توجه(12 )عببا علی امام حدیث المتجر«:فرمایندمیکه(ه ثم الفقه التجار معشر از»یا مسلمانانهایمسئولیتیکی مهم

چیست اقتصاد عرصه ؟در

حدیث(13 به توجه »با چیستشریف: حرام کسب به نشدن گرفتار شرط المتجر« ثم الفقه، التجار معشر یا

شریفه(14 آیه عَلَى»طبق بُنْیَانَهُ أَسَّسَ چیست؟تَقْوَىأَفَمَنْ پرتگاه لبه بر زندگی بنای از مقصود »...



آ(15 اساس شریفهبر خوشیه را چیزی بسا برخیداریدنمی»و بر خداوند منع حرمت علت است...« خوب شما برای آن و

چیست؟ اعمال

دارد؟(16 اقتصاد خصوص در نکته کدام به اشاره المتجر« ثم الفقه التجار معشر »یا شریف حدیث

شریفه(17 آیه الزِّنَا»پیام تَقْرَبُوا وَإِنَّوَلَا فَاحِشَةً کَانَ بنویسید؟َسبِیلًا«ءَسَاهُ را

شریفه(18 آیه مفهوم و وَالْمَیْسِرِ»موضوع الْخَمْرِ عَنِ را«نَفْعِهِمَامِنْأَکْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاِسوَمَنَافِعُکَبِیرٌإِثْمٌفِیهِمَاقُلْیَسْأَلُونَکَ

بنویسید.

عَلَى»هیآترجمه(19 بُنْیَانَهُ أَسَّسَ .دیسیبنورا«...هَارٍجُرُفٍَشفَاعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَمَنْأَمْخَیْرٌوَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَىتَقْوَأَفَمَنْ

است؟فرموده چهاستکرده رهیذخکوکارینبندگانیبراکهییزهایچ مورد در امبریپبه خداوند(20

است؟فرمودهچهقمارو شراببودن حرامدربارهمیکرقرآن(21

ایداشتندوستبه نه کندیمنگاهعملیضررهابه موارداز یبعضمنعدرخداوندنکهیامورددرمیکررانقشیفرما(22

ست؟یچمردمنداشتن

که(23 الزِّنَا»یشریفهآیهدردستوری تَقْرَبُوا وَسَاإِنَّوَلَا فَاحِشَةً کَانَ جامعه َسبِیلًا«ءَهُ برای ثمراتی چه شده داده مردم به

دا شت؟خواهد

بر(24 را خویش زندگی که را کسانی خداوند است؟اندبناکردهپرتگاهیلبهچرا نامیده ظالم کسانی، چه به حقیقت در اینان

کرده ؟اندظلم

شریف(25 ذخیره»حدیث چیزهایی نیکوکارم بندگان دیدهامکردهبرای چشمی نه شنیدهنهوکه کدام «گوشی به اشاره

داردهاینعمتویژگی ؟بهشتی

آیه:(26 عَلَى»پیام بُنْیَانَهُ أَسَّسَ نَارِفَاهَارٍجُرُفٍَشفَاعَلَىبُنْیَانَهُأَسَّسَمَنْأَمْخَیْرٌوَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىأَفَمَنْ فِی بِهِ نْهَارَ

الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَهِْدی لَا وَاللَّهُ بنویسید«جَهَنَّمَ را

زکاها(27 من افلح بنویسید»قد را آن پیام »

حضرت(28 فرمایش تاجران»:فرمایدمیکه(ع) علیپیام گروه بازرگانانای تجارت،و شرعیِ مسائلِ یادگیری  سپساول

کردن بنویسید«تجارت  .را

قرآنی(29 علت»عبارت بیانگر » نفعهما من اکبر است؟یککدامواثمهما محرمات از

خوش(30 را چیزی »بسا قرآنی دوستداریدنمیعبارت را چیزی بسا و است خوب شما برای چیز آن برای داریدمیو آن و

خدا و است بد شماداندمیشما استدانیدنمیو مهمی نکته چه بیانگر ».

در(31 دقت زکاها«شریفههیآبا من افلح ونفسهیتزک»قد زمانچگونه باآنوماتدیبراو؟افتدمیاتفاقیچه ؟کرددیچه

تدبر(32 آیهبا ترجمه نیکوکارم»شریفهدر بندگان نه امکردهذخیرهچیزهاییبرای و شنیده گوشی نه دیده، چشمی نه که

است. کرده خطور کسی ذهن دریافت؟توانمیپیامیچه«به

آیه(33 به توجه عَلَى»شریفهبا بُنْیَانَهُ أَسَّسَ پیشاعتمادقابلومطمئنشیوهتنهاخَیْرٌ«وَرِضْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىأَفَمَنْ که

خر انسان چیست؟دروی دارد قرار مند



کردنی»سؤاالت («خالیجای)کامل

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

می (1 آغاز .......................... با آن و است ........................... کریم، قرآن در ما سعادت (توبه-نفستزکیه)شود.رمز

میمعیارهایاز (2 جوامع، فرهنگ ارزشمندی تشخیص در برد.اصلی نام را .......................... و ........................... اعتقاد )توان و ایمان

الهی پیامبران آن(-به به پایبندی و معاد به اعتقاد

آمدن (3 کار روی .....عباسبنیو امیهبنیبا زشتِ عمل درباردو در .......................... و یافت.هاآن..................... قمار(-شراب)رواج

است.هایفیلمتولید (4 ....................... ویژه شرایط در و ........................... اسالمی، فرهنگ اعتالی نیت به تلویزیونی و سینمایی

کفایی(-مستحب) واجب

اس (5 کهدر موسیقی نوع آن فقط موسیقی از تقویت..........................تفاده مجالسکندمیرا مناسب حرام ..........................و است

شهوت بی)است. و لعب(-بندوباری و لهو

تبلیغ (6 و توزیع و ...هایلوحوهافیلمتولید و اسالممنظوربهفشرده معارف و فرهنگ مهم گسترش مصادیق از ی

از.......................... است...........................و بزرگ اخروی پاداش دارای صالح)و کفایی(-عمل واجب

از (7 پاکی با نفس کهآلودگیتزکیه میاستهمان......ها توبه() شود.آغاز

شراهایفیلمتولید  (8 در اسالمی فرهنگ اعتالی نیت به کفایی(سینمایی )واجب است. ویژه،.......................... یط

از (9 پیروی با باید جامعه افراد اکرممجموعة سالم)پیامبر را اقتصادی روابط و....................... )دارندنگهص( و معروفامربه.

(ازمنکرنهی

ازترینمهم (10 جامعه معالجه و اصالح انجامهایبیماریراه وظیفهاجتماعی و  معروفامربه)است...........................دادن

(ازمنکرنهی

توسطدادن (11 است.هاسازمانجایزه، .......................... ورزشکاران به افراد و نهادها جایز()،

از ایرسانهسلطهمانع (12 یکی شدن بیگانگان ارتباطی است.................قاعدهمصادیقترینمهمو سبیل)......... (نفی

وهاینعمتمیان (13 آخرت در است...........................الهی برقرار هماهنگی و الهی(ارتباط )احکام

(واجب).باشدمی..........................آنانکاالهاینخریدنبیگانه،بهکشوروابستگیایجاد وخارجیکاالهایمصرفصورتدر (14

دستو (15 خداوند،هر کههاعلتر دارد خاصی دالیل نامیده..........................و دستور و حکم (حکمت).شودمیآن

 فراهمباشدداشتهضرورتیکنونیایدنیوباربندبیوفسادازجامعهافرادشدندوریبرایورزشهایبازیوورزشاگر (16

کفایی().ستا..........................آنامکاناتکردن واجب

شیوه..........................زندگی (17 قراراعتمادیقابلو مطمئنتنها خردمندی انسان هر روی پیش که دینی()گیرد.میاست

مدرن (18 و سنتی غیر یا سنتی موسیقی از حالل(-جایز).است..........................و..........................استفاده

اززما (19 ما نفس که شودآلودگینی تزکیه().افتدمیاتفاق..........................پاک

آمدن (20 کار روی یافت...........................و..........................با رواج مسلمانان میان قمار و شراب دیگر عباس(بنی-امیهبنی)بار

با... (21 باید کار عرصه به ورود از شویم.قبل آشنا تجارت()....................... احکام

بازیبندیشرطحکم (22 )حرام(هایورزشوهادر است. .......................... معمولی

کردن (23 برایهایزیرساختفراهم بومیهایپایگاهالزم داخلیارتباطی دولتو است.بر ........................... (واجب)اسالمی

است.قرا (24 دانسته .......................... را ما رستگاری و سعادت رمز کریم، نفس)ن (تزکیه

اتفاق (25 زمانی نفس شود.افتدمیتزکیه پاک ........................ از ما نفس آغازاینکه گناهان از با......................... .شودمیکار

(توبه-هاآلودگی)



و (26 فقط بَداسالم را باشد .......................... با همراه که منعشماردمیرزشی )قمارکندمیو .)

تجارت (27 نوع باشدهر صهیونیستی رژیم نفع به که (حرام)است...........................ی

«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

چیست؟ (1 احکام حکمتِ از منظور

مهمیکی (2 سلطهاز کشورهای ابزارهای چیست؟ترین گر

کنید. (3 بیان را شرع چهارچوب از خارج جنسی ارتباط بَد اثر دو

شرط (4 شدن حرام بازیعلت در ورزشبندی و چیست؟ها ها

قابل (5 و مطمئن زندگی چیست؟تنها خردمند انسان هر روی پیش اعتماد

قابل (6 و مطمئن شیوه هرتنها روی پیش که عاقبتاعتمادی و خردمند چیست؟انسان دارد قرار اندیش

اقتصادی (7 روابط چگونهسالمت ؟گیردمیتضمینجامعه

مهم (8 سلطهاز کشورهای ابزارهای چیست؟ترین مختلف جوامع بر تسلط برای گر

است؟ (9 جایز شرطی چه به عروسی مانند شادی مجالس در شرکت

می (10 راهی چه اجتماعیاز گناهان از را جامعه کرد؟توان اصالح

بندگانمهم (11 بر خداوند حق دارد؟ترین نام چه

چیست؟ (12 توبه حقیقت

معناست؟ (13 چه به تسویف

چیست (14 خود علیه انقالب از ؟مقصود

دارد؟ (15 حکمی چه مدرن و کالسیک موسیقی از استفاده

دارد؟ (16 دیدگاهی چه شرع چارچوب از خارج جنسی ارتباط خصوص در کریم قرآن

تشخیص  (17 در اصلی چیست؟معیارهای جوامع فرهنگ ارزشمندی

پایگاه (18 دارد؟ایجاد حکمی چه اسالمی معارف و فرهنگ اشاعة هدف با مجازی فضای در اینترنتی های

چیست؟ (19 حاضر عصر در فراوان مصرف و کاال انبوه تولید پیامد

چیست؟ (20 حالل روزی مثبت آثار

مورد (21 )دو دارد؟ دنبال به را پیامدهایی و نتایج چه (قمار

معی (22 تشخیصدو اصلی معیارهای از بنویسیدار را جوامع فرهنگ .ارزشمندی

میمجموعه (23 چگونه جامعه افراد دارند؟ی نگه سالم را اقتصادی روابط توانند

؟چراکرد؟سهیمقایبشرنیقوانبا را نید بایدونبایدتوانمیایآ (24

دارد؟یلیدلچهاستشدهحراماسالمدر قمارنکهیا (25

.دیببرنامرا هدفسهنیاشودمحقق هدفسه کهکنندتیریمدایگونهبه را کشور اداقتصدیبانیمسئول (26



م؟یکن شهیپیستیزسادهومیکنیدورپوششدر تجملوییمدگرااز کهاستبهترچرا (27

نفس (28 چیزیتزکیه چه می با شود؟آغاز

رااسالم (29 ورزشی چه میتنها میبَد منع را آن و کند؟شمارد

اسالم (30 از چهبعد در قمار و شراب دیگر شوند؟بار عمل دو این مرتکب مردم از برخی شد سبب و کرد پیدا رواج زمانی

سرمایه (31 که کاالهایی ترویج و واردکردن همچون باشد صهیونیستی غاصب رژیم نفع به که تجارتی نوع درهر رژیم این داران

دارد؟ حکمی چه هستند، شریک آن

تاریخیعلمیمستنداتوسینماییهایفیلمتولید  (32 مستحب درو صورتی است؟چه

دارد؟هایورزشوهابازیدربندیشرط (33 حکمی چه معمولی

برچه (34 مبتنی حاضر عصر زندگی ؟باشدمیهاییمالکسبک

حرام (35 و کبیره گناهان از را شرع چارچوب از خارج جنسی ارتباط اسالم ؟داندمیچرا

وهایپایگاهایجاد (36 است؟یهاشبکهاینترنتی مستحب صورت چه در مجازی فضای در اجتماعی

است؟ (37 کرده سخت حدودی تا را الهی قوانین رعایت امروز ویژه شرایط در عاملی چه

جان (38 ماندن پاک تداوم است؟برای الزم چیزی چه گناهان از ودل

ورزشی (39 چگونه است؟اسالم نموده منع را

فسادهاییفیلم خریدوفروش (40 و انحرافات موجب داردمیکه حکمی چه ؟شوند

پاداش (41 دارای که کفایی واجبات از و صالح عمل مهم مصادیق از بنویسید؟یکی را است بزرگ اخروی

کدم (42 جوامع فرهنگ ارزشمندی تشخیص در اصلی اند؟معیارهای

مهم (43 از عقبیکی عوامل چیست؟ترین کشورها در طبقاتی فاصلة و اقتصادی ماندگی

رع (44 امروزی جوامع در است؟چرا سخت حدودی تا الهی قوانین ایت

کسانی (45 کنند؟توانمیچه استخراج جدید نیازهای و شرایط با متناسب را اسالمی احکام ند

از (46 چیست؟ ترینمهمیکی سبیل« »نفی قاعده مصادیق

و (47 فساد از جامعه افراد شدن دور برای بازی و ورزش حکمهایبندوباریبیاگر چه یابد ضرورت کنونی دارد؟دنیای ی

است؟ (48 ارزشمند زمانی چه بازو و قوت تقویت و بدن شدن قوی

و حوزهدر (49 امورفرهنگ چه صالح قیمصاداز یارتباطات عمل ؟باشدمیمهم

شاد (50 مجالس در حضور جواز ست؟یچیشرط

مهم (51 از عقبیکی عوامل چیست؟ترین جامعه در طبقاتی فاصله و اقتصادی ماندگی

موسیقی (52 نوع چه از است؟استفاده حرام هایی

مهم (53 از مصداقیکی چیست؟ترین سبیل« »نفی قاعده های

اقتصادی (54 زندگی حاضرسبک عصر در است؟رایج اموری چه بر مبتنی

در (55 اصلی معیارهای از مورد ببرید.دو نام فرهنگ ارزشمندیِ تشخیص



(«غ/ص) غلطوصحیح»ؤاالتس

ب (1 انسان فروتنی و تواضع موجب اگر بدن شدن است.قوی ارزشمند (ص)اشد

است. (2 واجب شود رحم صلة تقویت موجب اگر عروسی جشن مجالس در (غ)شرکت

است. (3 ارزشمند و خوب تالش یک احکام، برخی حکمت آوردن دست به برای مختلف علوم از گرفتن ص()کمک

می (4 مبنایانسان را فهم آن الهی، حکم یک در حکمت یک فهمیدن با زگیریتصمیمتواند دهد.در قرار (غ)ندگی

و (5 گری ازگراییتجملاشرافی یکی مردم است.ماندگیعقبعوامل ترینمهمبرخی طبقاتی فاصله و (غ)اقتصادی

دین،درهانعمتمیان (6 بایدونبایدهای و است. ارتباطآخرت برقرار هماهنگی (ص)و

خارج (7 جنسی چارچوبارتباط ببازگشتیشرع،از و است جاهلیت دوران میبه متزلزل خانواده (ص)کند.نیان

وضعخداوند (8 میبه(حرام-واجب)احکامدر نگاه عمل یک مردم. نهکند،ضررهای نداشتن یا داشتن (ص)دوست

نیتهایفیلمتولید  (9 به تلویزیونی و است.فرهنگ یاعتالسینمایی کفائی واجب دینی تربیت و (ص) اسالمی

سن (10 موسیقی خواه موسیقی از کالسیاستفاده غیر خواه باشد کالسیک و جایزکتی مدرن حاللو (ص) است.و

اموربندیشرط (11 وآورزیاناز است اجتماعی و درلیروحی آن (غ)است.بالاشکالمعمولیهایبازیانجام

وهایپایگاهایجاد (12 مجازیهایشبکهاینترنتی فضای در واجبمنظوربهاجتماعی اسالمی معارف و فرهنگ عینی اشاعه

(غ)است.

گناهان (13 از توبة با صرفاً نفس تزکیة (غ).باشدنمیآغاز

است. (14 آن مقابل در اسالم آمدن کوتاه محکم دلیل جامعه، در عمل یک (غ)فراگیری

از (15 یکی درک مبنایهایحکمتبا را آن نباید ما الهی، حکم دهیم.هایمانگیریتصمیمیک (ص)قرار

جامعه (16 هر فرهنگی عناصر است. دهندۀنشاننوع جامعه آن (ص)تعالی

و (17 برتر دامنیپاکعفاف فرهنگ یک معیارهای از شهوت از دوری (ص).باشدمیو

و (18 دوره هر در (ص)است.اجراقابلایزمانهاسالم

اخرویاینترنتیهایپایگاهایجاد (19 پاداش و مستحب دارند، را آن علمی توانایی که افرادی (غ) داردبرای

است.هاادتعتعارض (20 کرده سخت حدودی تا را الهی قوانین رعایت دینی، دستورات با رفتارها (ص)و

مختلف (21 علوم طریق آوریم.توانیممیاز دست به را الهی احکام تمام (ص)حکمت

ندارد.بندیشرطحکم (22 اشکال معمولی بازی در اسالم غ()در

و (23 فساد از جامعه افراد کردن ک بندوباریبیدور است.واجب (غ)فایی

ما (24 نفس که زمانی نفس دورتزکیه آلودگی از (ص).افتدمیاتفاقکندمیرا

است. (25 قانون جامعه بر حاکم معنوی (غ)روح

ص().دارد قراراندیشیعاقبتخردمندانسانهریروشیپکهاستاعتمادقابلومطمئنوهیش تنهایویدنیزندگ (26

(غ).کند منعرا چیزییک تا مردمنداشتنو داشتندوستبه همو کندیمنگاهعملکیضررهایبه همخداوند (27

سالم (28 زندگی فقط اسالم، دین قوانین و تضمیناحکام را دنیا (غ).کندمیدر



گری، (29 ازگراییتجملاشرافی یکی مالی، و اداری فساد و مسئولین وماندگیعقبعواملترینمهمبرخی  فاصلهاقتصادی

است. (ص)طبقاتی

بشریهاعادتتمام (30 رفتارهای سخت و حدودی تا را الهی قوانین رعایت تعارض، این و است تعارض در دینی دستورات با

است. )غ(کرده

است. (31 جاهلیت دوران به بازگشتی شرع، چهارچوب از خارج جنسی ارتباط شدن (ص)رایج

است؟ (32 جامعه در طبقاتی فاصله عوامل از مالی و اداری (ص)فساد

جامعهنوع (33 هر اقتصادی عناصر و است.یدهندهنشاناجزا جامعه آن تعالی و ارزشمندی میزان و (ص)درجه

است. (34 مستحب آن نخریدن شود، کشور وابستگی سبب خارجی کاالهای مصرف (غ)اگر

مطابق (35 اسالم شوند انحراف دچار بشری جوامع (غ).کندمیحکمهاآناگر

جامعههازشتیفراگیری (36 بیاید.شودنمیلدلی در کوتاه خود موضع از اسالم (ص)که

سلطههایمصداقاز (37 پذیرش سبیل نفی است.ایرسانهقاعده کشور بر (غ)بیگانگان

آمدن (38 کار روی پیداعباسبنیو امیهبنیبا رواج مردم بین در قمار و (ص) کردشراب

بین (39 ارتباط به توجه هربایدونبایدهایبا از اخرویهانعمتبهتواننمیراهیدین، ص()رسیدی

ماندن (40 پاک نمود.بایستمیانسان،ودلجانبرای عمل است، داده فرمان خداوند که دستوراتی به توبه بر (ص) عالوه

و (41 دوره هر در واجراقابلایزمانهاسالم شوند انحراف دچار جوامع اگر و خود هاخواستهاست سعادت با مخالف تمایالت و

کن آنپیدا اسالم حکمپذیردمیراهاخواستهند، آن با مطابق (غ).کندمیو

اجرای (42 برای موسیقی آالت و ابزارها از است.هایبرنامهو سرودهااستفاده جایز و حالل نیز مفید (ص) فرهنگیِ

مصرف (43 (ص).استواجبآننخریدنشودکشوروابستگیسبب خارجیکاالهایاگر

(ص).استبرترفرهنگ یک معیارهایاز الهیتوراتدسو احکامبه پایبندی (44

(غ).شودمی آغازالهیدستوراتبه عملبانفستزکیه (45

«ارتباطکشف»سؤاالت

گزینهیککدام گزینهاز به »ب« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

مطربوفروشخرید(1 موسیقی

کارها2 برخی منع در خداوند مالک )

علت3 مردم گراییمصرف( میان در

تولید4 ویژههایفیلم( شرایط در سینمایی

سبیل5 نفی قاعدۀ مصادیق از )

مستحب الف(

گراییتجملب(

کفایی واجب ج(

حرام د(

عینی واجب هـ(



عملضررهایو( یک

منع گانگانبی ایرسانههایسلطهز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

خداوندهاعلت(1 احکام خاص دالیل و

است2 جاهلیت دوران به بازگشتی آن شدن رایج )

سلطه3 کشورهای توسط کشورها اقتصادی کنترل گر(

معمولیهایبازیدربندیشرط(4

طبقاتیماندگیعقبعواملترینمهماز(5 فاصله و اقتصادی

حکم تالف(

سبیل نفی قاعده ب(

حرام ج(

گری(د گراییتجملو اشرافی

فلسفه هـ(

تجاری روابط ایجاد و(

چارچوب از خارج جنسی ارتباط ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ورزشکاران به پاداش دادن

سرمایه که کاالهایی کردن آن وارد در صهیونیستی رژیم داران

دارند شراکت

موسیق از مدرناستفاده و سنتی غیر ی

تقویت سبب که عروسی جشن در شودرحمصلهشرکت

تولید5 فرهنگیهافیلم( تهاجم با مبارزه برای

حرام الف(

مکروه ب(

مستحب ج(

کفایی واجب د(

جایزهـ(

صالح عمل مصادیق از و(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

سبیل1 نفی قاعدۀ )

کنترل2 گرفتن دست به اقتصادی(

غیرشرعی3 جنسی ارتباط )

اعتمادغیرقابلایآینده(4

تخریب5 زیستمحیط(

اقتصاد عرصة الف(

جاهلیت دوران به بازگشت ب(

خداوند دستورات به نکردن اعتماد ج(

فرهنگ عرصة د(

تقویت و ایجاد داخلیهایپایگاههـ( و بومی ارتباطی

حرام و(

کشورها تجاری روابط برقراری گرسلطهیز(



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

بیگانگانایرسانهسلطهمانع(1 ارتباطی و

توسطدادن(2 ورزشکارانهاسازمانجایزه به نهادها و

جوامعمعیارهای(3 فرهنگ ارزشمندی تشخیص در اصلی

آینده(4 به نسبت نگرانی از نجات راه

تربیتهایفیلمتولید(5 نیت به دینیسینمایی

کفاییواجب(الف

مستحب(ب

دامنیپاکو عفاف(ج

گذشتگاند( تاریخ مطالعه

الهی-ایمان(هـ پیامبران به خدا-اعتقاد به اعتقاد

سبیلقاعده(و نفی

جایزحالل(ز و

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

رستگاریسعادترمز(1 قرانانسانو دیدگاه از

فیلمحکم(2 اسالمیسینماییتولید فرهنگ اعتالی نیت به

کهحکم(3 کندبندوباریبیموسیقی تقویت را

هارافمن(4 جرف شفا علی بنیانه اسس

محکمپایه(5 استوارزندگی قرآنو دیدگاه از

حرام(الف

مباح(ب

سقوطج( درحال پرتگاه لبه بر زندگی بنای

نفستزکیه(د

خشنودیالهیتقوای(هـ خداوند. و

حبمست(و

شیطاندوری(ز از

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

هیتزکآغاز(1

ایرسانه سلطهشدنمانع(2

لعبو لهویبرایقیموسابزارازاستفاده(3

شودمیرحمصلهسببکه یشادو جشنمراسم در شرکت(4

مدرن(5 و کالسیک و سنتی موسیقی، از استفاده

استمستحبالف(

مکروه ب(

استحرامج(

است. حالل و جایز د(

گناهان ازتوبهه(

استواجبو(

لیسبینفقاعدهمصداقز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

ورزش1 الهیقصدبه( وظایف انجام برای آمادگی

تولید2 اعتالی هایفیلم( نیت به تلویزیونی و سینمایی

ویژه شرایط در اسالمی فرهنگ

ابزااستفاده(3 واز سرودها اجرای برای موسیقی آالت و رها

مفیدهایبرنامه فرهنگی

مناسبیدربردارندهفشردههایلوحخریدوفروش(4 موسیقی

له گناهومجالس

ورزشهابازیبرگزاری (5 سالمت جمعیدستههایو برای

حرام الف(

جایز و حالل ب(

مستحب ج(

مکروه د(

کفاهـ( ییواجب

اخرویمندیبهرهو( پاداش از

عینی واجب ز(



خانواده افراد اخالقی

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

سعادت1 رمز رستگاری( و

علت2 دلیل( حکمو هر خاص

جامعه3 بر حاکم معنوی روح )

تولید4 دینیهایفیلم( تربیت جهت سینمایی

امور5 از اجتماعیروحیآورزیان( و

نفس تزکیه الف(

حکمت ب(

حک یمج(

فرهنگ د(

کفایی واجب هـ(

بندیشرطو(

جایز ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اسالمیهایفیلمتولید(1 فرهنگ اعتالی نیت به سینمایی

هنریتولید(2 آثار انواع و و منظوربهفیلم فرهنگ گسترش

اخالقی ابتذال با مبارزه و اسالم معارف

صهیونی3 رژیم با تجارتی نوع هر ستی(

دلیلعلت(4 حکمو هر خاص

و5 سرودها برای موسیقی آالت از استفاده  هایبرنامه(

مفید فرهنگی

حکمتالف(

مستحب(ب

حرام ج(

کفایی واجب د(

مکروه هـ(

واجب و(

حالل(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

از (1 جامعه افراد ماندن دور برای ورزشی امکانات کردن فراهم

بندوباریبیو ادفس

وتنها(2 مطمئن انساناعتمادیقابلشیوه هر روی پیش که

و دارد.اندیشعاقبتخردمند قرار

نوعرایج(3 این بههاارتباطشدن بازگشت باعث جامعه در

متزلزل را خانواده بنیان و است جاهلیت .کندمیدوران

ازاین(4 کشورهایترینمهمابزارها برایگرسلطهابزارهای ،

است. کشورها بر تسلط

جنسیروابط(الف

دینیزندگی(ب

ارتباطیوسایل(ج

اسالم احکام(د دین قوانین و

بندیشرطهـ(

کفایی و( واجب

اجتماعیروابط(ز



امور5 از درآورزیان( حتی آن انجام که اجتماعی و روحی

است.هایورزشهابازی حرام نیز معمولی

}سؤاالت }پاسخ{»الف« ها{»ب«

زکاها(1 من افلح قد

پاسخ2 می( که کسانی به کریم اسالم گویندقرآن در چرا

است؟این رایج کردن حرام و کردن منع قدر

ویژه3 شرایط در علمی مستند فیلم تولید )

گراییتجمل(4

اسالم(5 از قبل عرب مردم رایج عمل دو

تقوی-الف

سنت-ب

خو-ج را چیزی بسا و نمی... شماش برای آن و دارید

است ...خوب

کفایی-د واجب

طبقاتی-ه فاصله

شراب-قمار-و

جنسی-شراب-ز ارتباط

(«تشریحی)پاسخگسترده»سؤاالت

 :دهیدتشریحیپاسخزیرسؤاالتبه

دهید. (1 توضیح را موسیقی انواع از استفاده حکم

نمی (2 مقایسهچرا بشری قوانین با را الهی احکام کرد؟توان

کنید. (3 بیان را مورد دو کنیم؟ توجه نکاتی چه به باید دین، احکام زمینة در

و (4 گری اشرافی از باید کشور مدیران و مسئوالن کنند؟ گراییتجملچرا دوری

است؟ (5 الزامی مواردی چه به توجه داخلی معضالت و جدید تمدن از ناشی اقتصادی مشکالت بر آمدن فائق را )برای مورد سه

ک نید(ذکر

ابزارهای (6 از استفاده کنید؟ایرسانهوجوب بیان را سبیل نفی قاعده راستای در داخلی

دهید: گراییمصرف (7 توضیح را آن مخرب اثرات و

را (8 ورزش و بازی نگاهاهمیت دهید.توضیحاسالم،از

اهدافی (9 چه کشور اقتصادی مسائل مدیریت برای کشور کنند؟بایدرامسئولین دنبال

به(10 ایراداسالم الهی محرمات به که ؟دهدمیپاسخیچه،گیرندمیکسانی

محسوبچرا(11 گناه را قمار اسالم ؟کندمیدین

میان(12 در مالی اداری فساد و گری اشرافی رواج بنویسیدمسئولینآثار ؟را

وپایگاهبرتکیهباغربیهایحکومتدارانسرمایه(13 اقدامانیهایشبکهاینترنتی چه خود برایاجتماعی دیگرتسلطرا  بر

؟دهندمیانجامکشورها

میان(14 هماهنگی و وهاینعمتارتباط آخرت در چگونهبایدونبایدهایالهی ؟استپذیرامکاندین

کشورها(15 برخی در آن فراگیری و بوده بیهوده امور از قمار باشد؟تواندمیچرا پذیرش بر دلیل



فاصلةماندگیعقبعاملترینمهم(16 و چهاقتصادی نمایید.باشدمیطبقاتی بیان را آن برابر در مسئولین وظیفة و آن تأثیر ؟

نموده(17 تعریف را چندفرهنگ بنویسید.و اسالم نظر از را برتر فرهنگ معیارهای از نمونه

چیست؟(18 قمار حرمت علت

توزیع(19 تولید، صورتی چه کفاییهافیلمدر واجب و بوده صالح عمل مهم مصادیق ؟شودمیاز

چیست؟ع(20 احکام برخی حرمت و منع لت

چههاینعمتمیان(21 الهی احکام و آخرت در دهید.ایرابطهالهی توضیح دارد؟ وجود

حکم(22 یک حکمت از دستورمنظور چیست؟و

از(23 نمونه کشورهایترینمهمدو ببرید؟گرسلطهابزارهای نام را

ارزشمندی(24 تشخیص در اصلی فرهنگمعیارهای چیست؟و جوامع

دارد؟ وجودیارتباطچهنیدبایدونبایدهایوآخرتدریالههاینعمتنایم(25

رشدو عدالتریمسدرو میشوفائقیداخلمعضالتودیجدتمدناز یناشیاقتصادمشکالتبر میبتواننکهیایبرا(26

دیسیبنورا مورد دو م؛یکنتیرعارا یموارداستالزممیکن حرکتیاقتصاد

ایجاد(27 صورت، چه وهاییگاهپادر است؟هایشبکهاینترنتی مستحب مجازی فضای در اجتماعی

انجام(28 )مضرچرا است حرام اسالم دین در قمارقمار ؟(ات

حاضرسبکدر گراییمصرفپیامدهای(29 عصر ؟بنویسیدرازندگی

را(30 کشورها با اقتصادی روابط باید دولت مواایگونهبهچرا در نتوانند کشورها آن که کند را تنظیم ما کشور خطر قع

دهند؟فشارتحت قرار

در(31 موسیقی از استاستفاده حرام صورتی ؟چه

چه(32 مسلمانان از ورزش زمینه در اسالم خواهد؟میدین

گری(33 نامطلوبیگراییتجملواشرافی پیامدهای چه مسئولین بجابرخی جامعه  .گذاردمیدر

و(34 شوند انحراف دچار بشری جوامع تمهاخواستهاگر کنند.و پیدا خود سعادت با مخالف آن تواندمیاسالمآیاایالت

حکمبپذیردراهاخواسته آن مطابق کنید.و عنوان را خود دلیل نماید؟

چه(35 چارچوب از خارج جنسی ارتباط رواج خصوص در اسالم است/؟هاییفرماناحکام نموده بیان را

کهتوضیح(36 بانبایدچرادهید که بپنداریم یکیفهچنین همةهایحکمتازمیدن به الهی حکم پی هایحکمتیک آن

اینایمبرده راو دهیم؟گیریتصمیممبنای فهم قرار

نشویم؟توانیممیچگونه(37 حرام کسب گرفتار

که(38 هدفی بنویسیدمسئولینسه را شود مدیریت کشور اقتصاد در باید

بنویسیدنقش(39 را اسالم دین قوانین و احکام

مهم(40 نکته را دو دین احکام زمینه کنیدتشریحدر

دهیدماندگیعقبعواملترینمهم(41 توضیح را آن چیست؟ اقتصادی



ببرید.(42 نام فقط را اسالمی احکام

درس «10»سؤاالت
« روایاتسؤاالت و آیات «پیام

مَنْ»آیةدر (1 شده رَبِّهِمْعِنَْدرُهُمْأَجْفَلَهُمْصالِحاًعَمِلَوَالْآخِرِالْیَوْمِوَبِاللَّهِآمَنَ... اشاره اسالمی تمدن معیار کدام به »...

است؟

عبارت (2 الهیگربیانکدام والیت حاکمیت است؟جایبهمعیار طاغوتیان حکومت

...مَعَهُمُأَنْزَلْناوَبِالْبَیِّناتِرُُسلَناأَرَْسلْنالَقَْد»الف( و «الْکِتابَ

«...مِنْکُمْالْأَمْرِأُولِیوَ الرَُّسولَأَطِیعُواوَ اللَّهَأَطِیعُوانُواآمَالَِّذینَأَیُّهَایا»ب(

دارد؟«...حَسَنَةًالْآخِرَۀِفِی وَ حَسَنَةًالدُّنْیافِیآتِنارَبَّنایَقُولُمَنْمِنْهُمْوَ»آیة (3 اشاره اسالمی تمدن معیارهای از یک کدام به

...عَلَىأَِشدَّاءُمَعَهُالَِّذینَوَ هِاللَّ رَُسولُمُحَمٌَّد»آیة (4 دارد؟«الْکُفَّارِ اشاره اسالمی تمدن های معیار از یک کدام به

معمِنْکُمْ«الْأَمْرِوَأُولِیالرَُّسولَوَأَطِیعُوااللَّهَأَطِیعُواآمَنُواالَِّذینَأَیُّهَایَا»یشریفههیآ (5 از بک کدام اسالمیهااریبه  یتمدن

؟کندمیهراشا

آ (6 به توجه بِالْقِسِْط»یشریفههیبا النَّاسُ لِیَقُومَ وَالْمِیزَانَ الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ رُُسلَنَا أَرَْسلْنَا ْ ارسال هدف«لَقَد از

بنورسوالن د؟یسیرا

آ (7 به توجه آیَاتِهِ»یشریفههیبا لِتَسْکُنُوأأَنْفُسِکُمْنْمِلَکُمْخَلَقَأَنْوَمِنْ  ذَلِکَفِیإِنَّوَرَحْمَةًمَوَدَّۀًبَیْنَکُمْوَجَعَلَإِلَیْهَاازْوَاجًا

یَتَفَکَّرُونَلَآیَاتٍ چانیمتیزوجازهدف«لِقَوْمٍ مرد و چگونهستیزن ؟شودمیسریمو

آ (8 به مَعَ» یشریفههیعمل وَالَِّذینَ اللَّهِ رَُسولُ رُعَلَىأَِشدَّاءُ هُمُحَمٌَّد اسالمبَیْنَهُمْ«ءُحَمَاالْکُفَّارِ جوامع آثاریدر دنبال یچه به

داشت؟ خواهد

9) « وَرَحْمَآیه مَوَدَّۀً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ یَتَفَکَّرُونَلَآیَاذَلِکَفِیإِنَّةًوَمِنْ لِقَوْمٍ « تٍ

دست به اسالم در خانواده و زن درباره نگرشی ؟دهدمیچه

شریفه:(10 بینهم» آیة رحماء الکفار علی اشداء معه الذین و اهلل رسول ٌ بین «محمد روابط در نگرشی چه مسلمانان برای

ترسیمهاملت ؟نمایدمیرا

آیة(11 االخر» شریفهپیام الیوم و باهلل آمن صالحاًمن عمل بنویسید...«و اسالمی تمدن معیارهای با رابطه در را

شریفه(12 آیه به توجه ...»با حسنه االخره فی و الدنیا فی آتنا دارد؟بنویسید«ربنا توجه آخرت به هم و دنیا به هم قرآن چرا

آیه(13 االلباب»از اولوا یتذکر انما یعلمون ال والذین یعلمون الذین یستوی نک«هل کرد؟توانمیاتیچه استنتاج

لقوم »آیه(14 الیات ذلک فی ان رحمه و موده بینکم وجعل الیها لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان آیاته من و

نکاتیدربردارنده«یتفکرون ؟باشدمیچه

و یاسالمحکومتلیتشکلیدالازیکی«ممنکاالمریاولو الرسولاطیعواواهللعوایاطآمنوانیالذهایاای»آیهبه توجه(15

؟استکدام یالهتیوالرشیپذ

؟ستیچ«استواجب یمسلمانزنو مردهربرعلمطلب»حدیثنیاانیباز امبریپهدف(16



اهللِ»(17 رَسولُ بَینَهُممُحَمٌَد رُحَماءُ الکُفّارِ عَلَی اَِشداءُ مَعَهُ الَّذینَ شود،«وَ عمل اسالمی جوامع در آیه این به اگر آ، به چه ثاری

داشت؟ خواهد دنبال

توجه (18 آیهبا ب»... به امن اآلامن والیوم علیهمهلل خوف ال و ربهم عند اجرهم فلهم صالحا عمل و یوخر بگویید«زنونحالهم

آیه(19 به توجه وَ» شریفهیبا الرَُّسولَ أَطیعوا وَ اللّهَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّها مِنکُمیا األَمرِ دهید.هایسؤالبه«أُولی پاسخ زیر

است؟الف کسانی چه به خطاب رسول، و خدا از اطاعت به خداوند فرمان )

است؟ب الزم کسانی چه از تبعیت خدا، از اطاعت راستای در )

آیه(20 به توجه شریفهبا أُولو»ی یَتََذکَّرُ إِنَّما یَعلَمُون ال الَّذینَ وَ یَعلَمُونَ الَّذینَ یَستَوی هَل األَلبابقُل «ا

می که کسانی نبودن برابر ) نمیالف که کسانی و است؟دانند تذکر کسانی چه برای تنها کریم قرآن بیان در دانند

دارد؟ اشاره اسالم نظر مورد تمدن از معیار کدام به آیه این ) ب

رسول(21 فرموده ستمگ»ص(:) خدابه سلطانی مقابل در انسان که است حقی سخن جهاد، آوردبرترین زبان به این «ر ؛

است؟ اسالمی تمدن معیار کدام بیانگر حدیث

بِالْقِسِْط»هیآ(22 النَّاُس لِیَقُومَ وَالْمِیزَانَ الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ رُُسلَنَا أَرَْسلْنَا امری«لَقَْد چه را نبوت چه داندمیفلسفه و

آن به وصول الزمه را ؟شماردیمابزارهایی

به(23 عنایت اللَّهِ»شریفههیآبا رَُّسولُ ملت«بَیْنَهُمْرُحَمَاءُالْکُفَّارِعَلَىأَِشدَّاءُمَعَهُوَالَِّذینَمُّحَمٌَّد و قبائل بین حاکم برروابط ها

باشد؟ استوار باید اساسی چه

یَعْ»هیآ(24 لَا وَالَِّذینَ یَعْلَمُونَ الَِّذینَ یَسْتَوِی هَلْ در«الْأَلْبَابِأُولُویَتََذکَّرُإِنَّمَالَمُونَقُلْ  درگروخردمندانیزمرهاستقرار

چیست؟

پیاتیآنیاول(25 بر وامبریکه رسالت آغازگر و شد کدامینازل به و بود؟ مورد چه در معکیبود اشارهیاسالمیارهایاز

دارد؟

اکرمحدیث(26 اهلل»)ص(پیامبر جز »معبودی بگویید مردم شویدنیستای رستگار تمدن ««تا معیارهای از یک کدام به

دارد؟ اشاره اسالمی

اِنَّ»آیه(27 یَعلَمونَ ال الَّذین وَ یَعلَمونَ الَّذینَ یَستَوی هَل االَلباقُل اُولُوا یَتََذکَّرُ است؟دربردارنده«بِما پیامی چه

جهاد،»)ص(:اکرمپیامبرشریفحدیثاز(28 کسخنبرترین است آورند.« هاانسانهحقی زبان بر ستمگر سلطانی مقابل در

را مهمی پیام دریافت؟ توانمیچه

آیه(29 اطیع»برای آمنوا الذین ایها االیا واولی الرسول اطیعوا و کنیدمنکم« مرواهلل ذکر پیام  .دو

مورد(30 دردر »موده« کلمه رحمه» آیهمفهوم و موده بینکم بنویسید«وجعل پیام  .دو

خ(31 وازودبرداشت مسلمانی زن و مرد هر بر علم »طلب استحدیث کنید.«اجب بیان نکته دو در

»انفسکممفهومازبرداشت(32 آیه»و«کلمات در خلق»لتسکنوا« الیهال ان لتسکنوا ازواجا انفسکم من دارید«کم بیان  .را

برای(33 پیام یعلمون» آیهدو ال الذین و یعلمون الذین یستوی دارید.«هل بیان



کردنی»سؤاالت («خالیجای)کامل

کنید: تکمیل مناسب کلمات با را زیر جمالت

است. (1 صالحان و ........................... ،............................ جبهة حق خواهان-یکتاپرستان)جبهة (عدالت

2) ..................... و .......................... اساسی اصل اسالمیدو تمدن معیارهای اولین محوری).آیندمیحساببه...... معاد -توحید

(باوری

اک (3 پیامبر توسط خانواده جایگاه ارتقای برنامة اصلی عناصر از ......................... و ............................ بود.احیای )ص( منزلت )رم

اوهایارزش-زن (اصیل

قرآ (4 نظر هست.از معینی حق ........................... و ............................ برای نمازگزاران مال در کریم، (فقیران-محرومان)ن

اسالم، (5 به مردم گرویدن آورد.زنبا دست به ........................... و کرد کسب را خود انسانی مالی)منزلت (استقالل

تغییراسالم عصربهتجاهلیعصرازگذر (6 تحولدر...........................نیازمند مردمو در........................... بود. بنیادین

اجتماعی(-نگرش) (7 و فردی زندگی شیوه

رفتار گفتارباخدارسول (8 و عظیمانقالبیخویشو ........................... جایگاه پدید...................در (زن-خانواده)آورد........

ودربارهبودویرسالتآغازگروشدنازلخدارسولبرکهآیاتیاولین (9 بود............................ -دانش)...........................

(آموختن

کم)پیامبر(10 جامعه در ........................... برقراری برای فرصتی هر از راص( استفاده مساوات).نمودمیال و برابری (فرهنگ

قرار(11 ........................... و محرومان برای خود مال در معینی(انددادهنمازگزاران )حق .

زن)خدارسول(12 و خانواده جایگاه در عظیم انقالبی خویش ....................... و ............................ با )گفتارص( آورد. -پدید

رفتار(

رسول هایتشویق(13 به)خدادائمی گرایی(آموزیعلمص( خرافه و جاهلیت )سد شکست. را ...........................

رسالت(14 آغازگر که آیاتی )دانش) پیامبراولین بود. و........................... ............................ دربارۀ بود، آموختن(-ص(

15)
خدا(16 گردد.)رسول استوار ........................... پایه بر اجتماعی نظام تا شد برانگیخته الهی)ص( دستورات و (قوانین

شد.(17 ...................... موجب که بود جامعه در جدید نگرشی ایجاد )ص( خدا رسول مهم اقدامات بین )از روابط در تحول

(هاملت

)یکتاپرستی(رسو(18 کرد. دعوت ........................... به را مردم دعوت، ابتدای همان از )ص( اکرم ل

چیهاز جامعهدر...........................فرهنگیبرقرارو یجاهلنظامبر حاکم...........................رفعیبرایفرصتهراز امبریپ(19

مساوات(-طبقاتیهایضتبعی).کردینمغیدر یتالش و  برابری

و یمبتنیزندگسویبه رامردموکندنابودرایجاهلآدابتاکردآغازراایجامعهاکرمامبریپ(20 ........................... بر

سوق علم(-)تفکر.دهد...........................

21)................. به دعوت کنار در )ص( خدا نگاهرسول اُفق ازهاانسان......، بامحدودهرا را آنان و برد فراتر دنیایی زندگی

کرد. آشنا ........................... در (آخرت-توحید)زندگی

،جبهه(22 است.جبهه........................... صالحان و خواهان عدالت ، کافرانمشرکان،جبهه.....،......................جبههیکتاپرستان

است. مُفسدان و   (باطل-حق)ستمگران

تنظیم(23 ........................... منافع اساس بر را دیگران با خود روابط معموالً قبایل رؤسای اسالم، از .کردندمیقبل

مادّی()(24



در(25 کریم را.....................خواهدمیکهآنجاقرآن دین خودکندمییادکسانیازکندمعرفی..... از را یتیمان و رانندمیکه

به را تشویقاطعامدیگران کنندگاننمایندنمی........................... )تکذیب مساکین(-.

با(26 جامعه در زن حضور اسالم به مردم گرویدن ف(عفا)شد.توأم...........................با

مشارکتهایبرنامهازجمله(27 مسلمان انسان ایجادتالشویک در است.ایجامعهاو .......................... اساس و )بر قسط

عدل(

برنامه(28 اصلی عناصر ))پیامبراز بود. زن ......................... و ............................ خانواده جایگاه ارتقای برای منزلتص( -احیای

اصیل(هایارزش

و(29 جاهلیت سد شدن گراییشکسته جاهلخرافه از یکی شدنِ علم مشتاق نتیجهو جوامع و ترین ........................... ی

به قرآن مکرر )دعوت بود. بههایتشویق- خردورزی........................... خدا (آموزیعلمرسول

جامعه)خدارسول(30 اخرویص( رستگاری به توجه عین در مردم که نمود بنا تعالی عنوانبهای و رشد برای ...........................

کنند. تالش خود ........................... اصلی) زندگیِ دنیوی(-هدف

31)
با(32 خدا جامیعظیالبانقشیخو...........................و...........................رسول پدگاهیدر زن و رفتار(-)گفتارآورد.دیخانواده

)ص((33 خدا بهتنهانهرسول دعوت را دانست.آموزیعلمهمه ........................... مردم برای را علم آموختن بلکه (واجب) کرد،

تا(34 بود شده برانگیخته رسالت به )ص( خدا درایجامعهرسول که نهد جامعبنا طاغوتیان، جایبه،هآن و ستمگران حکومت

داشته حاکمیت گردد.وباشد........................... استوار .......................... پایه بر اجتماعی دستورات )نظام و قوانین الهی، والیت

(الهی

)ص(ترینمهماز(35 اکرم پیامبر محور()بود...........................ایجامعهبرپاییاهداف عدالت

«پاسخکوتاه»سؤاالت

 :دهیدکوتاهپاسخزیرسؤاالتبه

ببرید. (1 نام را اسالمی تمدن معیارهای از مورد دو

عصر (2 از بود؟جاهلیتگذر عواملی چه نیازمند اسالم عصر به

هستند؟ (3 کسانی چه قرآن نظر از دین کنندگان تکذیب

آیات (4 خشدهنازلاولین رسول بود؟بر چه دربارۀ )ص( دا

اسالم (5 در عواملی شکست؟سدچه را گرایی خرافه و جاهلیت

خدا (6 ؟کرداعالمچیزیچهمردمبه را رستگاریشرطخوددعوتابتدایازرسول

؟استاسالمیتمدنمعیارکدام کنندهبیانمحدودگروهبه زمینهایثروتوهانعمتانحصارعدم (7

؟چیستنیازمنداسالم عصربهجاهلیتعصرازگذر (8

خدا هایتشویق (9 رسول علمدائمی به داشتاینتیجهچهخردورزیو)ص( همراه به ؟را

؟شد اسالممتعالیتمدنمعیارهای ازیککدامظهورسببخدا رسولظاهریوالیتراستای در اسالمیحکومتتشکیل(10

از(11 معیاهایویژگییکی با ارتباط در کریم قرآن در اسالمینمازگزاران تمدن ؟است کدامرهای

و(12 جهل سد شکستن سبب دالیلی جامعهپرستیخرافهچه شد؟در عربستان

بین(13 روابط در جدید نگرش ایجاد سبب اسالمی تمدن معیار گردید؟هاملتکدام

بشناسیم؟(14 را اسالم تمدن معیارهای باید چرا



نگاه(15 افق اسالمی تمدن معیار دنهاانسانکدام محدوده از برد؟را فراتر یا

چیست؟(16 الهی والیت حاکمیت از مقصود

برپایی(17 از چیست؟ایجامعهمقصود محور مورد)عدالت دو (ذکر

بین(18 روابط برقراری کرد؟هاملتمالک تغییراتی چه اسالم از بعد و بود نحو چه به اسالم از قبل

تفسیر(19 کریم چگونهطلبیعدالتقرآن دین کنندگان تکذیب رفتار در ؟نمایدمیمطرحرا

به(20 مربوط الهی والیت پذیرش و اسالمی حکومت است؟یککدامتشکیل اسالمی تمدن معیارهای از

)ص((21 خدا رسول نظر دارند، ایجبههدواز قرار یکدیگر مقابل در همواره ؟اندکدمکه

اصلیاز(22 خانوادهبرنامهعناصر جایگاه ارتقای برای )ص( خدا رشدعنوانبهرسول تربیت کانون فسادهاانسانو اصلی مانع و

بود؟ چه تباهی و

در(23 کریم بیانآنجاقرآن را نمازگزاران اوصاف ویژگیکندمیکه چه به ؟کندمیاشارههاآن،

را(24 کسانی چه کریم معرفیعنوانبهقرآن دین کنندگان ؟کندمیتکذیب

بردن(25 بین اسالمآداباز توسط تماشارهجاهلی معیار کدام دارد؟به اسالمی دن

پیامبر(26 بیاناترفتار طبقاتیو فاصله که فضایی ایجاد برای فقرقران شودو شمرده مساواتزشت باشدوسطو ارزشمند

است؟ اسالمی تمدن معیار کدام بیانگر

نگاه(27 افق اسالم پیامبر استخراجهاانساناینکه اسالمی معیار کدام بود فراتر دنیایی زندگی ه محدود ؟شودمیرا

ازیککدام(28 جامعه ماندن حفظ باعث اسالمی تمدن معیارهای فساد بندوباریبیاز شد؟و

مورد(29 ببرید.دو نام را اسالمی تمدن معیارهای از

کریم(30 قرآن در بیانهایویژگیخداوند چگونه را کنندگان تکذیب و ؟کندمینمازگزاران

خرافی(31 عقاید از مورد جادو بنویسید.زمان را هلیت

شد؟(32 لغو زن از ابزاری استفاده اسالم از بعد چرا

گرفت؟(33 قرار پیامبر رسالت محور که موضوعی اولین

بود(34 چگونه اسالم از بعد و اسالم از قبل جامعه در زن ؟جایگاه

برپا(35 از پییهدف توسط محور عدالت بود؟امبریجامعه چه اسالم

اوصافکریمنآقر(36 برایچه راستایرا در بیبرقرارینمازگزاران ؟کندمیانیعدالت

چیست؟(37 اسالم اجتماعی قوانین تدوین و روابط تنظیم مبنای

اقدام(38 بین) پیامبرکدام روابط در تحول موجب گردید؟هاملتص(

بنویسید؟هایویژگی(39 را باطل جبهه و حق جبهه

(«غ/ص) غلطوصحیح»سؤاالت

:کنیدمشخص (غ/ص)بارازیرهایگزارهبودننادرستیادرست

)غ( (1 است. مسلمانان زندگی اصلی هدف دنیوی، زندگی برای تالش نیز و اخروی رستگاری

شمار (2 به اسالمی تمدن معیارهای از یکی محوری عدالت اصل به ص().رودمیتوجه

به (3 ممکنعنوانبهخانوادهمحوریتتوجه زن منزلت احیای با اسالمی تمدن معیارهای از ص().شودمییکی

)صزن (4 بود. جهل و خرافات از سرشار اسالم از قبل عصر در عربستان مردم (دگی

کریم (5 قرآن آیات تدریجی )غجاهلیتسدنزول شکست. را گرایی خرافه (و

در (6 را خود رسالت )ص( اکرم کهایجامعهرسول کرد تعقلهاینشانهآغاز و علم از اندکی آنبسیار ص().شدمییافتدر



)صسوقتعقلوتفکربر مبتنیزندگیسویبه رامردمو نابودراجاهلیآدابتاشدمبعوثخدارسول (7 (دهد.

غ()نداشت.مالیاستقاللاماکردکسبرا خوداجتماعیمنزلت زن اسالمبه مردمگرویدنبا (8

تعقل، (9 و علم به دعوت کنار در )ص( اکرم فرهاانسانزندگیافقرسول دنیایی زندگی محدوده از )صرا برد. (اتر

آفرینشهایزیباییو هانعمتاز استفادهعیندراخرویرستگاریبهتوجه(10  اززندگیدرگراییاعتدالکنندهبیانجهان

ص()است.اسالمیتمدنمعیارهای

خدا(11 بین)ص(رسول روابط در تحول موجب که جامعه در جدید نگرشی ایجاد و هابندیصفگردید،هاملتبا

)صتأییدراهاریگیجبهه (کرد.

بیان(12 چنین را نمازگزاران اوصاف از یکی کریم قرار »کهکندمیقرآن معینی حق فقیران و محرومان برای خود مال در آنان

ص()«.اندداده

نشدند.عباسبنیو امیهبنیخلفای(13 خارج الهی والیت دایرۀ غ()از

نمود) خدارسول(14 واجب همه برای را علم طلب ص().ص(

گردید.(15 اخالقی فضایل رشد کانون خانواده اسالم، به مردم گرویدن ص()با

همة(16 اسالمی تمدن از مندیبهرهبایدهاانساندر باشند.هایثروتیکسانی داشته غ()زمین

)غ(17 بود. اسالم به جاهلیت عصر از گذر حاصل مردم، اجتماعی و فردی زندگی شیوۀ در بنیادین (تحولی

ا(18 برپاییترینمهمزیکی )ص( اکرم پیامبر بود.ایجامعهاهداف محور ص() عدالت

یاران(19 کمک به و کرد آغاز مدینه از را خود رسالت )ص( خدا نهاد.هایپایهرسول بنا را دینی جامعه ص()یک

از(20 علمیهایویژگییکی است.یدورهفرهنگ خاص قشر یا طبقه به علم تحصیل بودن منحصر غ() اسالمی

آورد.(21 دست به مالی استقالل و کرد کسب را خود انسانی منزلت زن اسالم به مردم گرویدن ص() با

اسالمی(22 تمدن معیار غ()است.« پذیریوالیت»اولین

از(23 بود.)خدارسولخواهیعدالتهایجنبهیکی گرایی خرافه با مبارزه غ()ص(

قرار(24 نمازگزاران، اوصاف از یکی کریم بیانقرآن یتیمان برای خود مال از معینی حق ص().کندمیدادن

اجتماعی(25 نظام برپایی اسالمی حکومت تشکیل دالیل از اساسیکی بود.بر الهی ص()والیت

)ص((26 خدا رسول رفتار و کریم قرآن شدبیانات وفاصلهسبب فقر و و توجهیبیطبقاتی شود شمرده زشت محرومان به

ارزش قسط، و )صمساوات کند. پیدا واال (ی

در(27 را خود دعوت )ص( خدا کردایجامعهرسول داناییهاینشانهکهآغاز و تفکر و تعقل از یافتبسیاری آن .شدمیدر

()غ

بنی(28 ازعباسبنیو امیهخلفای را اسالمی حکومت دایرهحکومت خود امیال اساس بر و کردند خارج الهی .کردندمیوالیت

()ص

ظه(29 از اسالم،پیش اساسور بر را دیگران با خود روابط قبایل تنظیمجبههرؤسای باطل و ()غ.کردندمیحق

داشتند.(30 مالکیت حق مردان همچون زنان اسالم از غ()قبل

تمام(31 برای رشد امکان کردن پایههاانسانفراهم بر پیامبر هدف بیانگر اسالم توسط جامعه است.ایجامعهدر محور عدالت

ص()

خردورزی(32 به قران مکرر تشویقدعوت به و پیامبر راآموزیعلمدائمی گرایی خرافه ص()شکستسد

ظالمان(33 با و کنند برقرار برادری پیوند خود میان باید مفسدانمسلمانان نمایند.و ص()مبارزه

)ص گستریعدالت(34 بود. پیامبر توسط اسالمی حکومت تشکیل (دلیل



رسول(35 فرموده «.»ص() خدابه است مستحب مسلمانی زن و مرد هر بر علم غ()طلب

خدا(36 کناررسول نگاه در افق معاد، اصل با توحید، به برد.هاانساندعوت فراتر دنیایی زندگی محدوده از ص()را

پیاتیآنیاول(37 بر وامبریکه رسالت آغازگر و شد دربارهینازل معادبود و غ() بود.توحید

تعالی(38 و دنیویرشد است.هاانسانزندگی اسالمی متمدن جامعه اصلی غ()هدف

د(39 برامبریپدگاهیاز دانش و علم واجبهرطلب ص()است.مردی

النَّارِ»هیآ(40 عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً الْآخِرَۀِ وَفِی حَسَنَةً الدُّنْیَا فِی آتِنَا رَبَّنَا یَقُولُ مَّن د«وَمِنْهُم به اسالم توجه آخرتنیابه اشارهو ،

ص()دارد.

برسانند.(41 شاخه پانصد به محدود شاخه چند از را بشری دانش و علوم توانستند اسالم جهان در ما ص()نیاکان

از(42 بود.هایویژگییکی خاص قشر یا طبقه به علم تحصیل بودن منحصر اسالمی دوره علمی غ() فرهنگ

برایایجامعهدر(43 رشد امکان محور است.هاانسانهمهعدالت ()صفراهم

حق(44 جبهه دارند.یکتاپرستاندر حضور صالحان و خواهان عدالت ص()و

و(45 تعقل تفکر، به یافتخردورزیدعوت کریم قرآن جای همه ص().شودمیدر

آورد.) پیامبر(46 پدید زن و خانواده جایگاه در عظیم انقالبی خویش رفتار و گفتار با ص() ص(

«ارتباطفکش»سؤاالت

گزینهیککدام گزینهاز به »ب« ستون است(های اضافی مورد دو »ب« ستون )در است؟ مربوط »الف« ستون های

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

الهیحاکمیت(1 والیت

پیامبرترینمهماز(2 ص() اکرماهداف

خانواده(3 در مودّت و دوستی برقراری عوامل از

توأمان4 توجه اخروی( و دنیوی زندگی به

خانواده(5 جایگاه ارتقای اصلی عناصر از یکی

زنلغو(الف از ابزاری استفادۀ

یکدیگرب( به مرد و زن محبت

وج( خدا از )ع() پیامبراطاعت ائمّه و ص(

گراییاعتدالد(

باطلهـ( علیه مبارزه به مردم دعوت

محوریعدالت(و

زنز( مالی استقالل

}سؤاالت{»الف }پاسخ« ها{»ب«

 به را مردم دعوتابتدای هماناز()صخدارسول(1

کرد دعوتیکتاپرستی

اهللَآمَنواالَّذینَاَیُّهایا»(2 الرَّسولَوَ اَطیعُوا «اَطیعُوا

و بندوباریبیو فساداز جامعهمحیطماندنمحفوظ(3

عفافحفظ

گراییخرافهو جهلبا مبارزهو گراییعقل(4

توسطدنیازندگیمحدودهازهاانساننگاهافقبردنباال(5

اکرم ص() پیامبر

طاغوتحاکمیتنفیو مداریوالیتالف(

محوری توحیدب(

استواجبمسلمانزنو مردهربر علمطلبج(

گراییآخرتد(

زندگیدر گراییاعتدالهـ(

زنمنزلتومقاماحیایو خانوادهاصالتو(

طلبیعدالتز(



}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

دیگریآشنایی(1 بُعد با حیاتمردم از

اجتماعیاستواری(2 پایهنظام الهیبر قوانین

جاهلیهایتبعیضرفع(3 نظام بر حاکم طبقاتی

مختلف تحول(4 ملل بین روابط در

و حفظ(5 فساد از جامعه بندوباریبیمحیط

محوریعدالت(الف

زنارتقاء(ب منزلت و خانواده جایگاه

معاداعتقاد(ج به

ستیزیباطلو خواهیحق(د

سلطه زیر و اسالمی ملل به ویژه توجه ملل درآوردنهـ( دیگر

توحید(و

الهی حاکمیت(ز والیت

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

الهی1 والیت پذیرش )

همگان(2 رشد امکان بودن فراهم

مبارزه3 خرافات( و جهل با

عفاف4 حریم حفظ )

حق5 جبهة )

خواهان عدالت الف(

محور عدالت جامعه ب(

اجتماعی نظام برپایی پایةج( خداوندبر دستورات

خانواده جایگاه ارتقای د(

مالکیت حق از برخورداری عدم هـ(

خردورزی و تعقل و(

همه برای رشد امکان بودن فراهم ز(

}سؤاالت{ ها{}پاسخ»ب«»الف«

تربیتکانون(1 و هاانسانرشد

الهیدلیل(2 والیت پذیرش و اسالمی حکومت تشکیل

نیستمعبودی(3 اهلل جزء

اسالمیترینمهم(4 تمدن معیار

یعلمونالذین(5 ال الذین و یعلمون

توحیدمعیار(الف

معیار آموزیعلمب(

دنیامعیار(ج به آخرتتوجه و

محوریعدالتمعیار(د

خانوادهمعیار(هـ

مداریمعیار(و والیت

گراییآخرتمعیار(ز

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اسالمیدلیل(1 حکومت تشکیل

فسادوهاانسانتربیتو رشدکانون(2 اصلی تباهیو مانع

است.

برطلب(3 مردعلم است.هر واجب مسلمان وزن

کهبرترین(4 است حقی سخن سلطانجهاد مقابل در انسان

جایگاهاصل(الف زنارتقاء

حقجبهه(ب

الهی پذیرش(ج والیت

گراییآخرت اصل(د

محوریعدالت(هـ



آورد. زبان بر ستمگر

یکتاپرستان(5 خواهان جبهه عدالت و

تعقل خردورزی(و و

اخرویاعتدال(ز و دنیوی زندگی بین

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

فر1 همه( برای رشد امکان بودن اهم

وعلت(2 طبقاتی فاصله شمردن بهتوجهیبیزشت

محرومان

تباهیمانع(3 و فساد اصلی

زندگیهدف(4 اصلی

از5 بردن بهره بههاینعمت( بودن پایبند عین در الهی

اخالق

اجتماعی نظام الف(

محوریجامعه(ب عدالت

اخرویرستگاری(ج

رفتار کریم)پیامبرد( قرآن بیانات و ص(

خانوادهارتقای(هـ جایگاه

پیامبر گفتار و(

و دنیا به توجه آخرتز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

یجاهلنظامبرحاکم یطبقاتهایتبعیضرفع(1

جز2 معبودی بگویید دیشورستگارتاستین خدا(

یهالدستوراتو نیقوانهیپابریاجتماعنظامبرپایی(3

نزولبراآتشبرافروختن(4 بارانی

مفسدانبامبارزهویبرادروندیپ(5

محوردولتجامعهالف(

دیتوحبه دعوتب(

یالهتیوالج(

تعقلو تفکرد(

باطل-حقهـ(

یالهتقربو(

قسط و مساوات ز(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«

اصلی1 عناصر از برایبرنامه( )ص( خدا جایگاهرسول ارتقای

خانواده

موضوع2 )ص( اولین( خدا رسول رسالت آغاز آیات

اینکه3 برای دلیل یک تمدنی( از اسالمی کشورهای عموم چرا

؟برخوردارندضعیف

از4 را اسالمی حکومت بردایره( و کردند خارج الهی والیت

حکومت خود امیال .کردندمیاساس

بنیالف( عباسبنیو امیهخلفای

واحیای(ب زن اوهایارزشمنزلت اصیل

اجتماعی عدالت برقراری ج(

نفرد( هفده

آموختن و دانش هـ(

آن از نادرست تفسیرهای و راستین اسالم از دوری و(

}سؤاالت{ }پاسخ»الف« ها{»ب«



 

 

یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت  (1

 الهی

 عنوانبه یگاه خانواده  از اهداف پیامبر ارتقای جا  (2

 زن منزلت انسانی خود را کسب کرد  (3

 افروختند می تش آ باران  آمدن  برای  (4

 علم ساخت مشتاقروز را   آن جوامع  ترینجاهلیکی از  (5

 گرویدن به اسالم  الف(

 خردورزی ن به آ دعوت مکرر قر ب(

 بنای جامعه بر پایه قوانین الهی  ج(

 باطل  یجبهه  د(

 عصر جاهلیت  هـ(

 مانع اصلی فساد و کانون رشد و(

 شهر مدینه  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( هدف اصلی زندگی 1

 ایقبیله  هایبندیصف ( مردود کردن 2

 و تعقل ( دعوت به تفکر  3

 نمازگزاران ( اوصاف 4

 ( گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم 5

 معنوی   و الف( وجه به زندگی مادی 

 اخروی  رستگاری ( ب 

 باطل  وجبهه حق   ج(

 د( اوضاع فرهنگی 

 در جهاد شرکت  وهـ( برپایی نماز  

 هاانسانو( تغییر در نگرش 

 ز( قرار دادن حق معین برای محرومان 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 آغازگر رسالت پیامبر اکرم )ص( بود  ...  موضوع( 1

اصیل او از عناصر اصلی   هایارزش منزلت زن و  احیای( 2

 .رفتمی برنامه بشمار این 

همان ابتدای دعوت مردم را به آن   از ( اکرم )ص  رسول( 3

 کرد می دعوت 

معیار یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و   این( 4

 پذیرش والیت الهی است 

  و  تا آداب جاهلیت را نابود کند  آمد ( اکرم )ص پیامبر( 5

 آن سوق دهد  سویبه مردم را 

 و آموختن دانش ( الف

 اپرستییکت( ب

 خدا و امامان  پیامبر  و  خدااز  و پیروی اطاعت( ج

 مبتنی بر تفکر و علم زندگی( د

 جایگاه خانواده  ارتقای ( هـ

 آخرتبه جهان   اعتقاد و  ایمان( و

 به معاد  اعتقاد ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است  طلب( 1

 و حکومت صالحان است تکه خواهان عدال یجبهه ( 2

 تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی  دلیل ( 3

 ی طبقاتی از بین بردن فاصله ( 4

 دعوت پیامبر  اولین ( 5

 عدالت ورزی  معیار ( الف

 اسالمی  تمدن( ب

 الهی  حاکمیت ( ج

 حق  جبهه ( د

 تعقل   معیار( هـ



 

 

 یکتاپرستی ( و

 باطل جبهه ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( ) پیامبر آغازگر رسالت  آیات (1

 تمدن اسالمی  هایپایه برای بنا نهادن  مکانی( 2

 ص( )  پیامبراهداف  ترینمهم  از( 3

 از دیدگاه قرآن  نمازگزاران هایویژگی   ازجمله( 4

 عناصر اصلی ارتقای جایگاه خانواده  ترینمهم  از( 5

 

 عدالت محور  جامعه ( الف

 آخرتبه توحید و جهان   اعتقاد ( ب

 و آموختن   دانش(  ج

 دادن حق معین در مال خود برای محرومان   قرار( د

 مکه ( ه

 اصیل هایارزش منزلت زن و  احیای ( و

 مدینه ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( )  اکرم( شروع رسالت رسول 1

 خرافه گرایی ( شکستن سد جاهلیت و 2

 آخرتهای جهان آفرینش و توجه به مندی از نعمت( بهره 3

 ( برقراری پیوند میان مسلمانان4

 امیال خود  بر اساس  عباس بنی و   امیهبنی ( حکومت خلفای 5

 الف( قبول والیت الهی 

 ب( مکه 

 ج( علم و دانش 

 د( مدینه 

 هاهـ( تحول در روابط بین ملت 

 گرایی اعتدالو( رعایت اصل 

 ز( توحید و مبارزه با شرک 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :دهید تشریحی پاسخ  زیر التسؤا به

 را توضیح دهید. «عدالت محوری » از معیارهای تمدن اسالمی  (1

 منزلت زنان را در جامعة عربستان قبل و بعد از اسالم باهم مقایسه کنید.  (2

 ای آغاز کرد؟ از معیارهای تمدن اسالمی، رسول خدا )ص( دعوت خود را در چگونه جامعه  «گرایی عقل »با توجه به معیار  (3

 اند؟ نام برده و هر یک را معرفی کنید. ای که در مقابل یکدیگر قرار دارند کدم نظر رسول خدا )ص(، دو جبهه از (4

 با آغاز تمدن اسالمی توسط پیامبر اکرم )ص( چگونه سد جاهلیت و خرافه گرایی شکست؟ (5

 داشت؟ ایمره ث چه  و  بوده اکرم پیامبر مهم برنامه کدام  عناصر از  او اصیل ارزش  و  زن  منزلت  احیای (6

 ؟ شد ( در عصر پیامبر اکرم )ص  گرایی سد جاهلیت و خرافه  چه عواملی باعث شکست (7

 است؟ مطرح  اهدافی  و  مفاهیم چه  بود نهاده  بنا پیامبر اکرم )ص(  که  طلبیعدالت  جامعه در (8

 کند؟خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند از چه کسانی یاد می قرآن کریم در جایی که می  (9

 دهید؟  توضیح را  آن است اسالمی تمدن  معیارهای از یکی دنیایی هاینعمت  از گرفتن بهره  و  زندگی در لاعتدا (10

 گسترش اسالم چگونه سبب ارتقای جایگاه خانواده و احیای منزلت زن در جامعه شد؟  (11



 

 

 کدام معیار سبب نگرش جدید که در روابط ملل ایجاد تغییر کرد، شد؟ کامالً شرح دهید  (12

 گذاری تمدن اسالمی برپایی جامعه عدالت محور بود این مطلب را تشریح کنید اهداف پیامبر در پایه تریناز مهم  (13

 خردگرایی از اصول تمدن اسالمی را تبیین کنید  (14

 با گرویدن مردم به اسالم، زن چه موقعیتی پیدا نمود؟  (15

 چه عواملی در شکستن سد جاهلیت و خرافه گرایی مؤثر بودند؟  (16

 ها به وجود آورد، چه بود؟ ص( در روابط بین ملت )  کرماتحولی که پیامبر  (17

 عنوان معیار تمدن اسالمی شرح دهید؟ به  را « حاکمیت والیت الهی » (18

 بعد از اسالم از چه جایگاهی برخوردار شدند؟ « زنان»توضیح دهید  (19

 ها را بنویسید؟ نقش رسول خدا )ص( را در ایجاد تحول در روابط بین ملت (20

 در تمدن اسالمی را توضیح دهید؟   «دعوت به تفکر و خردورزی» اسالمی  یکی از معیارهای تمدن  (21

 ها را قبل و بعد از اسالم توضیح دهید.مالک برقراری روابط بین ملت (22

 منزلت و جایگاه زن را در عصر جاهلیت و بعد از اسالم، با یکدیگر مقایسه کنید؟  (23

 ی دنیوی و اخروی را در مردم ایجاد نمودند؟هامندی از نعمتپیامبر چگونه دیدگاه متعادل در مورد بهره  (24

 دو مورد( ) .د یسیبنو را  یاسالم تمدن یارهایمع (25

 جایگاه تفکر و خردورزی را در جامعه عربستان قبل از اسالم و بعد از اسالم را بنویسید.  (26

 ها، قبل از اسالم و بعد از اسالم چگونه بوده است؟توضیح دهید روابط بین ملت  (27

ترین جوامع آن روز را مشتاق در زمان رسول خدا )ص( سد جاهلیت و خرافه گویی بشکند و جاهلچه عواملی سبب شد  (28

 علم کند؟ 

 های پیامبر است توضیح دهید؟ یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی پذیرش والیت الهی که یکی از مسئولیت   (29

 رسالت چه بود؟  به ( ص) خداعلّت برانگیخته شدن رسول    (30

 کند؟های مؤمنان را چگونه توصیف می یژگی قرآن کریم اوصاف و  (31

 با گرویدن مردم به اسالم زن و خانواده ازچه جایگاهی برخوردار شد؟   (32

 در مورد رعایت اعتدال که یکی از معیارهای تمدن اسالمی است، توضیح دهید   (33

 ست؟یاز زن چ یشدن استفاده ابزار  یملغ  د یفوا  آثار و  (34

 ندی از دنیا و عقبی چیست؟ منظر دین مبین اسالم در خصوص بهره   (35

 اند را به ترتیب و اختصار نام ببرید. معیارهای تمدن اسالمی که قران کریم و پیشوایان ما به ما معرفی کرده   (36

 را توضیح دهید.  های جامعه عدالت محوری که پیامبر برای آن تالش کردند ویژگی   (37

 اق علم و دانش گردد؟ ترین جوامع آن روز، مشتچه عواملی باعث شد که یکی از جاهل   (38

 

 « 11»سؤاالت درس 
«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

 ؟خواهد می بَصِیرٌ« خداوند از حضرت رسول چه  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (1

 از معیارهای تمدن اسالمی دارد؟  یککدامبه  « اشاره کند می طلب آمرزش  ،»زمین برای آموختگان دانش (2

 بَصِیرٌ« علت هشدار به مردم چیست؟  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (3



 

 

 از روایات برترین جهاد چه چیزی تبیین شده است؟ آمدهدستبه در اندیشه اسالمی  (4

 از ابعاد عدالت اشاره دارد؟  یککدامالْمِسْکِینِ« به   طَعَامِ عَلَى  یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا ُدعُّیَ...» عبارت (5

 أُمِرْتَ« خطاب به کیست؟  کَمَا عبارت »فَاْستَقِمْ  (6

 چه کسی را موظف به پایداری و استقامت دعوت کرده؟  ازآنپسأُمِرْتَ« خداوند  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (7

 بَصِیرٌ«  تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا  مَعَکَ تَابَ وَمَن  أُمِرْتَ کَمَا  در مورد آیه زیر پاسخ دهید: »فَاْستَقِمْبه سؤاالت   (8

 .آیه زیر را ترجمه کنید الف( 

 پیام آیه زیر را بنویسید. ترینمهم  ب(

از معیارهای   یککدام الْمِسْکِینِ« به  طَعَامِ عَلَى یَحُضُّ الْیَتِیمَ * وَلَا یَدُعُّ یالَِّذ بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ الَِّذی آیه زیر »أَرَأَیْتَ (9

 تمدن اسالمی اشاره دارد؟ 

 ص( برترین جهاد چیست؟)  اکرماز نظر پیامبر  (10

 چه چیزی معرفی شده است؟  داریدیناز نظر امام علی )ع( کمال  (11

 در چیست؟  دینبی و   داردین انسان  تفاوت « الْیَتِیمَ  یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ الَِّذی آیه شریفه »أَرَأَیْتَ اساس بر  (12

 «؟ آید می کدام شخصیت فرمودند »خداوند از خشنودی او خشنود و از خشم وی به خشم  درباره «  پیامبر »ص (13

 ؟شودمی ع« چه زمانی دانش آموختن، کار نیک محسوب »  رضافرمایش امام  بر اساس  (14

  چه  پیامبر  از خداوند بَصِیرٌ«  تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ تَابَ وَمَن أُمِرْتَ کَمَا »فَاْستَقِمْ یشریفه آیه توجه به  با (15

 خواهد؟می 

 الْمِسْکِینِ« طَعَامِ  عَلَى  یَحُضُّ الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَّذِی بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ  الَِّذی  »أَرَأَیْتَ یشریفه  یآیه  (16

 .بنویسید  را  آیه یترجمه ( الف

 ؟کند می   صحبت عدالت ابعاد  از یک کدام  مورد  در  آیه این( ب

روز  ه کسانی ک الْمِسْکِینِ«  طَعَامِ  عَلَى یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا  یَُدعُّ  الَِّذی  بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ الَِّذی  »أَرَأَیْتَ آیه  بر اساس  (17

 دارند؟  هاییویژگی چه کنند می تکذیب   را قیامت

 بیان کنید؟  « موضوع حدیث را شودمی تلقی   کار نیک دانش باهدف الهی همراه باشد، اگر آموختنحدیث » در  با تدبّر (18

دام  ک کنید بهآورد.« بیان  بر زبانسلطانی ستمگر  در مقابل»برترین جهاد، سخن حقی است که انسان  در حدیثبا تدبّر  (19

 اسالمی اشاره دارد؟  معیار تمدن

 ؟دانستند می چیزی  چه  رابه سؤاالت مردم   مزد پاسخ کنید ایشانبه سخنان حضرت فاطمه زهرا بیان  با توجه  (20

 را چه فرموده؟  داری دینعلی )ع( کمال   امیر مؤمنان   (21

 است؟ شده  داده  جامعه به  هشداری بَصِیرٌ« چه   تَعْمَلُونَ  بِمَا نَّهُإِ تَطْغَوْا  وَلَا مَعَکَ  تَابَ  وَمَن أُمِرْتَ کَمَا آیه »فَاْستَقِمْ  اساس  بر  (22

  امان  در  دوزخ  آتش  از  که  افتد  کسانی چهره  به  نگاهش دارد  دوست که  فرماید »کسیمی  که ( ص ) اکرم  رسول سخن این  (23

 دارد؟  اسالم صدر مسلمانان تالش  معیارهای  از یککدام  به  بنگرد« اشاره  علم  جویندگان به هستند 

 حدیث حضرت علی )ع( را در مورد منزلت عالم و دانشمند بنویسید.  (24



 

 

بَصِیرٌ« برای برقراری جامعة توحید،   تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا  وَلَا  مَعَکَ تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا  با توجه به آیة شریفه: »فَاسْتَقِمْ   (25

 اند؟مسلمانان به چه چیزی امر شده

»أَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکُنوا إلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّۀً وَ رَحمَةً إنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ   ی شریفه با توجه به آیه   (26

 لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون« 

 ؟ی آفرینش همسران چیستلف( فلسفه ا

 ؟ معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارداز  یککدام ب( این آیه به  

 ی شریفه »لَقَد أَرَسلنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاُس بِالقِسِط« ه آیه با توجه ب   (27

 الف( خداوند در جهت برپایی عدالت اجتماعی چه امکاناتی به مردم ارزانی داشته است؟ 

 ؟الهی با دالیل روشن چه بوده است ب( فلسفه ارسال رسوالن

 زیر پاسخ دهید. هایسؤال به  «ُسولَ وَأُولی األَمرِ مِنکُمأَطیعوا الرَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَیا أَیُّها الَّی شریفه »به آیه با توجه   (28

 الف( فرمان خداوند به اطاعت از خدا و رسول، خطاب به چه کسانی است؟

 ب( در راستای اطاعت از خدا، تبعیت از چه کسانی الزم است؟

 ی شریفه »قُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعلَمُون إِنَّما یَتََذکَّرُ أُولوا األَلباب« وجه به آیه با ت  (29

 دانند در بیان قرآن کریم تنها برای چه کسانی تذکر است؟دانند و کسانی که نمی الف( برابر نبودن کسانی که می

 اسالم اشاره دارد؟  ردنظرموب( این آیه به کدام معیار از تمدن 

برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر به زبان آورد«؛ این  : »ص()  خدابه فرموده رسول   (30

 حدیث بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است؟

ی جامعة توحیدی، چه اقدامی باید انجام  ص( برای برقرار) پیامبر« ... مَعَکَ تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ کَما با توجّه به آیة »فَاْستَقِمْ  (31

 دهد؟

 از اهداف رسالت پیامبر )ص( اشاره شده است؟ یککدام به  «... بِالدِّینِ یُکَذِّبُ  الَِّذی أَرَأَیْتَ»در آیات   (32

 « جامعه اسالمی باید به کدام آمادگی برسد؟ ... مَعَکَ  تابَ  مَنْ وَ  أُمِرْتَ  کَما  با توجّه به آیة »فَاْستَقِمْ  (33

دانش آموختن و عمل بر مبنای علم   داریدین ع( »ای مردم، هشیار باشید که کمال ) از فرمایش حضرت امیرالمؤمنین  (34

 دریافت؟ توان می چه پیامی  «است

 الْمِسْکِینِ«  عَامِطَ عَلَى یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ الَِّذی آیه را ترجمه کنید: »أَرَأَیْتَ  (35

 بَصِیرٌ« تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا  مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا »فَاْستَقِمْ  :پیام آیه را بنویسید   (36

»برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد« به   که:  )ص(  سخن رسول خدااین   (37

 معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟   از یککدام تحقق 

 الْمِسْکِینِ« را بنویسید.  طَعَامِ عَلَى  یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ  الَِّذی پیام آیه »أَرَأَیْتَ  (38

محمد را زمانی فرستاد   ویش خداوند رسول خ» اشاره دارد:  از معیارهای تمدن اسالمی  یککدامسخنان حضرت علی به   (39

 « بود.  فراگرفته در خواب عمیق فرو رفته و فتنه و فساد جهان را  هاملت که 



 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 ( رفتار -گفتار ) هلی را نابود ساخت.جا هایسنتخود بسیاری از  و ......................... پیامبر با ......................... (1

 ( عمل)بر مبنای علم است.  دانش آموختن و .........................  داریدین با توجه به سخن امام علی )ع( کمال   (2

 هدف الهی( ). شودمی همراه باشد حسنه تلقی  از نظر امام رضا )ع( اگر آموختن دانش با ......................... (3

سلطانی   -سخن حقی )بر زبان آورد.  است که انسان در مقابل ......................... ل خدا برترین جهاد .........................از نظر رسو (4

 (ستمگر

 (است. )عدالت اسالمی ......................... تمدنمعیارهای  ترینمهم از  (5

 ( . )نیک یا حسنهشودمی تلقی   ه شده کار .........................امام رضا )ع( اگر آموختن داشتن هدف الهی همرا از دیدگاه  (6

عدالت ) است که قرآن کریم تفاوت انسان دین را رو به دین را در آن داشته است.  یکی از ابعاد عدالت ......................... (7

 اقتصادی( 

 ( عدالت اقتصادی)است.  ......از دیدگاه قرآن در ................... دینبی و  داردین تفاوت انسان  (8

 (طبقه یا قشر -علم)بود.   خاص به ......................... فرهنگ علمی دوره اسالمی، عدم اختصاص ......................... هایویژگی از  (9

بود.   ............متناقض، از خصوصیات دوران ............. هایروش بر اساس فرمایش امام علی »ع«، داشتن مذاهب پراکنده و  (10

 (جاهلیت)

 (و آیین کیش  )  را داشتند. ......................... و .........................بدترین ( مردم زمان قبل از بعثت پیامبر به فرمایش علی )ع (11

  را  .........................و  ..... تمدنی بر پایه معیارهای .................... مردم مقدمات همراهی  و  تالش  و همکاری  تا با رسول خدا آمد  (12

 دینی(   -الهی ) بنا کند.

 نگرش( ) را بر عهده گرفتند.  هاانسان ......................... در  انقالب وبا دختر خردسالش رسالت تغییر   همراه ( پیامبر )ص  (13

رسول   هایتالش را فدای  خود ......................... پشتیبانی صمیمی برای پیامبر بود ثروت فراوان و که( حضرت خدیجه )س  (14

 شخصیت اجتماعی()  خدا کرد.

 س(()  فاطمهحضرت ) . بود ......................... که پیامبر به ارمغان آورده بود  هاییو ارزش کننده همه مفاخر   و ترویجوارث  (15

  به  اند تد که از آتش در امانبه چهره کسانی افکسی که دوست دارد نگاهش » فرماید می با توجه به حدیث پیامبر که  (16

 جویندگان علم( ) «.بنگرد .........................

 طبقه یا قشر خاص( ) . بود ......................... فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص علم به  هایویژگی از  (17

 تعقل(  و  تفکر ) .است .........................و  ......................... به  و احترام  خردورزی امام علی )ع( نشان  البالغهنهج (18

هدف  ) « .شودمی  تلقی ( حسنه) نیک کارباشد  همراه اگر آموختن دانش با .........................» فرماید می ( ع) رضاحضرت امام  (19

 الهی(

 جهاد( ) . آوردمی نی ستمگر بر زبان  حقی است که انسان در مقابل سلطا سخن ......................... برترین فرماید می پیامبر  (20

تنها مذهبی است که توانایی تسلط بر حاالت گوناگون و متغیر زندگی   معروف انگلیسی: ......................... ینویسنده  برناردشاو (21

 ( اسالم)را دارد. 

 ابتر( ). زدند می صدا  ...............برخی از اعراب برای تحقیر کردن پیامبر به خاطر نداشتن فرزند پسر، پیامبر را .......... (22

، اند امانکسانی افتد که از آتش دوزخ در  یچهره کسی که دوست دارد نگاهش به »  ص( فرمود:)  اسالمرسول مکرم  (23

 جویندگان علم( ) « .بنگرد به.........................

 ( تفکر و تعقل) خردورزی و احترام به است. ع( نشان) علی امام  یالبالغهنهج (24



 

 

............. خانوادۀ پیامبر اکرم )ص( به مؤمنان آموخت که توجّه به مقام و منزلت زن به معنی........................... و .................... (25

 هوسرانی و متزلزل ساختن(  –ابزاری   و نگاه بندوباریبی ) بنیان خانواده نیست.

 علم( ) به طبقه و قشر خاص بود.  م اختصاص.................فرهنگ علمی دوره اسالمی عد  هایویژگی یکی از   (26

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ؟است کرده وارد خانواده نهاد به را هاآسیب بیشترین چگونه جدید  تمدن (1

 ؟سازدمی  به انسان وارد چه آسیبی را ،ن گوناگو و متنوع کاالهاى به مردم  دائمى مشغولیدل  و زندگی الگوی تغییر (2

 ؟داد افزایش سرعتبه  را طبیعی منابع از برداریبهره  در  انسان توانایی  چه عاملی (3

 ؟باشند می به دنبال رسیدن به چه هدفی   غاتیتبل کمک با غاتى،یتبل هایقدرت  امروزه (4

 ی تمدن جدید به نهاد خانواده را نام برید.هاآسیب  ترینمهم (5

 خاص به کدام ویژگی تمدن اسالمی اشاره دارد؟ عدم اختصاص علم به قشر  (6

 به چه کسانی باید نگاه کنیم؟  اند امان از نظر رسول خدا اگر بخواهیم به کسانی نگاه کنیم که از آتش جهنم در  (7

 ؟ داند می امام علی کدام شکست در اسالم را فقط با جایگزینی یک عالم ممکن  (8

 ص( چیست؟ ) پیامبر برترین جهاد از دیدگاه  (9

 دین ما چند چیز است نام ببرید؟  پایه (10

 ؟داند می در چه چیزهایی  داری دین امام علی )ع( کمال   (11

 معیارهای تمدن اسالمی را نام ببرید؟  ترینمهم (12

 بدترین کیش و آیین را داشتید. آن زمان: فرمایند می حضرت علی »ع« درباره کدام دوران   (13

 د. را نام ببری دوران قبل از اسالم هایشاخصه از  دو مورد (14

 ؟اند کدم  ( ص)  اکرمبهترین زنان جهان از نگاه پیامبر  (15

 ص« کرد؟ »  اکرم چه کسی ثروت فراوان و شخصیت اجتماعی خود را فدای زحمات پیامبر  (16

 ؟شد می محسوب  دودرجه زن موجود   ریال  اخیر، هایدوره در کدام جامعه تا همین  (17

 رواج داشت؟ چیزهایی قبل از بعثت پیامبر در بین قبایل چه  (18

 زنان در فرهنگ علمی دوره اسالمی چگونه بود؟  نقش (19

 علت چه بود؟  نامیدند می را ابتر   پیامبربرخی اعراب  (20

 ؟ داردمی جهاد بیان   را برترین سخنی  چگونه( پیامبر )ص  (21

 ؟دانستند می چه چیزهایی   در  را  داریدین ع( کمال  )  علیحضرت  (22

 ؟ دانستمی زی سؤاالت مردم چه چی برابر  در  را خود مزد ( س ) زهراحضرت فاطمه  (23

 ؟شود می دوزخ  از آتش به چهره چه کسی سبب درامان ماندن  نگاه ص( فرمودند:) پیامبر (24

 اسالمی چه بود؟  یدوره فرهنگ علمی  هایویژگی یکی از   (25



 

 

 تمدن اسالمی چگونه بود؟  گیری در شکلنقش حضرت خدیجه  (26

 شد؟  دانش  و  علم به  مسلمانان عالقه  باعث  عاملی چه (27

 های جاهلی شد؟انسانی و فروریختن سنت شدهفراموش های ارزش  چه عواملی سبب احیای  (28

 چه عواملی سبب عالقه مسلمانان به علم و دانش شد؟ (29

 علم چه نامیده شده است؟  هماهنگ با رفتار و  عمل( ع)  رضا امام از نظر (30

 ص(، رفتارهای جاهلی نسبت به زن مجدد پدیدار شود؟)  پیامبرچه عواملی موجب شد که بعد از   (31

 مسلمانان در امور مربوط به بهداشت و سالمت چگونه بود؟   وضع (32

 نظر برناردشاو نویسندۀ معروف انگلیسی دربارۀ رشد و بالندگی علم و فرهنگ مسلمانان را بیان نمایید. (33

 ؟ شودمی ع(، آموختن دانش در چه صورتی کار نیک تلقی )  رضابر اساس حدیثی از امام  (34

 ی اسالم را در امور مربوط به بهداشت و سالمت متحول کرد؟ کدام دستورات دین اسالم وضعیت دنیا (35

 گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند چیست؟  (36

 کرد؟ نمود و از هیچ تالشی فروگذار نمی ص( در هر فرصتی برای تحقق چه اهدافی کمال استفاده را می ) پیامبر (37

 کنندگان دین چیست؟ از نظر قرآن دو ویژگی تکذیب (38

به  ص( و بیانات قرآن کریم باعث ) اکرمص( در ایجاد تمدن متعالی اسالم، رفتار رسول ) پیامبرهدف  ترینم مهبا توجه به  (39

 آمدن چه فضایی شد؟ وجود 

 ؟شدن سد جاهلیت و خرافه گرایی شد  چه عواملی باعث شکسته (40

 ؟اند امانیت پیامبر اکرم )ص( چه کسانی از آتش دوزخ در ادر رو (41

 )ع( نشان چیست؟  امیرالمؤمنین البالغهنهج (42

 چیزی دانسته است؟ چه را در  دینبی و  داردین قران کریم تفاوت انسان   (43

 رسول خدا برای تحقق معیارهای تمدن اسالمی را ذکر کنید؟  هایتالش دو مورد از  (44

 مقدمات تمدن اسالم را بر چه معیارهایی بنا کرد؟   پیامبر اسالم )ص( با همکاری مردم (45

 ها تالش کردند را نام ببرید.مسلمان صدر اسالم برای تحقق آندو مورد از معیارهایی که  (46

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 :کنید مشخص با )ص/غ( را زیر هایگزاره  بودن نادرست یا درست

 غ( )  از ویژگی مردم دوره بعد از اسالم است. متناقض هایو خواسته مذاهب پراکنده   (1

 . )ص( گویند می گان دوستی با دانشمندان تهنیت فرشتگان با درود و تحیات خویش به شیفت (2

 داشت. د نخواه بیشتر تأثیرگذاری  قدرت د،نباش  تمدن جدید داشته  ی نسبت بهبیشتر هوشیاری و آگاهی قدر هر مسلمانان (3

 )ص( 

 ( ص ). گفتند میدنیا رفته بودند به همین علت به ایشان ابتر  از  پیامبرسه دختر پیامبر قبل از رحلت  (4

 ص( )  تعقل است. و  حضرت علی نشان خردورزی و احترام به تفکر  البالغهنهج (5

 ( ص)  فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاصی بود.  هایویژگی یکی از   (6



 

 

 ( ص) موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بود.  (7

 هستند. )غ(  مؤمن رضا فرشتگان شیفته دوستی با تاجران   با توجه به روایت امام (8

 در تمدن اسالمی موقعیت زن و خانواده بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا بود. )ص(  (9

تمدن اسالمی   جوییعدالت به ویژگی  دانند می برترین جهاد را سخن حق در مقابل حاکم ظالم  که( بیان رسول خدا )ص (10

 اشاره دارد. )ص( 

 ص علم به طبقه خاص در تمدن اسالمی به ویژگی رشد و بالندگی فرهنگی اشاره دارد. )ص( عدم اختصا (11

 ارمغان آورده است. )ص(  به ( شده که پیامبر )ص هاییارزش حضرت فاطمه )س( وارث و ترویج کننده همه مفاخر  (12

 برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر بر زبان آورد. )ص(  (13

 . )ص( داند می را در عدالت اقتصادی و توجه به فقرا و ایتام   دینبی و  داردین م تفاوت انسان  قرآن کری (14

 . )ص( باشند میبرخی از همسران رسول خدا »ص«، جزء راویان حدیث  (15

 در کنار مساجد شد. )ص(  سازیمدرسه ، سبب و دانششوق و عالقه مسلمانان به علم  (16

 ص( ) نده مسلمانان است.دانستن اوضاع قبل از اسالم چراغ راه آی (17

 )غ(  .گذشتمی زمانی فرستاد که اندکی از بعثت پیامبران قبل    را ( خداوند حضرت محمد )ص  فرماید می حضرت علی )ع(  (18

 )غ(  را بنا کند. و دینی تمدنی بر پایه معیارهای الهی  رسول خدا آمد تا خودش مقدمات (19

 غ( )  را بر عهده گرفتند. هاانسان در رفتار  بو انقال با دختر خردسالش رسالت تغییر   همراه ( پیامبر )ص  (20

 )ص(   علت پیدایش پانصد شاخه علمی در دوره تمدن اسالمی توسعه زیاد علم بود. (21

  . داردمیهماهنگ با علم را جهاد در راه خدا بیان  و سخن و گفتارپروردگار  و تقدیسعلمی را تسبیح  مذاکره( ع) رضاامام  (22

 غ( )

 غ( )  است. خردورزی و  و تعقل اسالمی تفکر تمدن  معیارهای  ترینمهم از  (23

 )ص(   تمدن اسالمی برقراری عدالت است. معیارهای  ترینمهم از  (24

 عبادت. )ص(  علمی مذاکره   و است تسبیح  آموزی علم (25

 گویند. )ص( می  تهنیت هاآن  به و با درود هستند  دانشمندان  با دوستی   شیفته فرشتگان  (26

 است. )ص(  اقتصادی عدالت  در دینبی   و داردین   انسان تفاوت  (27

 نیست. )ص(  خانواده بنیان ساختن متزلزل معنای  به  زن  منزلت   مقام و به  توجه اسالم  توسعه با  (28

 بود. )ص(  دینی  عرفی و معیارهای  منطبق بر پیامبر  رفتارهای تمام  (29

 . )ص( شمردند می داشتن دختر را ننگ   مردم از عربستان بسیاری  جزیرۀشبه  قبل از اسالم در (30

جاهلی   هایسنت  و فروریختن انسانی  شدۀفراموش  هایارزش دخترش فاطمه سبب احیای  تنها و ( ص)  پیامبر رفتارهای  (31

 شد. )ص( 

 غ( )  .داند می را در عدالت قضایی  دینبی و  داردین قرآن کریم تفاوت انسان   (32

 ص( )  .کردند می س( تشکیل داده بود شرکت  )  فاطمه در کالسی که حضرت  آموزی علم زنان مدینه برای  (33

 غ( )  .«طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی مستحب است» ص( )  خدابه فرموده رسول  (34

 آورد. )ص(  به دست با گرویدن مردم به اسالم زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی  (35

 ای عدالت محور بود. )ص( ص( برپایی جامعه )  اکرم ترین اهداف پیامبر یکی از مهم  (36

ها گردید.  ص( ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحول در روابط بین ملت) خدا یکی از اقدامات مهم رسول  (37

 )ص( 



 

 

 غ( )  .ت داشتند یزنان حق مالک در اروپا و سایر مناطق جهان،  (38

 ص( ) .شد می ته فحقوق الهی زنان نادیده گر  ،عباس بنیو  امیهبنی در زمان حاکمان  (39

 . )ص( در عدالت اقتصادی است دینبی و  داردین با توجه به آیات قرآن کریم، تفاوت انسان   (40

 . )غ( مبارزه کرد شدتبه که قرآن کریم با آن تلقی  شد می موجود درجه اول تلقی   عنوانبه زن  در اروپا، (41

 غ( )  . نیز بود انکارغیرقابل منفی   هایجنبه مثبت فراوان دارای  هایجنبه تمدن اسالم پس از پیامبر اکرم )ص( عالوه بر  (42

 غ( ) .اند کرده  خیریه که از اموال خود وقف امور باشد می  خیرقدیمی کشورمان مربوط به مردان  هایقوفه موبسیاری از  (43

 ص( ) نفی و با آن مبارزه کرد.  شدتبه درجه دوم بودن زن را   تلقی قران کریم،  (44

  جبران نیست.  ابلدیگر قدانشمند  وسیله به در اسالم است که جز  شکستی  مرگ عالم و دانشمند در سخنان امام علی )ع(،  (45

 ص( )

زیادی را به دربار خود   زنان ،سراحرماسالمی با تشکیل  هایسرزمینو بسیاری از حاکمان  عباسبنی و  امیهبنیحاکمان  (46

 ص( )  حقوق آنان را نادیده گرفتند. آوردند و

 ص( )  توجه به علم و فرهنگ از اهداف مهم رسالت نبی اکرم )ص( بود.  (47

 غ( )  عدالت بنگرد. برقرارکنندگان، به اند امان چهره کسانی افتد که از آتش دوزخ در  کسی که دوست دارد نگاهش به  (48

 غ( ) .ستهاانساناز روایات، برترین جهاد آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی  آمدهدستبه در معارف اسالمی  (49

مظلومی که سخن حقی را در   با توجه به سخن پیامبر )ص( به یارانشان، طلب آمرزش کردن زمین برای انسان اختصاص به (50

 غ( ) .برابر ظالمی به زبان آورد، دارد

 ص( )  .با هدف الهی است آموزیعلم عمل حسنه در سخن امام رضا )ع( مربوط به عمل  (51

 )ص(  فرهنگ علمی دوره اسالمی اختصاص دادن علم به طبقه یا قشر خاصی بود. هایویژگی از  (52

 )ص(  ای دستیابی به تمدن اسالمی است.یکی از اقدامات مهم بر خانوادهتحکیم بنیان  (53

 )ص(  .شودمیمعیارهای تمدن اسالمی شمرده   ترینمهم برقراری عدالت از اهداف رسالت پیامبر و از  (54

جاهلی را   و سنتانسانی را احیا کند  هایارزش زیاد نتوانست  هایتالش پیامبر و دخترش فاطمه زهرا علیرغم  رفتارهای (55

 )ص(  .فروریزد

 )ص(  از اسالم چندان درخشان نبود.  و قبل  در امور بهداشتی و سالمت پس از اسالم در مقایسه با اروپا وضع مسلمانان (56

 

 

 

 

 
 

  « ارتباط کشف» سؤاالت 

 های ستون »الف« مربوط است؟ )در ستون »ب« دو مورد اضافی است( های ستون »ب« به گزینه از گزینه  یککدام

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 



 

 

 درپیپی  هایجنگ یالت اداری و ( تشک1

 ( برقراری جامعه توحیدی 2

 پیامبر  هایارزش ( وارث و ترویج کننده همه مفاخر و 3

 ( عبادت 4

توانایی تسلط بر حاالت گوناگون   ( اسالم تنها دینی است که 5

 و متغیر زندگی را دارد. 

 حضرت فاطمه )س(  الف(

 آموزی علم  ب(

 س( ) خدیجه حضرت  ج(

 عی قبل از اسالم اوضاع اجتما د(

 و فرهنگی بعد اسالم   اجتماعیاوضاع  هـ(

 برناردشاوو( 

 توجه به عدالت و حقوق مردم  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 پیامبر هایارزش  و  مفاخر کننده ترویج و  وارث (1

 دینی  -الهی هدف با دانش آموختن(  ع)  رضا امام  نظر از (2

 قرآن   نظر از ندیبی  و  داردین   انسان تفاوت (3

 پیامبر  بزرگ ( حامی4

 دانش  و  علم  به مسلمانان عالقه عامل  ترینمه  (5

 حسنه است (الف

 ب( تالش پیامبر و پیشوایان 

 عدالت فرهنگی  ج(

 د( حضرت فاطمه )ص( 

 به عدالت اقتصادی  توجه ( هـ

 و( حضرت خدیجه )ع( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

در رعایت عدالت اقتصادی   دینبیو  داردین تفاوت انسان  (1

 است.

 اسالمی  تمدن معیار  ترینمهم (2

 تفکر  به احترام  و  خردورزی نشان (3

 جاهلی هایسنت عامل نابودی  (4

 فتن از آتش دوزخ راه نجات یا (5

 فرهنگ و  علم  بالندگی  و  رشد  (الف

 فذلک الذی یدع الیتیم و ال یحض علی طعام المسکین (ب

 مردم   قوقح و  عدالت به  توجه   (ج

 خردورزی  و  گرایی( عقل د

 ص( ) اکرم گفتار و رفتار پیامبر  (هـ

 نگاه کردن به جویندگان علم (و

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 متناقض داشتند. هایخواسته ( مردم آن زمان مذاهب پراکنده و 1

را دستاویز حکومت   شدهتحریف و مسیحیت  شد می با استبداد اداره   (2

 .نستدامی خود 

 ستمگر  برابر  ( گفتن سخن حق در 3

 علمی  مذاکره  (4

 شیطان  از  اطاعت و  متناقض هایخواسته  و  مذاهب پراکندگی  (5

 روم  امپراتوری الف( 

 تسبیح پروردگار ب(

 جاهلیت  ج( عصر 

 برترین جهاد  د(

 البالغه نهجهـ( 

 بعثت  از  قبل فرهنگی  و  اجتماعی اوضاع و(
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( )  پیامبر ( حامی بزرگ 1

 ( پایداری و استقامت در راه دعوت 2

 الف( اوضاع اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم 

 س( )  خدیجهب( حضرت 



 

 

 ( تخصصی شدن علم 3

 ( ننگ داشتن دختر 4

 خیر ( موقوفات زنان 5

 س( ) فاطمه ج( حضرت 

 د( موقعیت زنان در جهان اسالم 

 هـ( ارزشمندی روزافزون علم 

 لندگی علم و فرهنگو( رشد و با

 ز( برقراری جامعة توحیدی و تمدن اسالمی 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ی از نظر امام علی )ع( داردین کمال  ( 1

 ( فاَستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ التَطغَوا اِنَّه بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ 2

 علمی  مذاکره(  ع)  رضاامام  نظر از (3

 ه پادشاهان اروپایی برای معالجه به جهان اسالم مراجع (4

 خشنودی او  از  خداوند  :فرموددربارۀ ایشان  ص( )  پیامبر اکرم (5

 آید می خشمش به خشم  از و  خشنود

 برقراری جامعه توحیدی و تمدن اسالمی  الف(

 س( )  فاطمه ب(

 حقوق مردم  و ج( توجه به عدالت 

 و عمل بر مبنای علم   دانش آموختن  د(

 د و بالندگی علم و فرهنگهـ( رش 

 تسبیح پروردگار  و(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

تسبیح و تقدیس پروردگار در روایت امام رضا )ع( از پیامبر   (1

 اکرم )ص( 

 علی )ع(  امام  ( نشان خردورزی و احترام به تفکر و تعقل،2

 عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاص  (3

 سالمی معیار تمدن ا ترینمهم  (4

 گونه پیامبر با فاطمه زهرا   و احترامرفتار محبت  (5

 الف( رشد و بالندگی علم و فرهنگ

 مذاکره علمی ب( 

 برقراری عدالتج( 

 البالغه نهج  د(

 تحکیم بنیان خانواده هـ 

 به عدالت و حقوق مردم  توجه ( و

 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 
 :دهید  کامل  پاسخ زیر  سؤاالت  به

 ( مورد  3بالندگی علم و فرهنگ در تمدن اسالمی چگونه بود؟ ) رشد و (1

 ( مورد 3از تالش مسلمانان برای تحکیم بنیان خانواده در صدر اسالم بنویسید. ) هایینمونه  (2

 چگونه بود؟  عباس بنی و   امیه بنی جایگاه زنان در زمان  (3

 بهترین زنان جهان از دیدگاه پیامبر چه کسانی هستند؟  (4

 وصیف امام علی از اوضاع قبل از اسالم را بنویسید.از ت هایینمونه  (5

 عربستان را بنویسید؟  جزیرهشبه های جامعه پیش از اسالم در ویژگی (6

 مختصر شرح دهید؟  طوربه مردم را   و حقوقاز معیارهای تمدن اسالمی توجه به عدالت   (7

 ؟نامند می چرا اعراب پیامبر را ابتر   (8

 را با ذکر مثال بنویسید؟موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی  (9

 علم و فرهنگ در دوران اسالمی را شرح دهید؟ بالندگی رشد و  (10



 

 

 برداشتند؟ هاییگام زمان خود چه   در جامعهتحکیم بنیان خانواده    جهت در  (ص ) پیامبر (11

 موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی را با موقعیت آنان در اروپا و سایر مناطق جهان مقایسه کنید.  (12

 نمایید.  و تحلیل  تجربهه به مطالب کتاب وضعیت مردم قبل از بعثت را با توج (13

 ؟ دادمی هشدار  هاآن به و  کردمی آگاه  هاآن بزرگ  هایمسئولیت جامعه را نسبت به عظمت  دائماًچرا پیامبر  (14

 تحول جهانی ایفا نمود؟   ترینبزرگ  گیریشکلس( چه نقشی در ) خدیجه حضرت  (15

 بنویسید. را( رت زهرا )س توصیفات پیامبر راجع به حض  (16

 توسط پیامبر را تبیین نمایید. شدهتأسیس جایگاه زنان در تمدن اسالمی  (17

 دنیای اسالم را متحول کرد؟  درمان   وچه دستوراتی در دین اسالم سالمتی   (18

 توصیف نمایید.  را( از دیدگاه امام علی )ع و دانشمند منزلت عالم  (19

 ؟دهد می  و امروز دیروز   هایانسان اسالم چه درسی به  در تاریخزنان  نقش  مطالعه   و  با فاطمه( ص )  رفتار پیامبر (20

 ( مورد 4کنید؟)  را بیاناسالمی   در تمدن و دانش ثمرات عالقه مسلمانان به علم  (21

 تمدن اسالم چه نظری دارد؟ در مورد معروف انگلیسی   نویسنده« برناردشاو» (22

 نام ببرید؟  ،ش کردند تال ایزمینه مسلمانان صدر اسالم برای تحقق معیارها در چه  (23

 ع( در مورد آموختن دانش را بنویسید؟ )  رضاص( به نقل از امام ) محمد سخن حضرت  (24

 کردند؟می  اعمال را عملی و  رفتارها چه  خانواده  بنیان تحکیم برای  اکرم  پیامبر (25

 ؟ وپاسخی صورت گرفتچه پرسش کردمی   شرمندگی احساس  سؤاالت کثرت  از  که زنی و  )س(  زهرا بین حضرت   (26

 فرمودند؟  نقل  را  چیزی  چه علم ارزش  مورد  در  )ص( پیامبر اکرم )ع( از  رضا امام  (27

 زنان خانواده پیامبر )ص( در تاریخ چه نقشی را ایفا کردند؟ توضیح دهید.  (28

 در رشد و بالندگی علم و فرهنگ چه امری سبب عالقة مسلمانان به علم و دانش شد؟ دو مورد از ثمرات آن را بیان نمایید. (29

 بیان نمایید.  چهار سطردر  شانگرامی تار پیامبر بزرگوار اسالم را با دختر  رف (30

 چه نگاه و رفتاری نسبت به زنان داشتند؟  عباس بنی و  امیهبنی حاکمان  (31

 رعایت اعتدال که یکی از معیارهای تمدن اسالمی است، توضیح دهید.  در مورد  (32

 .شد را توضیح دهید  هاکه موجب تحول در روابط بین ملت   ص()  اکرماز اقدامات رسول  «ایجاد نگرش جدید در جامعه» (33

 . فقط نام ببرید   تالش مسلمانان در صدر اسالم برای تحقق معیارهای تمدن اسالمی رادرباره  بررسیقابل سه زمینه  (34

 ند را توضیح دهید.کردمی یکی از مواردی که رسول خدا در آن به عدالت و حقوق مردم توجه  (35

 چه فرمودند؟  خردورزی در خصوص علم و فرهنگ و توجه به   علی )ع( مؤمنانامیر  (36

 ثمرات توجه پیامبر به اندیشه و ارزشمندی علم را بنویسید. (37

 مقایسه کنید.  امیه بنی و  عباس بنی موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی را با حکومت  (38

 
 
 
 

 « 12»سؤاالت درس 

 کلمات مناسب تکمیل کنید:جمالت زیر را با 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 



 

 

 معیارهای الهی( ) . میکن یابیآن را با ............................ ارز د یبا د یقوّت تمدن جد   درک نقاط ضعف و یبرا (1

 سالمی( آثار ا )ترجمه  .داشت د یتمدن جد  ی برا ی د یبه قانون و حقوق که ابتدا با ................................... اتفاق افتاد، فوا یآگاه (2

 پرورش و تکامل بعد معنوی( ) .سازدمیغافل  ......................................... ی عنیخود،  ازین تریناساسی، انسان را از زدگی مصرف  (3

 بیستم(  –استعمار ) بود تا اواخر قرن ................ ادامه داشت. هاثروت   یدوره ..................... که دوره غارت علن (4

 ( وسطیقرون ) بود.  جلوروبه بود یک حرکت  پرستیبت گرفتار  هاقرن مدن .............. برای اروپایی که ت (5

 ایمان() این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ............. سازگاری ندارد.  وسطی قرون در دوره  (6

رهبران  ) شد که دین با علم مخالف است. سطیوقرون سرسختی .............. در مقابل نظریات جدید سبب پیدایش این عقیده در  (7

 اصلی کلیسا( 

 استعمار() خطی معلول و نتیجه ظهور ................. در تمدن جدید است. هایکتابغارت  (8

 .رساندند می در شیوه ............... استعمارگران با نفوذ تبلیغاتی و فرهنگی خود افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت  (9

 ستعمار نو()ا (10

 فطرت() .هاستانسان.....................  با مطابق  پیامی  اسالم پیام (11

 وسطی( )قرون  .است مشهور .....................  دوره تمدن  به  اروپا دوم تمدن (12

مشارکت مردم در   -قانون توجه به ) .است............................  و .....................  جدید  تمدن در  قسط  و  عدل  حوزه مثبت  آثار (13

 تشکیل حکومت( 

 الگوی زندگی( ) دائمی به کاالهای متنوع بود. مشغولی دل ، تغییر......و  زدگیمصرف آسیب   ترینجدی (14

از   گیریبهره -شدهتحریف کلیسا و تعالیم )  .بود پیدایش تمدن جدید .......................................و..................................... هایزمینه  (15

 (هاتمدن تجربیات سایر 

 (ترپیچیده  -طبیعی زنده ) .داند می   ................ اما موجودی ........... صرفاًدیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید، انسان را  (16

 ایمان( -لتعق) .شودمی تزلزل ایمان  و سبب ندارد  سازگاری ............. با مبلغان مسیحی معتقد بودند........ (17

 (زیستمحیط ساختار طبیعی ) .باشد می  .......تخریب از منابع طبیعت؛  برداریبهره نتیجه افزایش سریع  (18

 است. هاملت  گسترده در علم این احساس ایجاد شد که علم تجربی تنها رمز......و.....  هایپیشرفتعلت  به 18حدود قرن  در (19

 ( و سعادتموفقیت  )

 امانت الهی() دست انسان است. در  ..در تمدن اسالمی زمین..... (20

 ( و حقوققانون  ) با ترجمه آثار اسالمی اتفاق افتاد.  ابتدا ..... و در تمدن جدید اروپا آگاهی به..... (21

اواخر قرن بیستم ادامه داشت   تا وبود  هاملت زندگی انسان روی کره زمین که دوره غارت ثروت ملی  هایدوران  ترینسیاهاز  (22

 استعمار( ) .است دوره.....

 غرایز حیوانی( ) .انگیزدبرمی انسان در   راپرسروصدا......... و اجراهای  افسارگسیخته  هایریتم اخیر با  هایدهه موسیقی غرب در   (23

 معنای زندگی( ) جسمانی کشانده است. هایلذت  هایبیراهه را به  هاآن بسیاری از جوانان غربی که  برای  از دست رفتن........ (24

 دوران علم( ) ............ نامید.  توانمی دوران جدید را  که طوریبه داشته   العادهفوق قرون اخیر جهشی تولید علم در  (25

 کفر( ) .شودمی مخالفت با عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی، حتّی علمی، .............. تلقی   (26

  را به .............. وارد کرده است.  هاآسیبزن و مرد بیشترین در حوزه روابط  ویژهبه تمدن جدید با نگاه ................. به انسان  (27

 خانواده(  -مادی)

 استعمار( ) در روی کره زمین است. هاانسان دوران زندگی   ترینسیاه دوره ............  (28

 شوهر( -مالکیت) .شد می در اعتقاد نادرست مبلغان مسیحی زن، حق ....... نداشت و نام خانوادگی .............. بر او گذاشته  (29



 

 

 ( زدگیعلم) طبیعت و .................... است. نابودی  ،زدگیمصرف  علم، حوزۀ در پیامدهای منفی تمدن جدید  (30

  شد اروپا به یک دین الهی معتقد شدند و ............................. در سرزمین اروپا حاکم  پرستبت تمدن دوم اروپا، مردم  با ظهور (31

 چگی(. اتحاد و یکپار)

گناه  ). آید می مسیحیان معتقد بودند که آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده است و هر کسی با ............................. به دنیا  (32

 اولیه( 

طلوب  حاکمیت نام (بود.  وسطیقرون در برابر.............................. در  العملیعکس توجه به قانون در کشورهای اروپایی عموماً  (33

 کلیسا(

 استعمار نو( )  گرفت. نام در پیش گرفتند .......................  بر کشورهاهای غربی برای تسلط شیوه جدیدی که دولت (34

 فرهنگ اسالمی( ) .یافتنمیعلم و فرهنگ اروپا بدون کمک گرفتن از ............... توسعه   (35

رمز موفقیت   تنها علم این احساس پدید آمد که ................... گسترده در هایپیشرفت م میالدی به علت هاز حدود قرن هجد  (36

 علم تجربی( ) ست.هاملت و سعادت  

 تمدن اسالمی( ) میالدی در همسایگی سرزمین اروپا .......................................متولد شد. 7حدود قرن  (37

  -زدگی علم) را نام برد. .................................... و .................................... توانمی علم  یحوزه از آثار منفی تمدن جدید در  (38

 ( زدگی مصرف 

 جاذبه تبلیغات() .کشاند می ، اند آفریدهو مردم را به دنبال نیازهای کاذبی که  کند می نیاز آفرینی  امروزه............................. (39

و ................ تشویق   مردم را به دوری از دنیا و زُهد نسبت به............ اما ترین مالکان بود، ثروتمند  از خود،  کلیسا،  بااینکه (40

 الهی(  هاینعمت. )مواهب طبیعی و کردمی 

 . )صنعتگران مسلمان( داند میبسیاری از هنرها و فنون برجسته اروپا را مدیون .................................... (41

 خانواده( ) .است های تمدن جدید در حوزه ..............آسیب  نسی ازج بندوباریبی (42

 مسلمان( ) .داند می  ویل دورانت بسیاری از هنرها و فنون برجسته اروپایی همچون معماری را مدیون صنعتگران........ (43

 مالکیت() ندارد در آیین ازدواج مسیحی زن حق ...................... (44

 ند )دنیایی و پست( کرد می  تلقی  ی .................ازدواج را امر هاکشیش (45

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 :د یرا نام ببر د یتمدن جد  شیدایپ هایزمینه  (1

 د؟ یدوران علم نام  توانمی را   د یچرا دوران جد  (2

 ؟ د یرا نام ببر سط و قمثبت در حوزه عدل   یامدهایآثار و پ (3

 مشهور است؟  وسطی قرونبه دوره  کدام تمدن اروپا (4

 اروپا به یک دین الهی معتقد شدند؟ پرستبت با ظهور کدام تمدن در اروپا مردم  (5

 از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم است؟ یککداماستخراج نفت از اعماق زمین و اختراع صنعت چاپ به ترتیب نتیجه   (6

 چیست؟دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید راجع به انسان  (7

 ؟هاستملت میالدی در اروپا این احساس پدید آمد که علم تجربی تنها رمز سعادت  18به چه علت در قرن  (8

 شد؟ کشیشان و  کلیسا  به نسبت اروپاییان بدبینی  سبب چیزی چه (9

 چیست؟  اسالمی تمدن با رابطه  در  اروپائیان مهم  وظیفه  از دیدگاه مونتگمری وات  (10



 

 

 ببرید؟  نام  را علم  هحوز در  جدید  تمدن  منفی آثار  (11

 بود؟  چگونه  زن  درباره وسطی قرون   کلیسای عقاید  (12

 غرب بود؟  نیاز مردمپاسخ به کدام  ایجاد مکاتب عرفانی و معنوی در  (13

 تمدن جدید، در کدام حوزه و به کدام نهاد وارد شد؟  هایآسیب بیشترین  (14

 ب تمدن جدید است؟تک سرپرست در ارتباط با کدام آسی هایخانواده تصویب قوانین حمایت از  (15

 پیامدهای منفی اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی در آئین مسیحیت چیست؟  (16

 مخالف است؟ و علماین عقیده پیدا شود که دین با خردورزی   شد که در تمدن دوم اروپا چه عاملی باعث  (17

 اصلی قدرت اقتصادی غرب چیست؟ هایپایه از نظر برخی محققان  (18

 تمدن جدید غرب چیست؟ گیریشکل اولین عامل و ریشه  (19

 به آمرزش و عفو ابدی دست یابد؟ تواند می در آئین مسیحیت شخص گناهکار ازچه طریق  (20

 آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید؟  (21

 در تمدن جدید چیست؟ گراییمصرف آسیب   ترینجدی (22

 تک سرپرست در تمدن جدید غرب چیست؟ هایخانواده علت تصویب قانون حمایت از  (23

 شد؟ ایعقیده سرسختی رهبران اصلی کلیسا در مقابل نظریات جدید سبب پیدایش چه  (24

 استبدادی حاکم بر کشورهای اروپایی شد؟ هایحکومت در تمدن جدید چه چیزی باعث خروج  (25

 از پیامدهای تمدن جدید است؟ یککدامدر جهان مربوط به   هاملتاز بین رفتن فرهنگ مستقل   (26

 است؟ بوده  زمانی چه تا زمانی چه از اروپا تمدن سوم  دوره (27

 . بنویسید  علم  حوزه  در  را  جدید  تمدن منفی  آثار (28

 دیدگاه تمدن جدید را در مورد انسان بنویسید؟ (29

 برداری از منابع طبیعی شد؟چه عواملی سبب افزایش توانایی انسان جهت بهره (30

 شد؟  آغاز اروپا چگونه تمدن دوم  (31

 بنویسید.جدید را  مدندر تخانواده    به حوزۀ واردشده  هایآسیب (32

 چیست؟  گراییمصرف آسیب   ترینجدی (33

 رسیده است؟  اینتیجه جنسی، غرب امروز به چه   بندوباریبی  مسئلهدر مورد  (34

 ؟باشد می جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات از آثار منفی تمدن جدید در کدام حوزه   (35

 ؟باشد می ن جدید در کدام حوزه  حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود از آثار مثبت تمد  (36

 .تمدن جدید را در حوزه خانواده نام ببرید  هایآسیبدو مورد از  (37

 در برابر کشیش بودند؟  کارگناه چرا مبلغان مسیحی معتقد به اعتراف   (38

 نتیجه غفلت از خداوند در تمدن جدید چه بود؟  (39

 های کدام حوزه فرهنگ جدید است؟فزایش فاصله طبقاتی از آسیبا (40

 تولید انبوه کاالها حاکمان غربی به دنبال چه چیزی بودند؟  برای (41

 .باشد تمدن جدید در کدام حوزه می   از آثار منفی زیستمحیط نابودی طبیعت و تخریب  (42

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 غ( ) .ستا ک یاختراعات اروپا شر و  ی ماد داتیتول اسالم تنها در (1



 

 

  ق یتشو یهای اله و نعمت  یعیو زهد نسبت به مواهب طب ایاز دن ی مردم را به دور مالکان بود، اما  ن یاز ثروتمندتر سایکل (2

 )ص(  .کردمی 

 غ( )  .همه زنان و مردان و کودکان، ارزش قائل بودند  ی ، براد یدر تمدن جد  (3

 ص( ) .اسلحه است سبقت از تجارت مواد مخدر و  ی سودآوری تجارت فحشا در حال ربودن گو (4

 غ( )  .مثبت توجه به قانون در حوزه علم استتدوین قوانین حقوقی از آثار   (5

 ص( ) زدگی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم است مصرف  (6

 غ( )  .کردند تعمید از عقایدی بود که مبلغان مسیحی در دوره تمدن اول ترویج می غسل (7

 ص( )  .افزایش فاصله میان فقیر و غنی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط است (8

 غ( ) .شد  شروع  اروپا از ابتدا  حقوق و  قانون هب  آگاهی (9

 )غ(  . بود جدید  تمدن  قسط  و  عدل حوزه  مثبت آثار از استعمار پدیده ظهور (10

 ص( )  .است ابدی پیوندشان و  نیست شوهر  و  زن جدایی امکان ازدواج از پس بودند  معتقد  مسیحیان (11

 غ( ) . مند بودتمدن اسالمی در قرون اولیه از تجربیات تمدن جدید بهره  (12

 ص( ) .شودرهبران کلیسا معتقد بودند، تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می  (13

  . هایی که سبب سستی ارتباط مسیحیان با خدا گردید، محصور کردن عبادت خداوند به روز معینی در هفته بود از آیین  (14

 ص( )

 غ( )  ند و محدودیتی برای استفاده از آن ندارددر تمدن اسالمی، زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قیدوب (15

 غ() .هاستعلم تجربی پاسخگوی تمام نیازها و رمز موفقیت و سعادت ملت  (16

  . کردهای الهی تشویق می نعمت  در دوره دوم تمدن اروپا کلیسا مردم را به دوری از دنیا و زهد نسبت به مواهب طبیعی و  (17

 ص( )

 )غ(  .زدگی تمدن جدید در حوزه علم استاز آثار منفی علم مشغولی دائمی تغییر الگوی مصرف و دل  (18

 ص( )  .وسطی بودالعملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون توجه به قانون در تمدن جدید عکس (19

 )غ(  .کند زمان حاضر از تسلیم در مقابل خدا مایه نگرفته ولی به سالمت و آرامش نفس کمک می  های غرب درموسیقی  (20

 ص( )  .د رهبران کلیسا درباره هر موضوعی، حتی موضوعات علمی ضروری بودپذیرش عقای (21

 ص( )  شد تمدن سوم با افول قدرت کلیسا شروع  (22

 ص( ) .های استبداد و موروثی شد حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم موجب سرنگونی حکومت (23

 ص( ) .وسل شدند جای استعمار علنی به استعمار نو مت های غربی به ها، دولتبه دنبال بیداری ملت  (24

 )ص(  .حق تعیین سرنوشت، گام مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد  (25

 غ( ) .پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند با ظهور تمدن جدید مردم بت (26

 غ( )  .پیدایش نظریه مخالف با علم و تعقل معلول سرسختی رهبران اصلی کلیسا با نظریات جدید بود (27

 غ( ) .داند از هنرهاو فنون برجسته اروپایی را مدیون تالش مسیحیان می ویل دورانت بسیاری  (28

 ص( )  .است داده  قرار  خود تأثیر تحت  را  جهان جوامع تمامی  تقریباً جدید  تمدن (29

 غ( )  .یابد  تغییر   همسر خانوادگی  نام  به ازدواج از پس وی   خانوادگی نام  باید  اما دارد  مالکیت  حق زن  معتقدند  مسیحیان (30

 ص( )  .رسید  شکوفایی  مرحله  به قرن سه  دو طی  و شد  متولد  اسالمی  تمدن  وسطیقرون  اواسط  در  تم هف قرن حدود (31

  معنوی  و عرفانی  مکاتب نام  به را  مکاتبی اخالق  مکارم کسب هدف با افراد  از برخی  شد  باعث معنویت  به  غربی  انسان نیاز (32

 ص( ) . کنند  ایجاد



 

 

 در یونان باستان شکل گرفت و در روم  ششم تا چهارم قبل از میالد،  هایدر قرن (  ع)  تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح (33

 ص(  )  .باستان ادامه یافت 

 ص(  ) یافتشناس انگلیسی علم و فلسفة اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی اسالم  از نظر مونتگمری وات،  (34

 غ( ) .کشانند ال نیازهای واقعی می کنند و مردم را به دنبهای تبلیغاتی نیاز آفرینی میامروزه قدرت  (35

 )غ(  .ها بود تا اواخر قرن بیستم ادامه داشتدورۀ استعمار نو که دورۀ غارت علنی ثروت ملت  (36

 غ( )  .بُعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاه خاصی در تمدن جدید است (37

 ( )ص .در تمدن جدید، انسان صرفاً موجودی دارای نیازهای مادی و طبیعی است (38

 غ( ) . آگاهی به قانون و حقوق در دوره جدید اروپا با ترجمه آثار یونان اتفاق افتاد (39

 غ( ) .ها بود تا اواخر قرن بیست و یکم ادامه داشتدوره استعمار که دوره غارت ملی ثروت ملت  (40

 غ( )  .تمدن جدید با نگاه معنوی به زن و مرد باعث بهبود روابط خانواده شده است (41

 )غ(  .در اواخر تمدن دوم و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد افول قدرت کلیسا   (42

 غ( ) .شد جلو محسوب می یک حرکت روبه  پرستی بود، ها گرفتار بت تمدن جدید برای اروپایی که قرن  (43

 غ( )  .با ظهور تمدن اسالمی، نقادی از رهبران کلیسا شروع شد  (44

 ص(  ) .مدن جدید استمشارکت مردم در تشکیل حکومت از آثار مثبت حوزه عدل و قسط در ت (45

 ص( )  .تعمید شوند ها پس از تولد باید غسل بنابر عقیده مسیحیان به دلیل گناه آدم در بهشت انسان  (46

 ص( )  .مشغولی دائمی آنان به کاالهای متنوع استگرایی تغییر الگوی زندگی مردم و دل ترین آسیب مصرف جدی (47

 غ( )  .که نیازهای مادی و معنوی دارددر تمدن جدید انسان یک موجود زندۀ طبیعی پیچیده است  (48

 ص( ) .تمدن دوم اروپا در قرن چهارم قبل از میالد با آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی مردم شروع شد  (49

 )غ(   .ایمان سازگاری داردبا که تعقل  در تمدن جدید اروپا این اعتقاد وجود داشت (50

 ص( ) .دن اسالمی تأثیر پذیرفتاروپا از تم اعتراف دانشمندان اروپایی تمدن جدید  به اعتقاد و (51

 غ( )  . های پنجم تا هفتم قبل از میالد در یونان شکل گرفتتمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح در قرن  (52

 ص( )  .هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاری ما بیشتر خواهد شد  (53

 ص( )  .تا قرن شانزدهم ادامه یافت و  آغاز شد دوره دوم تمدن از قرن چهارم میالدی با حاکمیت کلیسا در اروپا  (54

وسطی  العمل در مقابل حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرونحکومت و دولت عکس ساختار، حقوقتوجه گسترده به قانون،  (55

 )ص(  .بود

  . به پذیرش عقاید رهبران کلیسا در هر موضوعی بود اجبارمسبب اصلی این تفکر که دین با خردورزی و علم مخالف است،  (56

 ص( )

 ص( )  .های دیگر یکی از نقاط قوت تمدن غرب استگیری از تجربیات تمدن بهره (57

 غ( ) .باشد شود منظور همان علم منطقی و استداللی میدر تمدن جدید وقتی صحبت از علم می (58

   ( غ)  مبلغان مسیحی معتقد بودند آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه نشده است (59

 غ( ) .یده استعمار در حوزه علم استتولید انبوه کاال از آثار منفی پد  (60

 

 
  « ارتباط کشف» سؤاالت 

 های ستون »الف« مربوط است؟ )در ستون »ب« دو مورد اضافی است( های ستون »ب« به گزینه از گزینه  یککدام



 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 مثبت تمدن جدید در حوزه علم  راز آثا (1

 علم  از آثار منفی تمدن جدید در حوزه (2

 قسط  تمدن جدید در حوزه عدل و  از آثار مثبت  (3

 هاملتدوره غارت علنی ثروت  (4

 جنسی  بندوباری بی-5

 رماعدوره است الف(

 دوره تمدن اول  ب(

 خانواده گسترده  ج(

 ت عنابودی طبی د(

 توجه به قانون  هـ(

 بیشتر از طبیعت  مندی بهره توانایی  و(

 نواده تمدن جدید در حوزه خا هایآسیب  از( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 زدگی علم ( 1

 در اخالق، معنویت و فرهنگ  هاییکتاب ( نگارش 2

 شدن ارتباط شخصی و پیوسته انسان با خدا  سست( 3

 هادولت   در مقابل( آشنایی مردم با حقوق خود 4

 استبدادی و موروثی  هایحکومت ( خارج شدن 5

 الف( تمدن دوم اروپا

 یجه اثر مثبت توجه به قانون در تمدن جدید ب( معلول و نت

 و نتیجه مشارکت مردم در تشکیل حکومت  معلول (  ج

 د( از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم 

 هـ( از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم 

 و( اثر منفی در حوزه خانواده 

 خرافی توسط مبلغان مسیحی  هایآیین ز( معلول ترویج  

 

 ها{« }پاسخ »ب »الف« }سؤاالت{ 

 طلبی تنوع 

 هااقیانوس آلودگی محیط دریاها و 

 اختراع صنعت چاپ، کشف الکتریسیته  

 معنوی و عرفانی  هایفرقه ایجاد مکاتب و  

 شدهتحریف کلیسا و تعالیم 

 نابودی طبیعت

 بیشتر از طبیعت مندیبهره توانایی 

 زدگی مصرف 

 زدگی علم

 رشد سریع علم 

 زمینه پیدایش تمدن جدید 

 

 ها{»ب« }پاسخ  لف« }سؤاالت{ »ا

 فروپاشی نهاد خانواده  (1

 در طبیعت  العادهفوق تصرف   (2

 هاملت احساس کفایت علم تجربی برای سعادت  (3

 یک موجود زنده طبیعی  صرفاً  عنوانبه تلقی انسان  (4

 به کشورهای استعمارگر استعمار زده انتقال ثروت کشورهای  (5

 ت اقتصادی غرب اصلی قدر هایپایه ایجاد  الف(

 دیدگاه حاکم و غالب در تمدن جدید  ب(

 زدگی علم  ج(

 تمدن جدید  هایآسیب  ترینمهم از  د(

 علم  یحوزه  جدید در تمدن   اثر مثبت هـ(

 توجه به قانون  و(

 در تسلیحات  محصورشدهجهان  ز(



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 اینترنتی هایشبکه  اندازیراه  (1

 و معیارهای اخالقی تغییر ضوابط   (2

 تصویب وزارت تنهایی  (3

 موروثی از اروپا  هایحکومت خارج شدن  (4

 استخراج نفت از اعماق زمین (5

 زدگی علم  الف(

 نابودی طبیعت  ب(

 توجه به قانون   ج(

 رشد سریع علم  د(

 وباری جنسی بند بی  هـ(

 فروپاشی نهاد خانواده  و(

 مشارکت مردم در تشکیل حکومت ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  االت{ »الف« }سؤ

 مشهور است. وسطیقرون تمدن   به ( 1

 تصرف در طبیعت  توانایی ( 2

 دوره زندگی بشر است. ترینسیاه ( 3

 کنار رفتن حکومت استبدادی و موروثی شد. سبب( 4

 تک سرپرست هایخانواده حمایت از  قانون ( 5

 اول اروپا  تمدن ( الف

 دوم اروپا  تمدن( ب

 استعمار  دوره(  ج

 حاکمیت کلیسا هدور (  د

 علم  آثار مثبت( هـ

 مردم در سرنوشت خود  مشارکت ( و

 منفی در حوزه خانواده  آثار ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

تولید انبوه نیز آغاز   عتی، صن آالتماشینزمان ساخت  از( 1

 گردید. 

 علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت است. (2

برده به مالکیت   عنوانبه آفریقایی  هامیلیون استعمار  در دورۀ  (3

 درآمدند اروپاییان و آمریکاییان  

 به نام وزارت تنهایی ایجاد شد. ایوزارتخانه در کشور انگلیس  (4

غفلت از خداوند و نیازهای معنوی و متعالی   ایدوره در هیچ  (5

 امروز مشاهده نشده است شدتبه انسانی 

 مارظهور ظلم فراگیر و پدیده استع الف(

 جنسی  بندوباریبی  ب(

 گرایی مصرف   ج(

 زدگی علم  د(

 نهاد خانواده  فروپاشی هـ(

 استفاده ابزاری از زنان  و(

 افزایش فاصله میان غنی و فقیر  ز(

 

 

 
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 



 

 

 علم  ع یرشد سر( 1

 زدگی علم ( 2

 توجه به قانون ( 3

 نهاد خانواده  یفروپاش ( 4

 شدهحریف ت  میتعال  و  سایکل( 5

 

 د یتمدن جد  شیدایپ هایزمینه الف( 

 قسط  در حوزه عدل و   د یتمدن جد   یمنف امد یپب( 

 در حوزه علم   د یمثبت تمدن جد   امد یپج( 

 علم  در حوزه د یتمدن جد  ی منف امد یپد( 

 در حوزه خانواده   د یتمدن جد   یمنف  هـ( پیامد 

 در حوزه خانواده  د یتمدن جد  ی منف امد یپو( 

 ز زن ا یاستفاده ابزار  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 پیدایش تمدن جدید هایزمینه -

 از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل  -

 وسطی قرون ویژگی مهم -

 نخستین تمدن در اروپا -

 تمدن جدید غرب دستاوردهای از  - 

 

 

 یونان باستان

 هاتمدناز تجربیان سایر  گیری بهره

 احیای منزلت زن 

 ایش به مسیحیتو گر پرستیبت رک ت

 مبارزه با تبعیض نژادی  

 ظهور پدیده استعمار  

 غفلت از خدا و نیازهای معنوی انسان  

 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :دهید کامل  پاسخ  زیر سؤاالت به

 مطلوب است؟  ی، از چه جهاتهر تمدنضعف   با نقاط قوّت و  ییآشنا (1

 ده است را بنویسید.سه تمدن بزرگی که اروپا تاکنون شاهد آن بو (2

 .د یسیدر اروپا را بنو  یثمرات تمدن اسالم از اینمونه  (3

 .د یده حیرا توض زدگی مصرف حوزه علم،   در  د یتمدن جد  آثار منفی از (4

 ست؟یچ پیامد این نگاهنسبت به انسان دارد؟ یدگاهیچه د د یتمدن جد  (5

 پرداختند؟ گرید  یورها به استعمار کش ایانگیزه به چه  یاستعمار به چه معناست و حاکمان غرب (6

 چه عاملی موجب بدبینی اروپاییان به کلیسا و کشیشان گردید؟ (7

 ؟ توضیح دهید.گیردمی در دوران جدید نیاز آفرینی چگونه صورت  (8

 و فطرت الهی در دوران جدید کمرنگ شود؟   معنویچگونه موجب شده است که توجه به بعد  زدگی مصرف  (9

 ؟شد می کسانی و به چه دلیل ترویج  اعتقادات نادرست در مسیحیت توسط چه  (10

 اروپایی شد؟  هایدولت دین« توسط  » چه عاملی موجب مخالفت و کنار گذاشتن  (11

 . کردند می مبلغان مسیحی چه اعتقادات نادرستی را تبلیغ  (12

 تعریف تمدن جدید از انسان چیست؟ (13

 فواید توجه به قانون در تمدن جدید را بیان کنید؟  (14

 است را شرح دهید؟  از آثار منفی حوزه عدل و قسط در تمدن جدید افزایش فاصله طبقاتی که یکی  (15



 

 

 را توضیح دهید؟ زدگیمصرف از آثار منفی علم،  (16

 ( مورد 3داشت؟ ) هااروپایی توجه به قانون در تمدن جدید چه فوایدی برای  (17

 سه مورد از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط نام ببرید.  (18

 داشت؟ هااروپایید و چه فوایدی برای تمدن دوم اروپا چگونه آغاز ش  (19

 سه مورد از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید. (20

  دو مورد از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید. (21

 افزایش فاصله طبقاتی که یکی از آثار منفی حوزه عدل و قسط در تمدن جدیداست را شرح دهید؟  (22

 نگاه مادی به انسان را شرح دهید؟  هایآسیب یکی از  عنوانبه ن استفاده ابزاری از زنا (23

 تمدن اسالمی در غرب را تبیین کنید.  از تجربیات گیری بهره (24

 نتایج روی آوردن به مسیحیت در تمدن دوره اروپا را بنویسید. (25

 برخی از اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی را تشریح کنید.  (26

 ج چیست؟ اعتقادات مسیحیت در رابطه با ازدوا  (27

 . آن انجام دهید  و منابعجدید اروپا در مورد زمین  تمدن  و بین تمدن اسالمی  ایمقایسه  (28

 ایجاد آن چیست؟ و علت   ؟ایجادشدهدر چه کشوری وزارت تنهایی  (29

 آیا تمدن جدید آزادی اندیشه را برای انسان آورده یا خیر تبیین نمایید. (30

  َ ؟گوید می تمدن جدید از تمدن اسالمی چه   رپذیریتأثیانگلیسی در خصوص  شناس اسالم مونتگمری وات  (31

 کردند؟   برداریبهره چگونه اندیشمندان اروپایی برای تحول در جامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی  (32

 علت ایجاد مکاتب عرفانی و معنوی در غرب چه بود؟  (33

 را نسبت به زن و ازدواج را بنویسید؟ وسطی قروننظر مسیحیان غربی دوره  (34

 چه پیامدی برای اروپا داشت؟ وسطیقرون ن دوم  پذیرش تمد  (35

 را بنویسید؟  شد می توسط مبلغان مسیحی تبلیغ   وسطی قرون دو مورد از اعتقادات نادرستی که در  (36

 .بنویسید  چهار نشانه این پیشرفت را شود؟می  محسوب  اروپاییان برای جلوروبه   حرکت یک  اروپا تمدن  دوم  دوره چرا (37

 .دهید  توضیح را  قانون به  توجه  قسط   و  لعد  حوزه  در  مثبت  آثار از (38

 . دهید   توضیح معناست؟  چه  به  تسلیحات در  محصور  و  نظامی شده جهان (39

 . دهید   توضیح علم  عرصه در  جدید  تمدن  منفی آثار از  یکی عنوانبه  را زدگی علم (40

 است؟ داشته  به دنبال  را  هاییو آسیب   آثار چه  خانواده  حوزه در  اروپا جدید  تمدن (41

 دهید. را شرحبیشتر از طبیعت«  گیری بهره تمدن جدید در حوزه علم »توانایی   آثار مثبتاز  (42

 فقیر و غنی در جهان افزایش یافت؟  هایانسانهای سیاسی جدید، فاصله میان نظام گیریبا شکل چگونه  (43

 گرایی چیست؟ جدیدترین آسیب فرهنگ مصرف (44

 ضیح دهید.گناه حضرت آدم تو در خصوص   را وسطیقرون مبلغان مسیحی   عقیدۀ (45

 شد. در اروپا ایعقیده پیدایش چه  سبب جدید، کلیسا نظریاترهبران اصلی  و مقاومتسرسختی  (46

 چه تحوالتی رخ داد؟  در اروپا  همسایگی سرزمین اروپا، تمدن اسالمی دربا ظهور  (47

 دهید.  را توضیح« نابودی طبیعت» در حوزۀ علم  پیامدهای منفی تمدن جدید  و  آثار از (48

 ن جدید از تمدن اسالمی در چه قرن میالدی بوده و به چه نحو صورت پذیرفته است؟تأثیرپذیری تمد  (49

 ؟ شرح دهید. باشد می فروپاشی نهاد خانواده « » تمدن جدید در حوزۀ روابط زن و مرد  هایآسیب یکی از  (50



 

 

 کلیسا مردم را با چه مشکالتی مواجه کرد؟  یساخته  ورسومآداب آیین و اعتقادات و   (51

 توضیح دهید؟  را«  مدن جدید در حوزه عدل و قسط »مشارکت مردم در تشکیل حکومت از آثار مثبت ت (52

 تمدن جدید در حوزه خانواده را بنویسید؟  هایآسیب (53

 توضیح دهید  اختصاربه  فقیر و غنی در جهان شد؟ هایانسان میان  یفاصله چه عواملی سبب افزایش  (54

 شود توضیح دهید. علم نامیده  دوران  چه عاملی باعث شد تا دوران جدید، (55

 منظور از استعمار نو چیست؟ (56

 ؟اروپاییان نسبت به کلیسا و کشیشان شد  بدبینیچه عاملی سبب  (57

 .دهید  توضیح  وقتی تمدن اسالمی متولد شد تمدن مسیحی در وضعیتی بود؟  (58

 پدیده استعمار چگونه در قرن اخیر شدت گرفت؟  (59

 را شرح دهید. آن« است زیستیط محنابودی طبیعت و تخریب  » جدید کی از آثار منفی تمدن ی (60

 

 « 13»سؤاالت درس 
 

  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

 الصّالِحونَ« را بنویسید. یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعِد الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا وَلَقَد »  :یشریفه آیه  و پیام ترجمه   (1

 چیست؟ به ارث بردن زمین   مقصود ازبه آیه فوق   با توجه  (2

و  « عاقبت نیک لِلْمُتَّقِینَ  وَالْعَاقِبَهُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا» ی:شریفه به آیه  با توجه (3

 ازآن چه کسانی است؟ پیروزی 

 های ...« روش  هِیَ أَحْسَنُ لْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی َسبیلِ رَبِّکَ بِا ادْعُ إِلی »ی شریفه به آیه  با توجه ( 4 (4

 صحیح دعوت را استخراج کنید:

 روش اول 

 روش دوم 

 روش سوم 

میان جوامع   المی در د که جامعه اس یبنویس « ...وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ شریفه  در آیه تدبر  با (5

 دیگر باید چه موقعیتی داشته باشد؟

  فه یکدام وظ «ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون هَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ» هی از آ (6

   های جامعه اسالمی اشاره دارد؟ قدامات تقویت تحکیم پایه یک از ابه کدام و  گردد ی استنباط م ،یاسالم

لْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ  لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ا وَ » با توجه به عبارت قرآنی  (7

 جامعه بپردازیم؟  هایپایه به تقویت تحکیم  توانیممی  چگونه« الْمُفْلِحُونَ 

  یککدام « بیانگر چه موضوعی است و به  هِیَ أَحْسَنُ َسبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی  ادْعُ إِلی آیه » (8

 ؟ کند می پیشنهادی در حوزه حضور مؤثر در جامعه جهانی اشاره  هایامه برناز 

 لِلْمُتَّقِینَ « را بنویسید.  وَالْعَاقِبَهُ  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ   الْأَرْضَ إِنَّ  اْستَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا»ترجمه آیه شریفه  (9

 .کنید  تکمیل را زیر جمالت «الصّالِحونَ یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعِد الزَّبورِ مِن فِی بناکَتَ وَلَقَد ه »شریف آیه در برتد  با (10

 .برند می زمین را ................. به ارث  آینده در که است این وعده آن و است داده   وعده یک در آیه  خداوند 

 .است آمده ............... زبور حضرت هازجمل .................. هایکتاب در وعده این



 

 

 .همان ................... در زمین استزمین   بردن ارث به از مقصود

 .بنویسید  را«  ...وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ  یشریفه  یآیه  پیام (11

  احیای  در فردی هایتوانایی  تقویت عوامل از یککدام  بیانگر « رواواصب باهلل استعینوا لقومه موسی قال» یشریفه  یآیه  (12

 است؟ اسالمی  تمدن

را ترجمه نمایید و بگویید در این آیه خداوند  الصّالِحونَ«  یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعدِ  الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا »وَلَقَد آیه   (13

 دهد؟ای می چه وعده 

 سؤاالتبه  « لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَهُ  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ  الْأَرْضَ إِنَّ اْستَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا »/اعراف( 128با تدبر در آیه ) (14

 پاسخ دهید؟

 عاقبت نیک و پیروزی ازآن چه کسانی است؟ (الف

   است؟ کارهاییچهاین عاقبت مستلزم انجام   (ب (15

منظور از شاهد  وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً« مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ در آیهبا تفکر  (16

 امت اسالم برای مردم دیگر چیست؟ بودن 

تبلیغی در   یهاروش چه  به « ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن» در آیه شریفه  (17

 اسالم اشاره دارد؟ 

اسالمی   یجامعه وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً«  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ آیه  با توجه به  (18

 داشته باشد؟ای شاخصه چه  ، الزم استبرای معرفی تمدن متعالی اسالم

 جامعه ارائه فرموده است؟  هایپایه چه راهکاری برای تحکیم  « ...نکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَلْتَکُن مِّ»عبارت قرآنی  (19

از اقدامات تحکیم   یککدام مربوط به  « ...وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ »آیة  (20

 جامعة خود است؟ هایایهپ

از اقدامات حضور مؤثر در جامعة جهانی  یککدام ... « مربوط به  الْحَسَنَةِ  الْمَوْعِظَةِ  وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ  َسبِیلِ إِلى  آیة »اُدْعُ (21

 است؟

وعده شامل چه   و این است چیست  که خداوند داده  ایوعده « ...الذِّکرِ  بَعِد الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا »وَلَقَد  با توجه به آیه (22

 ؟ شودمی کسانی 

وعده قطعی خداوند « وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّالِحونَ»  یشریفه  یآیه با توجه به   (23

 ؟درباره آینده تاریخ را بنویسید 

چه عاملی   «لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَهُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ هِ وَاصْبِرُوااْستَعِینُوا بِاللَّ» یشریفه  ه یآبا توجه به  (24

 ؟شودمی فردی برای تحقق جامعه و تمدن اسالمی   هایتوانایی باعث تقویت 

  « یْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَ »  یشریفه  هی آبا توجه به  (25

 ؟اسالمی را بنویسید  در جامعهدو ویژگی مهم برای تحقق وحدت 

چیست؟ و در آن از  الِحونَ« »وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّ یشریفه موضوع آیه  (26

 کدام پیامبران سخن به میان آمده است؟ هایکتاب

پاسخ  سؤاالتبه وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً«  مةٌ»وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ یآیه با توجه به  (27

 دهید.

 کنید.   ترجمه( الف

 معه اسالمی اشاره دارد؟ به کدام ویژگی جا آیه( ب



 

 

در رابطه با   « مُ الْمُفْلِحُونوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُ»  یشریفه آیه  (28

 ت؟پیشنهادی برای رسیدن به اهداف بزرگ اسالم اس  هایبرنامه از  یککدام

  توان میچه پیامی  وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً« مةٌ»وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُشریفه  از آیه (29

 دریافت؟ 

جهان ازآنِ چه کسانی  آینده، نَ«»وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّالِحوشریف  آیه بر طبق   (30

 شاره است؟اهایی به آن است و این وعده در چه کتاب

نقل و    لِلمُتَّقینَ «، از زبان کدام پیامبر الهیقبةُ»استعینوا بِاهللِ وَ اصبِروا اِنَّ لِلهِ یورِثُها مَن یَشاءُ مِن عبادِهِ وَ العا شریفه آیه (31

 بیان شده است؟   به چه دلیل

واقعی   جامعه  «وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً مةٌوَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ» شریفةآیه مطابق  (32

 است؟ ایجامعه اسالمی چگونه 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. )علم(  بهرهبی............ کشوری که مردم آن از ......... (1

 منطقی و معقول( ) برقرار باشد......................  و.....................  میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب (2

)استحکام و   . و ..................... یک کشوراست.در میان افکار عمومی جهان.................... کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (3

 اقتدار(

 (فطرت) .هاستانسانپیام اسالم پیامی مطابق با .....................  (4

 ها(شکست -هاموفقیت) اجرای هر طرحی بدون آگاهی از..................... و..................... قبلی آن میسر نیست. (5

  های گیری تصمیمرا به  ما و دهد می فراوان است که ..................... و..................... ما را افزایش  هایبه تجر دربردارنده گذشته  (6

 ( بینیو روشنبصیرت ) .سازدمی نزدیک  تردرست

 نواده( خا) همت..................... است. و باتوانمند  ،خالق هاینسل تربیت   و محل هاو پاکی  هافضیلت کانون رشد   (7

  ای جامعه به  توانیممی تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم در آن صورت است که  هایشاخص اگر تالش کنیم جامعه خود را به  (8

 ( و نمونهاسوه )  ..................... و..................... برای دیگران تبدیل شویم.

 پیشرفت علمی( ) .کند می استقالل یک ملت را..................... تقویت  هایپایه (9

 علم( ) است. زاو درونبنا به فرمایش رهبر انقالب..................... درون جوش   (10

 (استعدادها) بنا به فرمایش رهبر انقالب باید..................... یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم بشود.  (11

  ان افکار عمومی جهان..................... و..................... نظام حکومتی یک کشور است. در می کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (12

 ( و اقتداراستحکام )

 حکمت الهی( )  ..................... تنظیم شده است.اساس  برآن    حکم وآموزه   هر  واست   و استداللیدین اسالم یک دین منطقی   (13

ی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار  هاینسلو  یابد می ت شود، فساد و تباهی گسترش اگر بنیان ..................... سس (14

 خانواده( ) .گیرند می  بر عهدهاجتماعی را  هایمسئولیت نیستند، 

را  وقتی دعوت قرآن  که جویای حقیقت باشد  طلبحقیقت و هر انسان  هاستانسانپیام اسالم، پیامی مطابق با .....................  (15

 ( طبیعی –فطرت  ). شودمی ..................... جذب آن  طوربه  شنودمی و تقوا   دامنیپاک به عقالنیت، عدالت، 



 

 

سخت   هایگردنه برای پیمودن راه و گذر از  ایمحرکه تمدن اسالمی و نیروی  کننده ایمان به اینکه ».....................« زنده  (16

 ( توانیممی ما ) است.

  جامعه از  پرستیحق قیام نمود و شرایطی فراهم کرد تا موانع ِ ..................... و  ن حق، باید ..................... کرد، برای تحقق سخ (17

 ( حق - ریزیبرنامه )  خود و جهان زدوده شود.

 دینتان()  ........ برگردانند.مگر آنکه شما را از ............. دارند برنمیبه گفته قرآن کریم دشمنان هرگز دست از مقابله با شما  (18

 در میان افکار عمومی جهان، ..................... و..................... نظام حکومتی یک کشور است.  کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (19

 استحکام و اقتدار( )

  ............ خود دست نخواهند یافت. باشند هرگز به ......... بهرهبی بر مبنای سخن رهبر انقالب، کشوری که مردم آن از علم  (20

 حقوق خود( )

 استقالل( ) .شودمی و مانع تسلط بیگانگان  کند می ... ... ... یک ملت را تقویت هایپایه پیشرفت علمی،  (21

ست  ا بوده حقىقت و حق گسترش  و جهانى روابط  ..................... در و برقرارى ظلم با مبارزه انبیاء اصلى هایرسالت از یکی (22

 (عدل)

 .اشغالى است فلسطین ..................... در اقدامات جهانى، عرصه در ىیزورگو و ستیزیحق بارز نمونه (23

-منطقی و استداللی )است.  شده ..................... تنظیم اساس بر آن حکم و آموزه هر و دین ..................... است یک اسالم دین  (24

 حکمت(

 ( استقالل) .شودمی بیگانگان تسلط  و مانع  کند می  تقویت   را ملت  ..................... یکهایپایه  علمی پیشرفت (25

 ( است )پند نیکو نیکوتر  یو مجادله .....................  حکمت، الهی، پیام انتقال  برای اسالم تبلیغی هایروش  (26

فلسطین   – هاصهیونیست )......... در ..................... است جهانی، اقدامات............ عصر  و زورگویی در  ستیزیحق  نمونه بارز  (27

 (اشغالی

 پیشرفت علمی( ) شودمیتسلط بیگانگان  و مانع  شودمی  ..................... تقویت وسیلهبه استقالل یک ملت  هایپایه (28

باشند و به  ..................... های پیامحامل  توانند می ابزارهای رساندن پیام به همان میزان که در استخدام حق نقش دارند  (29

 ( گمراهی -باطل )ند. مردم کمک کن..................... 

 (همت - هافضیلت و ..................... است. ) توانمند   وخالق   هاینسلو محل تربیت  هاپاکی خانواده کانون رشد .....................  (30

تمدن  ) است. از گذر  و برای پیمودن راه  ایمحرکه زنده کننده ..................... و نیروی « نیمتوامیما »ایمان و باور به اینکه  (31

 اسالمی( 

آگاهی  ) الزم است......................  وتالش برای کسب.....................  اسالم، یتمدن متعال  یجاددر ا یفرد  هایتوانایی  یتتقو یبرا (32

 راده( تقویت ایمان و ا  –و بصیرت  

 رسد می خداوند یک وعده ..................... داده است و آن این است که در آینده، حکومت به .....................  با توجه به آیات قرآنی:  (33

 بندگان صالح خدا( –حتمی )

. )ما  کند میطی  سرعتبه ر را افتخا هایقله ، کند می لفظ، که در عمل بیان  صرفاً در ملتی که عبارت ..................... را، نه  (34

 ( توانیممی 

 ( توانمند  -مستحکم )..................... و..................... است.  ایجامعه تمدن متعالی اسالم نیازمند   سویبه حرکت  (35

 فردی(  هایتواناییتقویت ) تالش برای کسب آگاهی و بصیرت مربوط به حوزه ..................... است. (36

 مودت و رحمت( – یکتاپرستی)است.  پذیرامکانکه اهل ..................... و ..................... باشند   ایخانوادهای پاک در ریه تربیت ذ  (37



 

 

  -معنویت )موجب اشتیاق آنان در رسیدن به ..................... و..................... شد.  هاملت انقالب اسالمی بر بسیاری از  تأثیر  (38

 (التعد 
 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 و زورگویی در عرصه جهانی را بنویسید. ستیزیحق بارز  نمونه (1

 فردی چه اقداماتی الزم است؟ نام ببرید.  هایتوانایی برای تقویت  (2

 ؟ افتد می خانواده سست شود چه اتفاقی  بنیان اگر  (3

 نام ببرید؟  آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم را (4

 درباره زن چگونه بود؟   وسطیقرون عقاید کلیسای   (5

 است شدهمعرفی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه چیزی مایه اقتدار ملی  (6

 را بنویسید. ایران مسلمانان موفق تجربه دو (7

 افکار عمومی جهان چیست؟ در میانعامل برای حضور کارآمد  ترینمهم (8

 می را نام ببرید. عوامل استحکام نظام اسال ترینمهم (9

 سست شدن بنیان خانواده چه آثاری به دنبال دارد؟  (10

 ؟کنند می ره( دشمنان و جهان خواران تا کجا ما را تحمل ) خمینیبر مبنای فرمایش امام  (11

 هماوردی حق و باطل در کدام میدان در جریان است؟ ترینسخت (12

 است؟  ایجامعه تمدن متعالی اسالم، نیازمند چگونه   سویبه حرکت  (13

 ؟باشد می برای رسیدن به تمدن جهانی اسالمی، کدام است و شامل چه مواردی  ریزی برنامه حوزه چهارم در  (14

 ؟ شودمی برای دیگران تبدیل  اینمونه در چه صورت جامعه اسالمی، به جامعه اسوه و  (15

 داد؟ انجام   را باید  اقداماتی باید چه آن به دستیابی و اسالم، آرمانی بزرگ تمدن هدف برای تحقق (16

 الزم است؟ انجام چه اقداماتی فردی، هایتوانایی  تقویت برای (17

 . ببرید  نام  را « عمومی نفسعزت  تقویت»  اول  یحوزه  در  پیشنهادی یبرنامه  (18

 چیست؟  وسط  امت  از منظور « وسطا امه  جعلناکم  کذلک»  قرآنی عبارت به  با توجه  (19

 دارد؟   وجود ایرابطه  آن، چه  تبلیغ  و روش  پیام یک  میان (20

 . بنویسید  را  فردی هایتوانایی  تقویت  برای  پیشنهادی اقدامات از  وردم یک (21

 ؟شوند می نیز  جوییحقبلکه سد راه  روند نمی زیر بار حق   تنهانه چرا همیشه گروهی از اهل باطل چنین هستند که  (22

 ام ببرید؟ را ن شدهتشکیلکه برای باطل جلوه دادن حق و حق جلوه دادن باطل  هاییرسانه نمونه از  ترینمهم (23

 سخت است؟  هایگردنه  و گذراندنبرای پیمودن راه   ایمحرکه چه امری زنده کننده تمدن اسالمی و نیروی  (24

 دو مورد از ثمرات اجتماعی تحکیم بنیان خانواده که در جهت رسیدن به هدف تشکیل تمدن اسالمی است را نام ببرید؟ (25

 مند چه چیزهایی هستیم؟ فردی نیاز هایتواناییبرای تقویت ایمان و اراده در   (26

 تحکیم بنیان خانواده چه آثاری را به همراه دارد؟  (27

 ؟کند می استقالل یک ملت را چه چیزی تقویت  هایپایه (28

 به تجدید حیات تمدن اسالمی در حوزه اول چه اقداماتی باید صورت گیرد؟  یابیدست برای  (29

 چهار مورد از عوامل استحکام نظام اسالمی را نام ببرید. (30



 

 

 باید پرداخت؟ هاییحوزه تجدید حیات تمدن اسالمی به چه برای  (31

 به نظر برسد کدام است؟  بلندپروازینگاهی ابتدایی شاید  و در  و مشکالتهدف بزرگی که با توجه به امکانات موجود   (32

 ؟اند کدم ادامه یابند  ترقوی  و عزم بلندتر علمی باید با همت  هایرشته که در زمینه پیشرفت در  ایاولیه  هایقدم (33

 ؟چرا ؟شوند می طبیعی جذب اسالم   طوربه  هاییانسان چه  (34

 در چه جهتی است؟  هاآن تالش  ودارند   العملیعکسگروه باطل در مقابل حق چه   (35

 د سیاست ما با بیگانگان باشد؟ و اساس باید اصل  اینکته با توجه به سخن امام خمینی توجه به چه  (36

 تحقق جامعه و تمدن آرمانی اسالم را نام ببرید؟  فردی برای هایتوانایی الزم در جهت تقویت  دو اقدام (37

 دهنده راه توحید و اسالم باشد چیست؟ای اعطا کند که ادامه خداوند به یک خانواده ذریّه  که اینشرط  (38

 اسالمی باشد؟مانعی مهم در جهت تحقق تمدن  تواند می چه عاملی   (39

 ؟ شودهای خانواده مییم پایه ما در حوزه تحک هایمسئولیت از  یککدام  سبب تقویت  ( توانیممیاعتقاد و ایمان به عبارت )ما  (40

 که پیامبر )ص( در یاران اندک خود به وجود آورده بود، چه آثاری به دنبال داشت؟   ایخودباوری  (41

 ؟تحقق تمدن آرمانی اسالم ناشی از درک سطحی از چیست ندانست  بلندپروازی (42

 ؟د باش  هاپاکی  و هافضیلت  رشد  کانون   از تواند می  محیطی چه  (43

 ؟و مانع تسلط بیگانگان است  شودمی استقالل با چه چیزی تقویت  هایپایه (44

 مربوط به کدام حوزه از اقدامات برای رسیدن به تمدن آرمانی اسالم است؟ و ارادهتقویت ایمان  (45

 باشند؟ تأثیرگذاربر سایر جوامع   توانند می در چه صورتی ملت مسلمان   (46

 و چه خصوصیتی دارد؟  اقتدار ملی چیست مایهمعظم رهبری بنا به سخنان مقام   (47

 تمدن اسالمی را به کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل کنیم و بهترین مبلّغ اسالم در جهان باشیم؟  توانیم می چگونه  (48

تنظیم شده  بر چه اساسی  وجود داشته باشد و هر آموزه و حکم دین اسالم ایرابطه میان یک پیام و روش تبلیغ آن، باید چه   (49

 است؟
 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ( )غ است. پذیرامکان از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده  ایدسته تمدن متعالی اسالم، با انجام   سویبه حرکت  (1

اینکه   که  شودمی ر صورتی محقق شما د با توجّه به سخنان امام خمینی )ره(، دست برداشتن دشمنان از مقاتله و ستیز با (2

 )غ(  شما را از دینتان برگردانند.

 مؤثر، ضروری و الزم است. )ص(  هایروش و انتخاب  هاواقعیت شناخت دنیای جدید جهت درک درست  (3

 )غ(  باطل باشد. هایپیامحامل  تواند می فقط  ()اینترنت رسانیاطالع جهانی  شبکه (4

 در فلسطین اشغالی است. )ص(  هاصهیونیستجهانی، اقدامات  صهعرو زورگویی در  ستیزیحق بارز  نمونه (5

 ( غ) قبلی میسر است.  هایشکستو  هاموفقیت اجرای هر طرحی بدون آگاهی از   (6

 ( ص) خالق توانمند و با همت است. هاینسلو محل تربیت  هاپاکی و  هافضیلت خانواده کانون رشد   (7

 ( ص). یابد نمی اهی در دنیا و همر  شودمی طبیعی منزوی  طوربه  ضعیف یک کشور  (8

  و تکمیل  هاکاستی اصالح ها، زشتی دارد که فقط حق ماست که سهم خود را در مقابله با  و ضعفقوت  جدید نقاطتمدن  (9

 ( )غ این تمدن ایفا کنیم. و محاسن هاخوبی

 )غ(  است. و الزم قدرت ما ضروری   و افزایش هاواقعیت برای درک درست  شناخت دنیای جدید  (10



 

 

 )غ(  .است« خودجامعه  هایپایه تحکیم »  سوماز اقدامات مربوط به حوزه  و ارادهایمان تقویت  (11

 )غ(  است. اسرائیلبنی جهت مبارزه با  هاآن حضرت موسی به قوم خود برای آماده ساختن  سخن«  واصبروا استعینوا باهلل »آیه   (12

 )غ(  همت است. و بامند  توان، خالق هاینسل تربیت   و محل هاو پاکی  هافضیلت جامعه کانون رشد  (13

 ( ص)  فتح خواهد کرد. سرعتبه افتخار را  هایدارد قله  و باور ملتی که به توانایی خود ایمان  (14

 )غ(  سخت است. هایگردنه برای پیمودن راه گذر از   ایمحرکه نیروی  کننده تمدن اسالمی و  زنده« توانیممی ما  » بیان (15

 )غ(  با هر روشی به دیگران رساند. توان می حق را  (16

 ص( ) و فعال در جامعه جهانی است.  مؤثر اقدامات برای حضور   ازجملهمبارزه با ستمگران و تقویت جهاد و شهادت و صبر  (17

 غ( )  عدل الهی تنظیم شده است. بر اساس هر آموزه و حکمی از دین اسالم  (18

 ص( )  عمومی جهان است. در میان افکار  حضور کارآمد عامل برای  ترینمهم استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور  (19

 ( غ)  .گرایند می و به حقیقت و عدالت  شودمی تمامی مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم   (20

 ( غ)  میسر است.  قبلی هایشکستو  هاموفقیت اجرای هر طرحی برای فردا بدون آگاهی از   (21

 ( غ)  ترسیم چهره عقالنی دین هستیم.  نیازمند فردی  هایتوانایی برای تقویت  (22

 ( غ)  ادهای یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه، مستقل شود.باید استعد  (23

 ( ص)  هماوردی حق و باطل، در میدان شبکه جهانی اینترنت در جریان است. ترینسخت (24

که دعوت به حق و عدالت را به صحبت و شعار منحصر   شوند می ره(، دشمنان وقتی از ما راضی ) خمینیبر اساس سخن امام  (25

 ( غ)  کنیم.

 ( ص)  عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. ترینمهم استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور،  (26

ص( در یاران اندک خود به وجود آورد سبب شد در شهر کوچک مدینه امتی تربیت شود که  )  اکرم خودباوری که پیامبر  (27

 ( ص. )برای اصالح جهان قیام کند.

 ( ص. ) شودمی بیگانگان تسلط  مانع و کند می  تقویت را ملت ىک استقالل هایپایه ،علمى هایپیشرفت (28

 (ص ) است.  و اراده ایمان تقویت جهانی، یجامعه  در  و فعال مؤثر  حضور  برای  قدم  اولین (29

 ( غ) .است فردی  هایتوانایی تقویت  برای عامل ترینمهم  خود، با دیگران  کردن  همراه (30

 ( غ)  .است بلندپروازانه طرحی  موجود هایقابلیت با آن  یو مقایسه  اسالم آرمانی  یجامعه  برای  تالش  (31

 (غ) باشد می عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان تقویت عزت نفس عمومی  ترینمهم (32

مگر اینکه   رند دابرنمی : دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیزه با اسالم فرماید می ره( با استناد به قرآن کریم ) خمینی امام  (33

 ( غ) ابود شوند.مسلمانان نیست و ن

ای از اقدامات  توحید باشد، نمونه  یدهندهادامه ای که برای داشتن ذریه  –دعای حضرت ابراهیم به هنگام بنای خانه کعبه  (34

 ( غ)  های فردی است.توانایی برای تقویت 

کند نتیجه، خودباوری   ریزی برنامه ن و گسترش توحید تربیت امتی که برای اصالح جهان قیام کند و برای آزادی ستم دیدگا (35

 ( ص)  بود ص( )  پیامبریاران 

 ( ص)  .ضروری و الزم است مؤثر هایروش شناخت دنیای جدید جهت انتخاب  (36

 ( غ)   .شودمی و این وابستگی مانع از دست رفتن یک ملت  کند می ارتباطی یک ملت را تقویت   هایپایه پیشرفت علمی،  (37

 ( غ)  فقط یک دین تبلیغی است و نیاز به استدالل ندارد.  دین پیامبران الهی (38

تا مردم دنیا، باطل را جای حق گذاشته و از   دهند می که باطل را حق جلوه  شودمی توسط کسانی مدیریت  هارسانه بیشتر  (39

 ( ص)  آن پیروی کنند.



 

 

 ( غ) کرد.  یغ تبل  یآن را به هر روش   توانمی و معقول است   ی منطق  یند  یکاسالم  ین چون د (40

 ( ص) .زند می بر هم  شوند می  پرستیو حق  جوییحق را که سد راه  یگسترش عدالت منافع کسان (41

 ( ص)  .شودمی جذب آن  یعیطب طوربه  طلبیحقیقت که هر انسان  هاستانسان مطابق با فطرت  یامی اسالم پ یامپ (42

 ( ص)  است. مؤثر الزم و ضروری هایروش و  هاواقعیت شناخت دنیای جدید برای انتخاب درک درست  (43

 ( ص) .شودمی و مانع تسلط بیگانگان  کند مییک ملت را تقویت   استقالل هایپایه  های علمیپیشرفت (44

 ( ص)  فتح خواهد کرد. سرعتبه افتخار را  هایقله  کند می بیان  در عملدر لفظ که  صرفاًنه  را« توانیم می ملتی که عبارت »ما  (45

 ( غ) است. پذیرامکان ز اقدامات فردی و گروهی ا ایدسته تمدن متعالی اسالم با   سویبه حرکت  (46

 ( ص)  ، مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت و ظالمانه آگاه کنیم.هادقیق فرصت  با شناخت (47

 ( ص)  باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت.  بهرهبیکشوری که مردم آن از علم  (48

 ( ص)  کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل شویم.به   توانیممی جامعه خود را مستحکم کنیم   هایبنیان اگر  (49

 ( غ) باطل باشند. هایپیام ند حامل توانمی ن رسانپیامابزارهای  (50

اقدام رسول خدا ص که در شهر مدینه که سبب شد امتی تربیت شوند که برای اصالح جهان قیام کنند استحکام بخشیدن   (51

 غ( )  .اسالمی بود  نظامبه 

 ( غ)  .مردم دنیا را با خود همراه کنند  دهند تا حق را باطل جلوه   خواهند می جهانی  یرساناطالع در شبکه  پیشگانباطل (52

 ( ص)  .را گذاشتند  یک جامعه توحیدیباال بردن بنای کعبه، بنای  با ( ع) اسماعیل حضرت  و ( ع)  ابراهیمحضرت  (53

 ( ص)  .های فردی استتالش برای کسب آگاهی و بصیرت مربوط به اقدامات حوزه توانایی  (54

 ( غ)  و منطقی به دیگران رساند. ی روش تجرب ازجمله توان با هر روشی چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم را می  ترسیم (55

 ( ص)  ای مستحکم و توانمند است.تمدن متعالی اسالم، نیازمند جامعه  سویبه حرکت  (56

 ( غ)  است پروازیبلند  دورازبه در دسترس و نزدیک و  هدفی  در نگاه اول و ابتدایی تحقق تمدن ارمانی اسالم،  (57

 ( غ)  استفردی  هایتواناییهمراه کردن سایر افراد جامعه با خود مربوط به حوزه   (58

 (ص) هاستانسان مطابق با فطرت  پیامی  پیام اسالم، (59

 ( غ ) باشد  برقرارالزم نیست میان یک پیام و روش تبلیغ آن همواره تناسب   (60

 ( غ) تقویت عزت نفس عمومی جزء حوزه تحکیم بنیاد خانواده است (61

 
« ارتباط کشف» سؤاالت    

 های ستون »الف« مربوط است؟ )در ستون »ب« دو مورد اضافی است( های ستون »ب« به گزینه از گزینه  یککدام

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 برای کسب آگاهی و بصیرت. تالش ( 1

 .با خودکردن دیگران   همراه( 2

 توانیم. و باور به اینکه ما می ایمان( 3

 نظام اسالمی.  استحکام( 4

 استقالل کشور.  هایپایه  تقویت( 5

 جامعه  هایبنیان  تحکیم( الف

 فردی  هایتوانایی   تقویت( ب

 جهانی در جامعه  و مناسبفعال   حضور( ج

 و فناوری برای پیشگام شدن در علم  تالش ( د

 جهان کارآمد در عامل برای حضور  ترینمهم ( هـ

 های سخته و گذر از گردنهمحرکه برای پیمودن را نیروی ( و

 بنیان خانواده  تحکیم( ز

 



 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

( تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه،  1

 .شودمی کاهش فساد و جرم 

( شناخت دنیای جدید، جهت درک درست واقعیات و  2

 ضروری است، مؤثر  هایروش انتخاب 

 ایجامعه اسالم، نیازمند تمدن متعالی  سویبه ( حرکت 3

 مستحکم و توانمند است.

مطالبه   دائماًصریح و هوشیارانه  صورت به هاارزش ( بایستی 4

 شود.

استقالل یک ملت را تقویت کرده   هایپایه پیشرفت علمی،  (5

 شودمی و مانع تسلط بیگانگان 

 الف( تالش برای کسب آگاهی و بصیرت 

 جامعه خود  هایپایه ب( تحکیم 

 ویت ایمان و اراده ج( تق

 خانواده  د(

 هـ( استحکام بخشیدن به نظام اسالمی 

 هاآن و کمبودها در جهت اصالح   هاضعف و( شناسایی 

 ز( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 تقویت خودباوری  (1

 ص( )  پیامبر ( روش تبلیغ 2

 ( انسجام اسالمی و مشارکت عمومی 3

 و فعال در جامعه جهانی   مؤثر( حضور 4

 ( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 5

 خویی درشت جایبه الف( برخورد نرم و دوستانه 

 ب( یکی از عوامل استحکام نظام اسالمی 

 ج( تقویت عزت نفس عمومی 

 جامعه خود هایپایه د( تحکیم 

 ه( ترسیم چهره منطقی دین اسالم

 ه و( تقویت ایمان و اراد 

 و بصیرت تالش برای کسب آگاهی   ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ترسیم چهره منطقی و عقالنی دین اسالم 

 همراه کردن دیگران با خود  

 خالق  هاینسل و  هاپاکی کانون رشد 

 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  

 « توانیممی ما »عبارت 

 تقویت عزت نفس عمومیالف( 

 امعه ج هایپایه تحکیم  ب(

 خانواده ج( 

 ازمنکرنهی و  معروف امربه  د(

 رسالت انبیاهـ( 

 در جامعه  مؤثر حضور  و(

 فردی  هایتوانایی ز( تقویت 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 موفق ایران اسالمی یتجربه ( 1

 ( دستیابی به تحقق تمدن آرمانی اسالم 2

 ( رشد فضایل اخالقی در جامعه 3

 بنیان خانواده  تحکیم( الف

 ب( جهاد و آمادگی برای شهادت

 ج( پیروزی دفاع مقدس. 



 

 

 ( اعتقاد راسخ به دین 4

 ( تحقق سخن حق 5

 و بصیرتد( تالش برای کسب آمادگی  

 و اراده هـ( تقویت ایمان  

 و( شناخت توانمندی ذاتی انسان

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ی تمدن اسالم ۀ عامل زنده کنند  (1

 باطل  حق و ی هماورد ترینسخت (2

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم ( 3

 . کرد یغ اسالم را تبل یند  تواننمی با آن  (4

 یدر عرصه جهان  ستیزیحق نمونه بارز  (5

 ینترنت ا الف(

 توانیم می ما  ب(

 ی اشغال طیندر فلس هاصهیونیست اقدامات  ج(

 هاضعف  و  کمبودها ییشناسا د(

 ه نجاهال هایتعصب  هـ(

 نمبارزه با ستمگرا و(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 از عوامل استحکام نظام اسالمی

 هاآندر جهت اصالح    و تالش  و کمبودها هاضعفشناسایی -2

 کند می استقالل یک ملت را تقویت  هایپایه-3

در میان افکار عمومی   کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم-4

 جهان

نیروی   می وبه آن زنده کننده تمدن اسال  و باورایمان -5

 سخت  هایگردنه محرکه برای گذر از  

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم( الف

 ب( تقویت عزت نفس عمومی

 فردی  هایتوانایی  تقویت (  ج

 در جامعه جهانی   و فعال مؤثر  حضور( د

 نظام حکومتی  و اقتدار  استحکام( ه

 و( پیشرفت علمی 

 ازمنکرنهی و  معروفامربه عوت به خیر و د  ز( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  }سؤاالت{ »الف« 

 ( تقویت فرهنگ جهاد و صبر1

 فقر  کاهش( 2

 ( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 3

 برای رساندن پیام هاروش  کارآمدتریناستفاده از بهترین و  (4

 فردی  هایتوانایی ( تقویت  5

 

 به نظام اسالمی استحکام( الف

 ب( همراه کردن سایر افراد جامعه با خود 

 حضور فعال در عرصه جهانیج( 

 د( تحکیم بنیان خانواده 

 هـ( حضور مؤثر و فعال در جامعه 

اِستَعینوا بِاهللِ وَاصبِروا اِنَّ االَرضَ لِلّهِ یورِثُها مَن یَشاءُ مِن »و( 

 « عِبادِه

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 برای رساندن پیام اسالم  هاروش از بهترین  استفاده ( 1

 عزت نفس عمومی  تقویت( 2

 برای کسب آگاهی و بصیرت تالش ( 3

 بنیان خانواده  تحکیم( الف

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم( ب

 و فعال در جهان مؤثر   حضور( ج



 

 

 عدل در روابط جهانی برقراری( 4

 ستیزی حق بارز  نمونه ( 5

 فردی  هایتوانایی  تقویت ( د

 اصلی انبیا  رسالت( هـ

 چهره منطقی از دین ترسیم( و

 نسبت به فلسطینیان  ظلم ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

در فضای مجازی برای تبلیغ اندیشة   آگاهانه سازنده و  حضور ( 1

 درست دینی 

بنیادی و   هایسلول  علمی در زمینة فناوری نانو، پیشرفت( 2

 صنعت نفت 

و همراه و   شودمی طبیعی منزوی  طوربه کشور ضعیف  یک( 3

 همدلی ندارد 

افتخار را فتح   هایقله که به توانایی خود ایمان دارد  ملتی ( 4

 خواهد کرد 

 مطالبه شود.  دائماًصریح و هوشیارانه   صورتبه  هاارزش  بایستی( 5

 عزت نفس عمومی تقویت ( الف

 کردن دیگران با خود   همراه( ب

و تالش در جهت   کمبودهاو  هاضعف  شناسایی( ج

 هاآن اصالح 

 ر علم فناوری برای پیشگام شدن د تالش ( د

 چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم  ترسیم ( هـ

 نظام اسالمی  هایپایه بخشیدن به  استحکام( و

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

استقالل یک ملت را تقویت و مانع تسلط بیگانگان  هایپایه ( 1

 .شودمی 

 عوامل استحکام نظام اسالمی است.  ترینمهم  از( 2

در عرصه جهانی  زورگوییو  ستیزیحقارز ب هاینمونه  از( 3

 است.

 است. رسانیپیام ابزار  ترینمهم ( 4

  ، مؤثر هایروش و انتخاب  هاواقعیتدرک درست  جهت( 5

 و الزم است.  ضروری 

 ( )اینترنت رسانیاطالع جهانی  شبکه ( الف

 در فلسطین اشغالی  هاصهیونیست  اقدامات( ب

 ریزی برنامه ( ج

اقتصادی و توسعه عدالت در همه   هایپایه  استحکام( د

 ابعاد

 علمی  پیشرفت( هـ

 و( شناخت دنیای جدید 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

ایرانی مسلمان پشت سر   عنوانبه که ما  ایتجربه ( دو 1

 .ایمگذاشته

 عوامل استحکام نظام اسالمی  ترینمهم  از (2

 فردی است.  های توانایی ( موجب تقویت3

 برای همراه کردن سایر افراد جامعه با خود  اقداماتی( 4

باطل و   هایگروه اصلی انبیاء در مبارزه با  هایرسالت( یکی از 5

 ستمگر

 

مطالعاتی خودجوش در میان خویشان  هایگروه تشکیل  الف(

 و دوستان صمیمی  کالسانهم و 

 مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق و حقیقت ب(

پیروزی در  -ادی و وابسته به بیگانه برچیدن نظام استبد  ج(

 دفاع مقّدس 

 د( تقویت عزت نفس عمومی  

 تالش برای کسب آگاهی و بصیرت هـ(

 ازمنکر نهی و   معروفامربه مقّدس  وظیفهو( عمل به  

 برای رساندن پیام  هاروش ز( استفاده از بهترین 



 

 

 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :ددهی کامل  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ایمان و اراده را توضیح دهید. تقویت  از اقدامات تقویت توانایی فردی، ( 1

 ؟ فرمایند می رسول خدا چه به   غی خداوند درباره روش تبل ( 2

 ؟ شودمی پیام اسالم جذب  برابر در طلبحقیقت انسان  هر راچ ( 3

 مختصر توضیح دهید.  طوربه و عقالنی دین اسالم را  منطقی ترسیم چهره  ( 4

 دیگر داشته است؟  هایملت بر  تأثیریتجارب چه    این ،ایمگذاشته ن دو تجربه را پشت سر ما ایرانیان مسلما ( 5

 در ارتباط با مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر باید چه کرد؟  ( 6

 دور از دسترس پنداشتن تحقق تمدن آرمانی و جهانی اسالم، ناشی از چه عواملی است؟ تبیین کنید.  ( 7

 ؟کند می خانواده چه کمکی به ایجاد تمدن آرمانی اسالم  تحکیم بنیان ( 8

 صورت پذیرد؟  تواند میبرای همراه کردن سایر افراد جامعه با خود چه اقداماتی  ( 9

 تقویت فرهنگ جهاد و شهادت الزم و ضروری است؟  چرا برای حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی، ( 10

 جهان را بنویسید؟ هایملت  یلی بردر جنگ تحم و پیروزی پیروزی انقالب اسالمی   تأثیر  ( 11

 دهیم؟   را انجام اقداماتی باید چه آن به دستیابی برای و اسالم، آرمانی تمدن بزرگ تحقق برای هدف ( 12

 ضررهایی دارد؟  و چه تحکیم یا سست شدن نظام خانواده چه فواید  ( 13

 جهانى چه اقداماتی را انجام دهیم؟  جامعة در فعال و مؤثر برای حضور ( 14

 . ببرید  نام را  جامعه هایبنیان  تقویت  برای پیشنهادی اقدامات زا مورد  چهار ( 15

 .دهید   شرح است؟ مؤثر آن  استحکام  در  عواملی چه نباشد  و منزوی  ضعیف  جهان در  کشوری   آنکه برای ( 16

 دهید   شرح است فردی هایتوانایی تقویت  موجب جدید، و تمدن  اسالمی  تمدن  از آگاهی کسب  برای  تالش  چگونه ( 17

 ؟شودمی   میسر چگونه  جهان، کل   در پرستیو حق  حق  موانع زدودن  و  حق،  سخن تحقق  ( 18

جامعه خود چه اقداماتی باید صورت   های پایه تمدن متعالی اسالم در حوزه سوم در بخش تحکیم  سوی به برای حرکت  ( 19

 پذیرد؟

 چیست؟ توضیح دهید. «هاستانسانپیام اسالم، پیام مطابق با فطرت »مقصود این جمله،  ( 20

 به کانون اصلی تبلیغ اسالم چیست؟ شدنو تبدیل در راستای تحقق تمدن اسالمی   طلبعدالتن معتقد و وظیفه یک جوا ( 21

انجام دهیم را   توانیممی جهت تشکیل تمدن اسالمی  در سه مورد از اقداماتی را که برای همراه کردن دیگران با خود، ( 22

 بنویسید؟

 معقول با ظلم هدایت نماییم؟   ارزهو مباستقامت   سویبه ما مسلمانان چگونه باید مردم را  ( 23

 چه اقداماتی هستیم؟ نیازمند جامعه خود را مستحکم کنیم و نقاط ضعف جامعه را برطرف کنیم  هایبنیان برای اینکه  ( 24

 دارد؟   مؤثربه چه شکلی در جامعه جهانی حضور فعال و  باشد می که جویای حقیقت   ضمیرروشن و  طلبحقیقت انسان  ( 25

 ؟شوند می  پرستیحق و سد راه   روند نمی ل زیر بار حق و حقیقت چرا گروهی از اهل باط ( 26

 ؟ شودمی انسان  ی فرد هایتوانایی  یتچگونه موجب تقو یرتو بص ی کسب آگاه ی تالش برا ( 27

 . ید ده یحجامعه خود توض هایپایه  یماز اقدامات تحک یکی عنوانبه را  ی « عزت نفس عموم یتتقو» ( 28

 یم؟ بخش یمجامعه خود را تحک هایپایه  اد جامعه خود،افر یربا همراه کردن سا توان می چگونه  ( 29

 ما در برابر تمدن جدید چیست؟  و مسئولیتحق ما  ( 30



 

 

 گذشته چیست؟  هایشکست  و هاموفقیت فواید آگاهی از  ( 31

زمانی یک ملت به معنای   و چهند به حقوق خود دست یابد توانمیبا توجه به سخنان رهبر انقالب کدام کشورها هرگز ن ( 32

 ؟ شودمی عالم  حقیقی کلمه

 ؟شود می از جامعه خود و جهان چگونه میسر  پرستیحق تحقق سخن حق و زدودن موانع  ( 33

 ؟ باید اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم چیست مهمی که  نکته  سخن امام خمینی )ره(،  بر اساس  ( 34

 را نام ببرید؟  شودمی که سبب حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی   هاییبرنامه  ( 35

 و فعال در جامعه جهانی« را توضیح دهید؟  مؤثر»حضور  شدنجهانییکی از اقدامات مهم عصر  ( 36

 در جامعه کنونی مانع مهم در جهت تحقق تمدن اسالمی چیست؟ وظیفه یک جوان در رفع آن مانع چیست؟  ( 37

 شرح دهید؟  را( ضرورت استفاده از بهترین ابزارها برای رساندن پیام )در حوزه چهارم ( 38

  نام  ؟شودمی چه اقداماتی پیشنهاد  دهند می که دشمنان علیه دین اسالم انجام  و اقداماتیبه شرایط کنونی جهان  با توجه  ( 39

 ببرید.

 و عدالت را منحصر به صحبت و شعار کرد؟  چرا نباید دعوت به حق ( 40

 جهانی را بیان کنید؟  یعرصه در   زورگوییو  ستیزیحق نمونه بارز  ( 41

 استوار و محکم نوجوانان و جوانان در زندگی امروز است را نام ببرید؟  هایشانه دو تجربه اصلی که بر  ( 42

 به کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل شویم؟  توانیم می چگونه  ( 43

 بزرگ را نام ببرید؟ هایهدف دستیابی به موفقیت و  هایحوزه  ( 44

 برای رساندن پیام را توضیح دهید  هاروش  کارآمدتریناستفاده از بهترین و   ( 45

 چهار مورد( )  جامعه خود را نام ببرید. هایپایه ط به تحکیم برنامه مربو ( 46

 جامعه خود را فقط نام ببرید  هایپایه حوزه تحکیم  شدهبینیپیش چهار مورد از اقدامات  ( 47

 عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی را توضیح دهید  ترینمهم ( 48

 ریح نمایید این جمله } تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری { ا تش ( 49

 ؟کنند می و آزادی ما را تحمّل  استقالل امام خمینی )ره(، دشمنان تا چه حّدی  با توجّه به پیام ( 50

جهانی « با توجّه به شرایط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم   جامعهبرای »حضور مؤثر و فعال در  چهارم حوزهدر  ( 51

 است؟ پیشنهادشدهماتی ، چه اقدادهند می علیه دین ما و پیامبر ما انجام 

از   پرستیحق قیام نمود و شرایطی فراهم کرد تا موانع ِ حق و  کرد،  ریزیبرنامه برای تحقق سخن حق،  توانمی چگونه  ( 52

 خود و جهان زدوده شود؟  جامعه

 


