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 سواالت درس یک

.جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید

حضورش  -فطرت ازما براساس..........خویش خدا را درمی یابیم و..........درک می کنیم.  مهرکدا -1

معرفت   قرآن کریم ما را به ..................عمیق تر درباره خدا فرا می خواند  -2

که وجودش ازخودشپدیده ها که وجودشان ازخودشان نیست برای موجود شدن نیازمند به.......................هستندکه خودش ......................نباشد بل -3

پدیده -پدید آورنده ای   باشد. 

ذاتا -وجودیک پدیده فقط درصورتی در.....................خود نیازمند دیگری نیست که خودش .........................موجود باشد.             -4

هست -پدیدآمدن دیم که خودش پدیده نباشد وسرچشمه هستی باشد.  .....خود به آفریننده ای نیازمن....و.......ما وهر پدیده های جهان در......... -5

شدن

پیوسته -نیازمند     انسانهای آگاه دائما سایه لطف ورحمت خدا را احساس می کنند وخود را ....................عنایات ......................او می دانند. -6

هآشکارشد -وجودود را از او می گیرند وبه سبب او پیدا و...........وپابه عرصه هستی می گذارند. خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات ........خ -7

صفات -تجلی بخش          هرموجودی درحد خودش ........................خداوند ونشانگر حکمت، قدرت، رحمت و.......................الهی است.         -8

-نامحدود................دارد درنتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و.......................راشناسایی نماید.      خداوند حقیقتی .......... -9

ذاتش

جسمانی –مادی ند.    روئیت خدا باچشم، غیر ممکن است زیرا چشم ساختار..................و...................دارد وفقط می تواند از اشیاء عکس برداری ک -11

ان کهانمعرفت عمیق و واال، معرفتی است که انسان بتواند با هرچیزی .............را ببیندوهدفی قابل دسترس است ، به خصوص برای جوانان ونوجو -11

صفای باطن -خدا ................دارند. پاکی و

عالمت ص/ غ مشخص نمایید.باگذاشتن درستی یا نادرستی عبارت های زیر را 

ص هرکدام ازما براساس فطرت خویش خدا را در می یابیم وحضورش را درک می کنیم. -12

غ  اگر به خود نظر کنیم خود راپدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان هست. -13

ص  .ید آورنده ای هستندوجودشان ازخودشان نیست برای موجود شدن نیازمند پد پدیده ها که -14

ص  درصورتی یک موجودی پدیده نیست که دروجود خود نیازمند به دیگری نیست. -15

ص                  رتر ومتعالی است که ما وپدیده های جهان درپدید آمدن وهست شدن خود به او نیازمندیم.   خداوند موجود ب -16

غ                                                                              عقل انسان می گوید که هر موجودی به آفریننده نیاز دارد.    -17

غ                                                          وجودی که ذاتا موجود است نیاز به پدیده آورنده دارد.  ذهن ما می پذیرد که -18

.موجودات پس از پیدایش مانند لحظه نخست خلق شدن به خدا نیازمند هستند بنابراتین دائما با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند -19

ص

غخدا بیشتر شود نیاز او را کمتر احساس وعجز وبندگی خود را کمتر ابراز می کند.  ان به خود ورابطه اش با عرفت انسهرچه م -21

غخداوند حقیقتی محدود است درنتیجه ذهن ما می تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند وذاتش را شناسایی کند.                  -21

صمعرفتی عمیق و واالست.                                                                     اینکه انسان بتواند با هرچیزی خدا راببییند -22

ص خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند.                                                             -23

غخداوند را دراین دنیا نمی توان با چشم مادی دید بلکه درآخرت می توان اورا با این چشم مشاهده کرد.                           -24

89( رشته ادبیات وعلوم انسانی   چاپ 3سؤاالت  کتاب دین وزندگی )
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سواالت کوتاه پاسخ

جهان هستی درچه مرحلی به خدا نیازمند است؟ نام ببرید؟ -25

دربقاء -2درپیدایش  -1در دو مرحله 

؟   چیست« تفکروا فی کل شیء والتفکروا فی ذات اهلل» ( فرموده اند)صپیامبر گرامی اسالم علت اینکه-26

چون ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات نامحدود  راتصور کنیم وچگونگی وجودشان را دریابیم.

چیست؟پیامبر گرامی فرمودند درباره چه چیزی فکر نکنیدوعلت آن « والتفکروا فی ذات اهلل »با توجه به حدیث-27

چون الزمه شناخت هرچیزی احاطه برآن است. -چیستی خداوند

ازاین تشبیه به چه چیزی پی می بریم؟ « رابطه خداوند با جهان، تا  حدی شبیه مواد برق با جریان برق است» اگر بگوییم -28

نیاز پدیده ها به پدیدآورنده در ایجاد وبقاء

ه پدیده های جهان، در پدید آمدن وهست شدن به آفریننده ای نیازمندیم که سرچشمه ماوهم» کدام استدالل گویای این حقیقت است که -29

؟ « هستی باشد

هر پدیده ای برای موجود شدن نیازمند به دیگری است. –دیده هایی هستند که وجودشان از خودشان نیست جهان، پموجودات 

است؟ وصیتیصویژگی وخدر چه صورتی یک موجود در وجود خود به دیگری نیازمند نیست ودر چنین حالتی دارای چه  -31

دیده نیست وخودش همواره بوده وخواهد بود.دیگر پ -ذاتا موجود باشدخودش 

است؟وجه شباهت در چه چیزی « رابطه خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطه مولد برق است » اگر بگوییم -31

به خداوند نیازمندند.« آن »در اینکه موجودات در هر

پیامبرگرامی اسالم)ص( علی رغم دعوت مردم به تفکر، آن را درچه چیزی ممنوع نموده اندوعلت آن چیست؟ -32

چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد وذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی کند. -چیستی خداوند

ندیشمند دارد؟اش را نور آسمان ها وزمین معرفی می کند، این معرفت وشناخت چه ثمره ای برای انسان خداوند درقرآن کریم، خود -33

هرموجودی ، در حد خودش تجلی بخش خداوند ونشانگر حکمت، قدرت، رحکت وسایر صفات الهی است.

معرفتی را به او خواهد چشاند؟چه زمانی خداوند، برای رسیدن به معرفت عمیق و واال به کسی کمک خواهد کرد ولذت چنین  -34

انسانی که قدم پیش گذارد وبا عزم وتصمیم قوی حرکت کند.

درچه صورتی انسان می تواند لذت معرفت عمیق راکسب کند؟ -35

الف(قدم پیش بگذارد  ب( باعزم وتصمیم قوی حرکت کند  ج( خدا  به اوکمک کند

بیان می کند واین کلمه چه مفهومی را می رساند؟ قرآن کریم رابطه میان خود وجهات خلقت را با کدام کلمه -36

وابستگی موجودات در پیدایش وآشکاربودن آن ها به سبب خداوند متعال -نور 

نوربودن خداوندبه چه معناست؟ -37

خود را از خدا می گیرند وبه سبب او پیدا وآشکار شده وپابه عرصه هستی می گذارند.« وجود»یعنی تمام موجودات 

که با دقت وتامل در جهان هستی می نگرند درهرچیزی خدا را مشاهده می کنند؟چراکسانی   -38

چون هرموجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند ونشانگر حکمت، قدرت، رحمت وسایر صفات الهی است.

در چه صورتی انسان به نیاز خودش آگاه تر می شود وثمره آن چیست؟ -39

 افزایش عبودیت وبندگی -دا بیشتر شودهرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خ

هرگاه معرفت عمیق خود را درباره خداوند افزایش دهیم وبه خود نظر کنیم، خود را به چه صورتی می یابیم؟ -41

می بینیم. خودراپدیده ای که نیازمند به دیگری که خودش ذاتا موجود باشد

ساختمان درچیست؟تفاوت بنیادی میان رابطه جهان خلقت با خالق ورابطه بنا با  -41

 بنا نه اجزای ساختمان را پدید آورده ونه خواص آن اجزا را

بنای ساختمان چه نقشی دارد ونتیجه آن چیست؟ -42

بی نیازی ازسازنده پس از ساخته شدن -جابه جا کردن مواد وچینش آن ها
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 سواالت تشریحی

 ی توان به این نتیجه رسید که جهان درپیدایش به نیازمند است؟   برای نیازمندی جهان به خدا درپیدایش استدالل کنید؟)ازچه مقدماتی م -43

 اگر به خودواشیای پیرامون خود نظر کنیم خودواشیاء را پدیده هایی می یابیم که وجودوهستی مان ازخودمان نیست.-1مقدمه 

 .خودش پدیده نباشد پدیده ای که وجودش ازخودش نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای است که-2مقدمه

تر رنتیجه: ما وپدیده ای جهان، درپدیدآمدن وهست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد وسرچشمه هستی باشد، این موجود ب

 نامیده می شود.« خداوند» و متعالی 

 نیازمند دیگری است؟ باذکر مثالی توضیح دهید چراهرپدیده ای که وجودش ازخودش نباشد برای موجو.د شدن -44

د؛ اشپدیده ها ، که وجودشان ازخودشان نیست ، برای موجود شدن نیازمند به پدید آورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش ازخودش ب

 همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد.

 این جهان باید به آفریننده نیاز داشته باشند اما خود آفریننده به خالق نیاز نداشته باشد؟چرا موجودات  -45

یزیوجود چ اگرکسی بگوید هرموجودی به آفریننده نیاز دارد باید نتیجه بگیردکه خدا هم به آفریننده نیازمند است نمتیجه چنین فکری این اسن که هیچ

کنیم، باید قبل ازآن موجودی باشد تاآن را پدید آورد واین سلسله تابی نهایت پیش خواهد رفت وهیچ گاه هیچ پیدا نکندزیرا هرموجودی را که فرض 

 موجودی پدیدنخواهد آمددرحالی که چنین چیزی غیرممکن است .

خدا ورابطه بنا با ساختمان است چه تفاوتی میان رابطه جهان با 1آیا رابطه جهان با خدا مانند رابطه بنا با مسجد یاساختمان است توضیح دهید؟  -46

 توضیح دهید؟

وه ریک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود داردمسجد وساختمان ازمصالحی تشکیل شده است که  خواصی دارندکه بنا نه خواص شان را ایجاد ک

خداوند خالق سنگ وگچ وچوب ، وخواص آنها وحتی خالق ونه هیچ کدام ازآنها را بوجودآورده است کار بنا فقط جابه جا کردن مواد وچینش آنهاست اما 

ان خود بناست پس وجود بنا و وجود مصالح وخواصشان  وابسته به خداست وخداوند هرلحظه اراده کند، آنهارا ازبین می روند به همین دلیل ، جه

ساخته شدن، ازبنا بی نیاز می شود اما موجودات چنین  مسجد بابه خدا نیازمنداست واین نیاز هیچ گاه قطع ویا کم نمی شود.« آن»همواره ودر هر

 نیستند وپس از پیدایش نیز همچنان، مانند لحظه نخست خلق شدن ، به خدا نیازمند هستند.

 توضیح دهید؟«  رابطه خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطه مولد برق است » رابطه نیازمندی جهان به خدا دربقاءرابا توجه به تشبیه  -47

 طه خداوند باجهان ، تا حدی شبیه مولد برق باجریان برق است؛ همین که مولد متوقف شود جریان برق هم قطع می گردد والمپ های متصل به آنراب

زبان ا ا بنیز خاموش می شود.بنابراین موجودات پس از پیدایش نیز همپنان ، مانند لحظه نخست خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند . از این رو دائم

 حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.

 آیا می توان به ذات خداوند پی برد وچیستی او را مشخص کرد؟ -48

س ذهن خیر؛ زیرا خداوند حقیقتی نامحدود است؛ ازطرفی ذهن ماموضوعاتی که نامحدودند وبرآنها احاطه ودسترسی ندارد گنجایش درک آنها راندارد پ

 احاطه پیداکندوذاتش راشناسایی نماید.ما نمی تواند به حقیقت خدا 

 چرا روئیت خداوند باچشم غیرممکن است؟ -49

 سزیرا  الف(چشم ساختار مادی وجسمانی دارد وفقط از اشیاء می تواند عکس برداری کند ؛ آن اشیایی که طیف نوری قابل درک برای چشم رامنعک

 کنند. 

، چه برسد به موجودات غیر مادی)مانند فرشتگان( واز این باالتر به وجود مقدس خداوند که  ب( چشم حتی توانایی دیدن همه اشیای مادی را هم ندارد

 نیست. مشاهده باچشم ل ابهیچ شکل وتصویری وهیچ طول وعرض وارتفاعی ندارد خدادردنیا ودرآخرت  ق

 چگونه می توان خدا را دید؟ -51

مادی دردنیا یاآخرت دید نوعی ازدیدن وجود دارد که نه تنها امکان پذیر است، بلکه از برترین خدا موجودمادی نیست بنابراین نمی توان اورارابا چشم 

 ومالقات با خداست.« قلب» هدف های زندگی است وهر کس باید برای رسیدن به چنین دیدنی تالش کند. این مرتبه ، دیدن به وسیله 
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 سواالت درس دو

 نید.جای خالی را با کلمات مناسب کامل ک

 شریکی -یگانه                     به معنای اعتقاد به خدای................است یعنی خدا بی همتاست و................ندارد.   توحید -1

ی یگانه ایمان رسول خدا ازهمان آغاز رسالت خود، از مشرکان می خواست با گفتن جمله...............دست از...............وبت پرستی  بردارند وبه خدا -2

 شرک -الاله اال اهللآورند.   

 خالق جهان –تنها مبداء .........جهان است.    توحید درخالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند...................و............... -3

 -محدود  تند. این تصور که چندخداوند وجود دارد وهر کدام خالق بخشی از جهان اند، به معنای آن است که هر کدام ازآنها ...........و.............هس -4

  ناقص

 آفریننده -صحیح         .......جهان است.   تصور چند خدایی ...................نیست وخدای واحد ................ -5

 غیر -غیر       هد.واحد قهار بودن خداوند به معنای آن است که جای خالی برای...................باقی نگذاشته است تاآن .................خود را نشان د -6

 مالک -مالک       ا خالق جهان است پس تنها ...............آن نیز هست.   هرکس که چیزی راپدید می آورد .................آن است ازآنجا که خدا تنه -7

 تغییر -تصرف                                                                         هرکس مالک چیزی باشد حق.................و...................درآن چیز را دارد.  -8

 سرپرست -ولی                                                         الک جهان است تنها .................و.................جهان نیز هست.ازآنجا که خداوند تنها م -9

ان هایش قرار داده است. اگر خداوند پیامبر)ص( را ............. انسانها معرفی می کند بدین معناست که ایشان را واسطه ...............خود و رساننده فرم -11

 والیت -ولی

 پرورش -تدبیر                                                    رب به معنای مالک وصاحب اختیاری است که.................و..................مخلوق به اوست .    -11

 مشرک -شریک           خداوند شریک دارد..............به حساب می آید.     شرک به معنای ..............قرار دادن برای خداست هرکس که معتقد باشد -12

 -چند خدایی                                 اگر کسی معتقد باشد که این جهان را ....................آفریده اند گرفتارشرک در....................شده است.    -13

 خالقیت

 خالقیت                                                    اگر کسی معتقد به شرک در.............باشد معتقد به شرک درمالکیت نیز خواهد بود.    -14

ه دارند. وخودشان شرک در والیت عبارت است از اعتقاد به اینکه عالوه برخدا و درکنار او دیگرانی نیز هستند که.................جهان را بر عهد -15

 تصرف -سرپرستی                                                                                                         حق...............درجهان را دارا می باشند.   

 رتدبی هستند که.................امور موجود ات را برعهده دارند.   شرک در ربوبیت عبارت است از اعتقاد به اینکه عالوه برخداوند در کنار او دیگرانی -16

 

 عالمت ص/ غ مشخص نمایید.باگذاشتن درستی یا نادرستی عبارت های زیر را 

 ص                                                                                                     مهمترین اعتقاد  دینی ، توحید ویکتاپرستی است.    -17

 ص                                                   توحید مانند روحی درپیکره معارف واحکام دین حضور دارد وبه آن حیات ومعنا می بخشد.     -18

 غ                                                                                                                     جمله الاله اال اهلل فقط یک شعار است.    -19

 غ                                                               توحید درخالقیت عبارت ازاین است که معتقد باشیم خداوند مالک موجودات است.    -21

 ص                                                                                   تصور چند خدایی صحیح نیست وخدای واحد آفریننده جهان است.  -21

 غ                                                                             توحید در والیت یعنی هرکسی که چیزی را پدید آورد مالک آن است.     -22

ازآنجا که خداوند تنها مالک جهان است تنها ولی وسرپرست جهان نیز هست ومخلوقات جز به اذن واجازه او نمی توانند درجهان تصرف کنند.  -23

 ص

 ص                                                                                                    بار در قرآن کریم آمده است.    911کلمه رب بیش از  -24

 غ                                                                  توحید در ربوبیت بدان معناست که موجودات به خصوص انسان قدرت تدبیر ندارند. -25

 ص                                کند گرفتار شرک شده است.    اگر کسی در کنار ربوبیت الهی برای خود یا سایر موجودات حساب جداگانه باز  -26

نظام خلقت مبتنی بر حق است هر انسانی که در مسیر بندگی پیش رود ودر پیشگاه خداوند منزلتی یابد قدرتی پیدا می کند که برتر از قدرت  -27

 صهای طبیعی است. 

 سواالت کوتاه پاسخ

 چیست؟ توحید ویکتاپرستی امبرانوسرلوحه دعوت پی مهمترین اعتقاد دینی -28

 ق، احکام وهمه اعمال فردی واجتماعی مومنان را برچه مداری قرارداده است؟ توحیدقرآن کریم اخال -29
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 -1در توحید ؟ توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ یعنی خدابی همتاست وشریکی ندارد.کرده ومراتب آن رانام ببریدتوحید راتعریف  -31

 ربوبیت-4والیت-3مالکیت -2خالقیت

مفهوم توحیددرخالقیت چیست ؟ معتقدباشیم خداوند تنها مبداء وخالق جهان است، موجودات مخلوق اوهستند ودرکار آفرینش شریک وهمتایی  -31

 ندارد.

 قهاربودن خداوند به چه معناست؟ به معنای جای خالی برای غیر باقی نگذاشته است تاآن غیر، خود رانشان دهد. -32

توحید درمالکیت رابنویسید؟ هرکس که چیزی راپدید می آورد مالک آن است. ازآنجا که خداوند تنها خالق جهان است پس تنهامالک آن مفهوم  -33

 نیزهست.

 توحید دروالیت راتعریف کنید؟ هرکس مالک چیزی باشد حق تصرف وتغییر درآن چیز را دارد به این حق تصرف، والیت وسرپرستی می گویند. -34

 معناست؟ رب به معنای مالک وصاحب اختیاری است که تدبیر وپرورش مخلوق به دست اوست.رب به چه  -35

 اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ الف( شرک ب( مشرک -36

 هرکس که معتقد باشدخداوند شریک دارد. الف( شرک به معنای شریک قرار دادن برای خدا است.    ب( مشرک:

 ( ربوبیت4( والیت3( مالکیت 2خالقیت ( 1مراتب شرک رانام ببرید؟ شرک در:  -37

 (شرک درربوبیت د( شرک دروالیت          ج( شرک درمالکیت         ب( شرک درخالقیت       الفاصطالحات داده شده راتعریف کنید؟  -38

 لقیت شده است.ا(اگر کسی معتقدباشد که این جهان راچند خالق آفریده اند گرفتارشرک درخالف   

 لکیت: اعتقاد به اینکه عالوه برخداوند ودرکناراو، دیگرانی هم مالک بخشی ازجهان هستند.( شرک درماب   

را اشرک دروالیت: اعتقادبه اینکه عالوه برخداودرکناراو، دیگرانی نیزهستند که سرپرستی جهان را برعهده دارندوخودشان حق تصرف درجهان را د(ج    

 می باشند.

 برخدا ودرکنار او، دیگرانی  نیزهستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند. ( اعتقاد به اینکه عالوهد    

 نتیجه شرک درخالقیت چیست؟ اگرکسی معتقد به شرک درخالقیت باشد، معتقد به شرک درمالکیت نیزخواهد بود. -39

است؟ زمانی که این توانایی را از خود آنان عقیده به توانیی پیامبراکرم )ص( واولیای دین دربرآوردن حاجات انسان چه زمانی مصداق شرک  -41

 بدانیم.

 گروهی که بزرگ ترین ضربه رابرپیکر اسالم واردکرده اند چه نام دارندواعتقادغیرعقالنی آنها چیست؟  -41

شد، ها نمی اندیهرمسلمانی راکه مانندآن-توسل به پیامبران ومعصومین  راشرک می دانند -طلب دعا ودرخواست شفاعت راشرک می دانند -تکفیری ها

 مشرک می دانند.

 اعتقاد به شرک درخالقیت لزوما چه شرکی رانیز به همراه دارد؟  شرک درمالکیت -42

 این تصور که چند خدا وجود دارد وهرکدام خالق بخشی از جهان هستند یاباهمکاری یکدیگر این جهان راآفریده اند، به چه معناست؟  -43

 هریک ازخدایان کماالتی را دارد که دیگری ندارد. -هرکدام ازآنها محدود وناقص هستند

 گفتن جمله)الاله االاهلل( ازآغاز رسالت پیامبر)ص( برای مسلمانان چه ثمره ای درپی دارد؟  -44

 تمام احکام وحقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود ودفاع از حقوق او بردیگر مسلمانان واجب می گردد.

 اذن دهد تا در اشیائی تصرف نماید، این اجازه چه مفهومی دارد؟اگر خداوند متعال به به کسی  -45

 درمسیر ومجرای والیت الهی قرارگرفته وازخودش استقاللی ندارد.

این که مسلمانان پس از رحلت پیامبر)ص( خدا ، کنار قبر ایشان می رفتند یا از دور درخواست خود را مطرح می کردند ، بطالن کدام تفکر    -46

 شان می دهد؟انحرافی را ن

 طلب دعا وشفیع قرار دادن دیگران برای آن که خدا انسان راببخشد، شرک است.

 آیا اگر کسی ازپدر ومادرش ویا هرمومنی بخواهد که برای سعادتمندی او دعا کنند چنین درخواستی شرک آلود است؟ -47

 ه از مومنان خواسته است از این امور بهره ببرند.زیرا قرآن کریم استفاده از اسباب و واسطه ها را نه تنها منع نکرده بلک -خیر

 اینکه وزیر حضرت سلیمان)ع( ، آصف بن برخیا، دریک لحظه تخت بلقیس) ملکه سبا( را از مسافتی طوالنی منتل کرد نشان دهنده چیست؟ -48

 توانایی هایی درعالم هستی برسد.اینها ، نشان دهنده آن است که انسان با طی مراتب بندگی می تواند به اذن خداوند به چنین 
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 سواالت تشریحی

 چراخداوند تنهاخالق جهان است وتصور چندخدایی صحیح نیست ؟ -49

این جهان را آفریده اند، به معنای آن است که هرکدام این تصور که چندخدا وجود دارد وهرکدام خالق بخشی ازجهان اند ، یا با همکاری یکدیکر

وبه تنهایی نمی توانند کل جهان راخلق کنند. همچنین به معنای آن است که هریک ازخدایان مذکور کماالتی دارد ازآنها محدود وناقص هستند 

که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند ودیگر چندخدا نیستند چنین خدایان ناقصی، خود، نیازمندهستند وهریک ازآنها 

 که نیازش رابرطرف نماید.خالق کامل وبی نیازی احتیاج دارد 

 برای توحید در والیت استدالل کنید؟ -51

نین ازآنجا که خداوند ، تنها مالک جهان است تنها ولی وسرپرست جهان نیز هست ومخلوقات ،جزبه اذن واجازه او نمی توانند درجهان تصرف کنندچ

 خداوند آن شخص را درمسیر ومجرای والیت خود قرار داده است .اذنی به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست، بلکه بدین معناست که 

 آیا توحید درربوبیت به معنای عدم قدرت تدبیر انسان است باذکر مثالی توضیح دهید؟ -51

می  مخصوص انسان ، قدرت تدبیر ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد وبه پرورش درختان اقداتوحید درربوبیت بدان معنا نیست که موجودات ، به 

 کند، رشد این درختان نتیجه تدبیراوست، بلکه ، توحید در ربوبیت بدین معناست که این باغبان وتدبیرش همه از آن خدا وتحت تدبیر اویند.

 عقیده به توانایی پیامبر)ص( واولیای دین دربرآوردن حاجات انسان درچه صورتی موجب شرک ، ودرچه صورتی عین توحید است؟ -52

ل ازخدا بدانیم اما اگر این توانایی را صرفا از خدا وانجام وانجام آن را بادرخواست اولیاء قاست که این توانایی را از خود آنها ومستوقتی موجوب شرک 

 ازخدا وبه اذن خدا بدانیم عین توحید است واز این جهت مانند اثر بخشی داروست که خداوند به آن بخشیده است.

 دین دربرآوردن حاجات به زمان حیات آنان اختصاص دارد؟ چرا؟ آیا توانایی پیامبر)ص( واولیای -53

 ولاین توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبراکرم)ص( اختصاص ندارد وپس از رحلت ایشان نیز استمرار دارد. به عبارت دیگر، روح مطهر رس

 خدا)ص( پس از رحلت زنده است ومی تواندبه انسان ها یاری برساند.

 چرا عده ای منکر کرامات برای معصومین )ع(  هستند؟  -54

ق درصورتی که نظام خلقت برحچون منکرین ، تفاوتی میان وجود مقدس این بزرگواران با انسان های معمولی ویا انسان های شرور وگنهکار نمی بینند.

ی پیدامی کند که برتر ازقدرت های طبیعی است واین توانایی رود، درپیشگاه خداوند منزلتی می یابد وقدرت است، هرانسانی که درمسیر بندگی پیش

 جزء قانون مندی الهی وزیبایی نظام هستی است.

 اگرکسی پزشک را وسیله درمان وبهبود بیماری بداندمشرک است؟خیر -55

ست بنابراین کسی که به پزشک اوال: خداوندرابطه علیت رامیان پدیده های جهان حاکم کرده است دارو سبب شفا وبهبودی وپزشک وسیله درمان ا

 مراجعه می کند،نه تنها پزشک راشریک خداوند قرار نداده، بلکه به قانون الهی عمل کرده است.

 دهد.ثانیا: درخواست ازپزشک برای درمان بیماربی با توحید منافاتی ندارد، زیرا پزشک به واسطه استفاده از اسباب مادی این کاررا انجام می 

 اراوسیله جلب مغفرت الهی وصدقه را وسیله دفع بال بداند مشرک است؟ توضیح دهید؟آیا اگرکسی دع -56

است  خیر زیرا؛ خداوند رابطه علیت رامیان پدیده های جهان حاکم کرده است مثال: درامورمادی آتش موجب گرما وروشنی ودارو راسبب شفا وبهبودی

، صدقه موجب دفع بال، وصله رحم موجب افزایش طول عمر است همه این روابط توسط  درامور معنوی نیز همین گونه است دعا سبب مغفرت وآمرزش

 خود خداوند طراحی شده وبه اذن و اراده او صورت می گیرد.

 هسواالت درس س

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 توحیدیجهان بینی                                                        .........دارد.  ......ی شیوه ای از زندگی است که ریشه در..........زندگی توحید -1

            ..برای خود تنظیم خواهد نمود.   با این اعتقاد خواهد داشت ویک زندگی .....................انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق پذیرفته ، رفتاری  -2

 توحیدی- متناسب

 ت.  اس کسی که بنده خداست و او را می پرستد در برابر او خاضع وخاشع است ، چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته وبه ..............رسیده -3

 توحید عملی 

 اجتماعی -فردی                                                            توحید عملی دارای دو بعد .....................و.....................است.    -4

 وحید عملیتاتبی از..............رسیده است.                           هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کندبه مر -5
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.......و..................الهی قرار دهد.       ت.......صمیم ها وفعالیت های خود را درجهکسی که به مراتبی از توحید عملی رسیده می کوشدتمایالت درونی ، ت -6

 رضایت   -خواست

 بی حکمت -معنای خاصبرای انسان موحد جهان ...........خود را دارد از نظر او هیچ حادثه ای در عالم .............نسیت گرچه حکمت آن را نداند.       -7

 بستری -بی مهری    انسان موحد باور دارد که دشواری های زندگی نشانه .................خداوند نیست بلکه .....................برای رشد وشکوفایی اوست. -8

......دارد وب خوردار از آرامش انسان موحد چون زندگی خود را براساس ..................خداوند تنظیم کرده وپیرو فرمان های اوست شخصیتی ............. -9

 ثابت واستوار -رضایت                                                                                                                                  روحی است.       

 -اآرامنمی شود شخص، درونی ....................و.شخصیتی...................داشته باشد.   تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی وفرمان پذیری از طاغوت باعث  -11

 ناپایدار

 -خداوند    بعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن همه نهادها وارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی درجهت ............واطاعت.............ازاوست. -11

 همه جانبه

اجتماعی توحیدی است که حاکم وزمامدار آن براساس ................به حکومت رسیده باشد وهمان شرایطی که خداوند تعیین کرده وقتی یک نظام  -12

قوانین  -قوانین الهی                                                                                  .   دارا باشد وبکوشد.......................را درجامعه به اجرا در آورد

 الهی

 حکومت کردن                                               . ...............را نداده نمی پذیرد حق جامعه موحد حکومت کسانی را که خداوند به آنها -13

 متقابل                                                                      میان بعد فردی وبعد اجتماعی توحید رابطه ..............وجود دارد     -14

عیارها را برعهده قرآن کریم معیارهای ثابت توحید وشرک یا بن پرستی را به ما نشان داده وتطبیق زندگی ................و.................خود با این م -15

 اجتماعی -فردی                                                                                                                                      خودمان نهاده است. 

 افکارواعتقادات                               مهمترین عامل درتعیین هدف ها ورفتارهای هرفرد.......................است.                             -16

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ غ مشخص نمایید.

انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است رفتاری متناسب این اعتقاد خواهد داشت ویک زندگی توحیدی برای خود تنظیم  -17

 ص                                                                                                                                                                 خواهد نمود. 

ی ایمان افراد به توحید ویکتا پرست ازآنجا که ایمان همه افراد یکسان نیست و دارای شدت وضعف است میزان تاثیر گذاری نیز بستگی به درجه -18

 صدارد.   

 غکسی که بنده خداست و او را می پرستد جهت زندگی خود را خدا قرار می دهد چنین انسانی در مسیر توحید نظری گام برداشته است.       -19

 ص                                                       هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عملی رسیده است.  -21

 غ                                                 انسان موحد، چون زندگی خود را بر اساس رضایت خود تنظیم کرده ، شخصیتی ثابت وپایدار دارد.   -21

 ص                             را در برابرشان مسئول قرار داده است. انسان موحد، موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او  -22

 غ                   تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی وفرمان پذیری از طاغوت باعث می شود شخص درونی آرام وشخصیتی پایدار داشته باشد.  -23

رابطه متقابل میان بعد فردی واجتماعی یعنی: هرقدر که مردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی  -24

 ص                                                                                                                                                             به خود می گیرد. 

 ص                                                                                            توحید ، روح زندگی دینی وشرک روح زندگی ضد دینی است.   -25

اوند دین ودستورات دینی را در متن زندگی خود وارد نمی ریشه بت پرستی وشرک جدید آن است که برخی از انسانها درعین قبول داشتن خد -26

  ص کنند. 

 سواالت کوتاه پاسخ

 زندگی توحیدی ریشه درچه چیزی دارد؟ جهان بینی توحیدی -27

 مهمترین عامل تعیین هدف ها ورفتارهای انسان چیست؟ افکارواعتقادات -28

مان پروردگاری او داردباید چگونه رفتاری داشته باشد؟ رفتاری متناسب با این انسانی که خداوند را را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است وای -29

 اعتقاد ، ویک زندگی توحیدی برای خود تنظیم کند.

 چگونه انسان می تواند درمسیر توحیدگام بردارد وبه توحید عملی برسد؟ اگر جهت زندگی اش را خدا قراردهد. -31
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)جهت زندگی را خدایی کردن، نشانه رسیدن  به چه مرحله اگرجهت زندگی انسان خداباشدبه کدام  توحیدرسیده ودرمسیرآن گام برداشته است؟  -31

 توحید عملیای ازتوحید است؟ ( 

 رابطه تقابل -اجتماعیو فردیبعد؟  رده ومیان آنها چه رابطه ای برقرار استابعادتوحید عملی رانام ب -32

 مردم یک جامعه ازتوحید ، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت واین پیامد ناشی ازچیست؟دورشدن  -33

 ثمرات بعد اجتماعی توحید عملی -حاکمیت طاغوت دستورهای او

« هدداشتقاد خواانسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق پذیرفته است وایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاری متناسب با این اعت» عبارت -34

 به چه معناست ؟ گام نهادن درمسیر توحیدعملی، بازتاب اعتقاد به توحید وایمان به خداوند است.

عدالت  -دوری ازتفرقه وتضاد –حرکت به سوی وحدت وهماهنگی  -1ثمرات تحقق نظام اجتماعی توحیدی کدام است ؟ سه موردبنویسید؟   -35

 گستری

رای قوانین الهی باشد، چه ثمره ای برای افراد جامعه درپی خواهد داشت؟ زمینه برای رشد انسان ها هرقدر نهادهای اجتماعی درخدمت اج -36

 وحرکت به سوی خداوند وزندگی موحدانه آسان تر می گردد.

ادامه کالم ودر « تقوای الهی پیشه کنید، هم درمورد بندگان خدا، هم درمورد شهرها وآبادی ها...» حضرت علی )ع( درکدام خصوص فرمودند: -37

 مسئولیت مردم دربرابرهمه چیزها  -خود چه استداللی برای این دستور بیان کردند؟  انسان موحود موجودات جهان رامخلوق خداوندمی بیند

توحید اجتماعی به چه معناست؟ ویک نظام اجتماعی  توحیدی حاکمش چه  خصوصیت و ویژگی دارد؟ قرارگرفتن همه نهادها وارکان نظام  -38

 براساس قوانین الهی به حکومت رسیده وبکوشد قوانین الهی رادرجامعه اجراکند.  -خداوند واطاعت همه جانبه از او درجهت

 .دبرخورداری از درونی ناآرام وشخصیتی ناپایدار ، په موقع نمود پیدا می کند؟ تسلیم دربرابرامیال نفسانی وفرمان پذیری ازطاغوت محقق شو -39

یال نفسانی وفرمان پذیری ازطاغوت باعث می شود شخص ، درونی ناآرام وشخصیتی ناپایدار داشته باشد؟ چون هم چراتسلیم بودن دربرابرام -41

 هوای نفس هرروز خواسته جدیدی جلوی روی از قرار می دهد وهم قدرت های مادی هر روز رنگ عوض می کنند.

میسر می گردد واین نشانی ازبرخورداری ازکدام بعد توحیدعملی دوری ازتفرقه وتضادوحرکت به سوی وحدت وهماهنگی باتمسک به چه چیزی  -41

 بعد اجتماعی -است؟ توحید ویکتا پرستی وقرارگرفتن درسایه حکومت الهی

مفهوم بعد فردی توحید عملی رابیان کنید؟ هرکسی درزندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند، به مراتبی ازتوحید عملی رسیده است .چنین  -42

 شد تمایالت درونی ، تصمیم ها وفعالیت های خود را درجهت خواست ورضایت الهی قرار دهد.فردی می کو

 چراتسلیم بودن دربرابرامیال نفسانی وفرمان پذیری ازطاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام وشخصیتی ناپایدار داشته باشد؟ -43

ر می دهد واز سوی دیگر، قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند زیرا ازیک سو هوای نفس وی  هر روز خواسته جدیدی جلوی روی او قرا

 او را به بردگی جدیدی می کشانند.

مفهوم بعد اجتماعی توحید عملی رابنویسید؟ بعداجتماعی توحید عملی به معنای قرارگرفتن همه نهادها وارکان یک جامعه یانظام اجتماعی  -44

 درجهت خداوندواطاعت همه جانبه ازاوست.

 سواالت تشریحی

 خصوصیات انسان موحد رابنویسید؟(1رابنویسید؟بعد فردی توحید عملی   ثمرات -45

-3ازنظر او هیچ حادثه ای درعالم بی حکمت نیست، گرچه حکمت آن را نداند. -2برای یک انسان موحد جهان معنای خاص خود را دارد. -1ثمرات : 

بی باور دارد که دشواری های زندگی نشانه -4درمقابل سختی ها ومشکالت ، صبور واستوار است وآنها را زمینه موفقیت های آینده اش قرار می دهد. 

 -6چون زندگی خود رابراساس رضایت خدا تنظیم کرده پیرو فرمان های اوست.-5مهری خداوند نیست ، بلکه بستری برای رشد وشکوفایی اوست

ل جهان را مخلوق خدا می بیند ومی داند که خداوند او را در برابر شان مسئوموجودات  -7شخصیتی ثابت وپایدار دارد وبرخوردار از آرامش روحی است.

حق ندارد  -9بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است پس  می داندکه حق ندارد به آن آسیب برساند -8قرار داده است 

 سالمتی دیگران را به خطر اندازد.

 )چگونه شخصی گرفتارشرک عملی خواهدشد؟(مفهوم بعد فردی شرک عملی رابنویسید؟ -46

ملی، اگر کسی دل به هوای نفس) بت درون( سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند درمقابل بعدفردی توحید ع 

 ترجیح دهد یا درپی کسب رضایت قدرت های مادی وطاغوت ها) بت های بیرون( برآید، چنین شخصی گرفتارشرک عملی شده است.
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 ص مشرک رابنویسید؟(نتایج بعدفردی شرک عملی  رابنویسید؟)خصوصیات شخ -47

تسلیم بودن دربرابرامیال نفسانی وفرمان پذیری ازطاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام وشخصیتی ناپایدار داشته باشد ؛ زیرا ازیک سو 

و را به هوای نفس وی  هر روز خواسته جدیدی جلوی روی او قرار می دهد واز سوی دیگر، قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند ا

 بردگی جدیدی می کشانند.

ثمرات بعد اجتماعی توحید عملی رابنویسید؟) جامعه توحیدی چگونه جامعه ای است؟ ( ) خصوصیات وویژگی های جامعه توحیدی رابنویسید؟)  -48

 نتیجه حرکت جامعه درمسیر توحید اجتماعی چیست توضیح دهید؟

د وفرهنگ وسایر ابعاد وارکان آن نیز به سوی اجرای فرمان های خدای یگانه پیش می جامعه ای که درمسیر توحید اجتماعی حرکت کند، اقتصا

رود وبه صورت جامعه ای عدالت گستر در می آیدجامعه توحیدی جامعه ای است که از تفرقه وتضاد دوری می کند وبه سوی وحدت وهماهنگی 

ستی وقرار گرفتن درسایه حکومت الهی می توان به دست آورده، نه با حرکت می نماید واین وحدت وهماهنگی را با تمسک به توحید ویکتاپر

تمسک به ظالمان وحکومت های غیر الهی. جامعه موحد ، حکومت کسانی راکه خداوند به آنها حق حکومت کردن را نداده است نمی پذیرد، 

ه می کند، بنابرفرمان خداوند، ازمحرومان ومستضعفان حمایت باآنان که باخداوند ومسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارز

 می کند.

 درموردرچگونگی ابطه تقابل میان بعدفردی واجتماعی توحیدعملی توضیح دهید؟ -49

هرقدر که مردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود می گیرد؛ همان طور که هرقدر نهادهای 

 ماعی درخدمت اجرای قوانین الهی باشد، زمینه برای رشد انسان ها وحرکت به سوی خداوند وزندگی موحدانه آسان تر می گردد.اجت

 مفهوم شرک عملی دربعد اجتماعی واثرات آن رابنویسید؟)خصوصیات وویزگی های جامعه غیر توحیدی )مشرک وطاغوتی( رابنویسید؟( -51

خواسته ها وتمایالت دنیوی خود رادنبال کنندوتنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قراردهند واهل ایثار اگرقرارباشد درجامعه ای همه فقط 

وز ر وتعاون وخیر رساندن به دیگران نباشند، تفرقه وتضاد جامعه را فرا می گیرد وامکان رشد وتعالی ازبین می رود درچنین جامعه ای ، روز به

پیدا می کنند ودیگران را درخدمت امیال خود به کار می گیرند.درنتیجه ، دیگر سخنی از حاکمیت خداوند  انسان های ستمگر بیشتر قدرت

 وفرمان های اونیست، بلکه سخن ازحاکمیت طاغوت ودستورهای اوست.

 چه اتفاقیاجتماعی قراردهند  اگرقرارباشد درجامعه ای همه فقط خواسته ها وتمایالت دنیوی خود رادنبال کنندوتنها منافع خود را محور فعالیت -51

تفرقه وتضاد جامعه را فرا می گیرد وامکان رشد وتعالی ازبین می رود درچنین جامعه ای ، روز به روز انسان های ستمگر بیشتر  خواهدافتاد؟

رمان های اونیست، بلکه قدرت پیدا می کنند ودیگران را درخدمت امیال خود به کار می گیرند.درنتیجه ، دیگر سخنی از حاکمیت خداوند وف

 سخن ازحاکمیت طاغوت ودستورهای اوست.

 آیا انسان وجوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کنند؟ -52

 درابتدا به نظر می رسد که امروزه کم ترکسی گرفتارشرک باشد واز این جهت نیز بشر درمسیر پیشرفت می باشد، اما یک واقعیت تلخ دراین جا

است که گرچه شرک درقالب بت ومانند آن درمیان بیشتر جوامع امروزی وجود ندارد ، اما انواع دیگری ازشرک که بسیار  وجود دارد وآن این

 پیچیده تراز شرک قدیم است، درمیان بشر به شم می خورد.

 مصادیق گرفتاری به شرک پیچیده وخفی درعصر حاضر رابنویسید؟ -53

م خود تلقی می کنند وبدون توجه به نظر مالک حقیقی ان، یعنی خدا، هرگونه که بخواهددراین امروزه، بسیاری ازانسان ها جهان خلقت را مل -1

.برخی ازاین انسان ها مانند جهان تصرف می کننداین افراد وجوامع ، درواقع خود را مالک و ولی و پرورش دهنده)رب( جهان می پندارند

بزرگ مردم معرفی می کرد، خود را مالک دیگر جوامع می پندارد وبرای آن ها می گفت وخود را پروردگار « انا ربکم االعلی»فرعون که 

 تصمیم گیری می کنند.

بسیاری ازانسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده وخداوند درقلب آن ها جایگاهی ندارد. زینت دنیا ولذات  -2

 ی خلوت انس باخدا و درک معنویت نیایش باپروردگار باقی نگذاشته است.وشهوات چنان دردلشان فزونی یافته که جایی برا

 چهارسواالت درس 

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 پاک کردن -خالص کردن                                                    اخالص به معنای .................و....................یک چیز ازغیر آن است.    -1

  اندیشه               عمل برای خداوند خالص شود الزم است نخست اخالص ..........................تحقق یابد.     برای اینکه -2

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



11 
 

شد فکر واندیشه خود را در این زمینه تقویت کند به طوری که همه امور خود وعالم را به دست ه به خداوند اعتقاد دارد باید بکوفردی ک -3

 خداوند -خدا                                                      .................ببیند  وبداند که ...................مدبر و اداره کننده همه امور جهان است.    

 قلبی -نیت های درونی                                              تالش می کند ............و........................خود را الهی کند .     انسان مومن  -4

 خدایی -خدایی                 تا نیت وقصد قلبی انسان از انجام یک عمل ...............نشود آن عمل .........................نمی گیرد.     -5

............دستور انسان مومن عالوه بر اینکه می کوشد نیت خود را خالص کند وعمل را بخاطر ..............انجام دهد تالش می کند عمل را همان گونه که.. -6

 خداوند -خدا                                                                                                           داده انجام دهد.      

 فعلی –فاعلی            در هر عملی باید دو حسن موجود باشد حسن..............وحسن.........................                                -7

 نیت الهی   -معرفت درست     ...........باشد.حسن فاعلی بدین معناست که انجام دهنده کار دارای .....................و.......... -8

 درجه اخالص                            هرقدر که معرفت ما به خداوند بیشتر شود به افزایش ..................کمک خواهد کرد.    -9

 آیات الهی                اگر کسی گرفتار غفلت شد وچشم اندیشه را به روی جهان بست......................رانخواهد یافت.      -11

 بندگی -حقکسی که روحیه حق پذیری دارد و درمقابل .........................تسلیم است به آسانی وارد مسیر ........................می شود.    -11

 حقیقتی -دلیل               فراد حق پذیر .........................هستند و وقتی عقل آنان ..................رایافت به دنبال آن می رود.      ا -12

 بت او را درقلب تقویت مینیایش وعرض نیاز به پیشگاه خداوند ویاری جستن از او برای رسیدن به ...............غفلت خدا را .................می کند، مح -13

 کم -سازد.   اخالص

 وسوسه های شیطان              اگر انسان در اخالص پیش رود ، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب.....................را نمی خورد.   -14

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ غ مشخص نمایید.

 ص                                                        خداست واین تقرب با سعی وتالش خود انسان بدست نمی آید.         هدف خلقت انسان تقرب به -15

 ص                                            کسی که راه توحید را برمی گزیند خطراتی او را تهدید می کند واحتمال انحراف از توحید برای او هست.    -16

 غ                                                .        اخالص مانند دوست داشتن ،  سخاوت ، شجاعت وهر عمل قلبی نیست که درجات ومراتبی ندارد -17

 غ                                                                  برای اینکه عمل برای خداوند خالص شود الزم است نخست اخالص در عمل تحقق یابد.    -18

 ص     مفهوم مراتب توحید این است که فرد همه امور خود وعالم را بدست خدا ببیند وبداند که خداوند مدبر واداره کننده همه امور جهان است .  -19

 ص          انسان مومن می کوشد قلبش راخانه خداوند کند وتنها به او دل ببندد وبا آنان که خداوند سفارش کرده است انس قلبی داشته باشد.    -21

 غ                                                                    حسن فعلی بدین معناست که انجام دهنده کار ، دارای معرفت درست ونیت الهی باشد.  -21

 غ                                                                                                        تقویت روحیه حق پذیری اولین راه تقویت اخالص است.   -22

 غ                                                     د.  کسی که روحیه حق پذیری دارد ودرمقابل حق تسلیم است به آسانی وارد مسیر بندگی نمی شو -23

 ص                                                                    ترک گناه وتوجه به واجبات واطاعت از خداوند ، درخت اخالص را آبیاری می کند.     -24

 سواالت کوتاه پاسخ

 ج( جایگاه اخالص دراسالم          ب( اخالص درکاربرد دینی         الف( اخالص    اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟   -25

 الف( اخالص به معنی خالص کردن وپاک کردن یک چیز ازغیرآن است.       

 ر داده، انجام دهد.وخدا کند وهمانگونه که او دست عملش رافقط برای رضایب( اخالص درکاربد دینی:  بدین معناست که شخص 

 ج( دراسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.

 چرا انسان باید تالش کندآنچه راکه ازتوحید دراندیشه وعقل خودپذیرفته ، به یک اعتقاد قلبی و درونی تبدیل کند؟  زیرا ، شرط درست عمل -26

 بلکه آن سخن باید درقلب ودل ما ما نفوذ کند، یعنی قلب نیزتسلیم آن شود.کردن  به یک سخن فقط اکتفا به پذیرش عقلی آن نیست، 

 یچرا انسان مومن باید نیت های درونی وقلبی خود را الهی کند ؟ زیرا تانیت وقصد قلبی انسان ازانجام یک عمل خدایی نشود، آن عمل ، خدای -27

 نمی گردد وخالصانه نمی شود.

راهمان گونه که خدا دستور داده انجام دهد به چه معناست؟ یعنی عمل را از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان اینکه انسان مومن تالش می کند عمل  -28

 وشیوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد.
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وییم. نیز می گهرعملی ازدوجزء تشکیل شده است ؛ اول نیت که به آن هدف یاقصد جزاء تشکیل دهنده هرعملی چیست؟ باذکرمثال تعریف کنید؟   ا -29

 ، عمل بدون نیت، کالبد بیدوم: شکل وظاهر عمل. قصد ونیت به منزله روح عمل است وشکل عمل نیز درحکم بدن وکالبد آن روح می باشدبنابراین 

    جانی بیش نیست.

 ت ونیت الهی باشد.حسن فاعلی بدین معناست که انجام دهنده کار، دارای معرفت درسمنظور ازحسن فاعلی وحسن فعلی عمل چیست؟   -31

 حسن فعلی: بدین معناست که کاربه درستی وبه همان صورت که خدا فرمان  داده است انجام شود.

دوری از گناه وتالش برای  -4راز ونیازبا خداوند وکمک خواستن از او    -2افزایش معرفت نسبت به خداوند  -1رانام ببرید؟  راه های تقویت اخالص -31

 انجام واجبات

 ه وپیوندی میان معرفت به خداوند وایمان به او وجود دارد؟ پیوند محکم و وارتباط دقیقی وجود دارد هرقدر که معرفت ما به خداوند بیشترچه رابط -32

 شود به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد.

 دل به مهر خدا نخواد داد. -تآیات الهی رانخواهد یاف -نتیجه گرفتاری انسان درغفلت چیست؟ چشم اندیشه را به روی جهان می بندد -33

محبت اورا درقلب تقویت می  -2غفلت ازخداوند راکم می کند -1برای رسیدن به اخالص چیست؟      ثمرات رازونیازباخداوند وکمک خواستن ازاو -34

 انسان را بهره مند ازکمک های الهی می نماید. -3سازد 

ب(چه چیزی آن را آبیاری می کند ورشد می دهد؟ الف(گناه    ب( ترک گناه وتوجه به الف(چه چیزی ریشه درخت اخالص وبندگی را می سوزاند  -35

 واجبات واطاعت ازخداوند

دریافت پاداش های وصف -3نفوذ ناپذیری دربرابر وسوسه های شیطان   -2دستیابی به درجاتی ازحکمت    -1میوه های درخت اخالص رانام ببرید؟  -36

 ناشدنی

معنای علم محکم واستوار وبه دور از خطا ست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد ومانع لغزش ها حکمت به چه معناست؟ به  -37

 وتباهی ها می شود.

می تواند درشرایط سخت وپیچیده، حق را از باطل تشخیص دهد  -1ویژگی های انسان حکیم رابنویسید؟  انسان حکیم به درجاتی می رسد که  -38

 .وگرفتار باطل نشود

نقش اخالص در دوری از وسوسه های شیطان رابنویسید؟ اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان  -39

 را نمی خورد ، چرا که شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب مومنان با اخالص را ندارد.

 ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان رانمی خورد  وگرفتار دام های شیطان نمی شود؟                        چرا انسانی که دراخالص پیش رفته ، به مرحله -41

 چون شیطان ، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مومنان با اخالص را ندارد.

له ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان را نمی انسانی که که دراخالص پیش رود به چه مرحله ای درمقابل شیطان می رسد؟ به مرح -41

 خورد وگرفتار دام های او نمی شود.

گروه ها برای مقابله ومقاومت در برابردام های شیطان ازجمله فیلم ها، وبگاه ها ، شبکه های ماهواره ای گمراه کننده، شبکه های مجازی ناسالم و -42

 پذیرش خالصانه فرمان های اوست. -2روی آوردن به پیشگاه خدا -1قاومت درمقابل آنها نیازمندودسته های منحرف اجتماعی، چه باید کرد؟   م

 حیات سرشار ازشاددکامی آخرت -2زندگی پاک وبانشاط دنیا  -1گرفتاری در دام های امروزی شیطان چه اثرات مخربی دارد؟  ازدست دادن  -43

ش هایی دارد؟ پاداش هایی دارد که چه بسا در ذهن مانگنجد واز تصور وتخیل مافراتر رود. تقرب به پیشگاه الهی  وبندگی خالصانه چه ثمرات وپادا -44

 نهایت آرزوی عارفان، دوست» ازجمله این پاداش ها ی وصف ناشدنی، دیدار محبوب حقیقی وتقرب به پیشگاه کسی است که بنابه تعبیر امیرمومنان)ع( 

 « ستدل های صادقان، ولی مومنان ومعبود عالمیان ا

 تقرب به خداوند -جاری شدن چشمه های حکمت ومعرفت از دل و زبان چه موقع به ظهور می رسد وثمره آن چیست؟ اخالص درپرستش -45

 کدام یک از راه های تقویت اخالص، غفلت ازخداوند راکم می کند، ودرخت اخالص را آبیاری می کندو رشد می دهد؟  -46

 توجه به واجبات واطاعت ازخداوند –راز ونیاز با خداوند 

 باکدام یک ازمفاهیم مربوط به اخالص متناسب است؟ « فاعل الخیر ، خیر منه وفاعل الشر ، شر منه» سخن امیرالمومنین علی)ع(  -47

 حسن فاعلی -قصد ونیت

 مقام مخلصین -تماست ؟ حکخداوند متعال درقرآن کریم حضرت لقمان وحضرت یوسف )ع( رابه ترتیب به داشتن چه اوصافی یادکرده  -48

 باتوجه به حدیث پیامبر)ص( راه دستیابی به حکمت ومعرفت چیست وایشان دراین مورد چه فرموده اند؟ -49

  چشمه های حکمت ومعرفت ومعرفت ازدل وزبانش جاری خواهد شد. –چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد 

 پنجسواالت درس 
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ام به انج» نبز به معنای « قضا»است.« اندازه گرفتن»به معنای « تقدیر»و« اندازه»به معنای  «قَدر»و« قَدَر»قضا وقدر )درلغت( به چه معناست؟  -51

 است.« حتمیت  بخشیدن» و« حکم کردن» ، « پایان دادن» ، « رساندن

 یی می شود؟ شامل همه ویزگی ها ، کیفیت ها وکلیه روابط میان موجودات می شود.تقدیر الهی درجهان شامل چه چیزها -51

 یکی از مصادیق تقدیرات الهی برای انسان چیست؟ اختیار -52

 رابطه میان اختیار انسان با اراده خداوند ازچه نوع عللی است؟ علل طولی -53

ی کنند وهرکدام بصورت مستقل ومستقیم نقش خاصی  رابرعهده علل عرضی درپیدایش یک پدیده راتعریف کنید؟ عواملی که باهم همکاری م -54

 که بانقش دیگری متفاوت است.دارند

علل طولی درپیدایش یک پدیده راتعریف کنید؟ تاثیرچندعامل بصورتی که یک عامل درعامل دوم تاثیر بگذارد ودومی درعامل سوم تااثر عامل  -55

 اول رابه معلول منتل کند.

چه مطلبی را به آن شخص ودیگران آموخت؟   آموخت که اعتقاد به قضا « ازقضای الهی به قدر الهی پناه می برم» لهحضرت علی)ع(با بیان جم -56

 وقدر، نه تنها مانع تحرک وعمل انسان نیست، بلکه عامل وزمینه ساز آن است.

 از علم الهی برخاسته –تعیین اندازه ،ویژگی ها ونقشه پدیده ها په نام دارد وبرخاسته از چیست؟ تقدیر  -57

انتخاب یک راه ازمیان چندین -دچارتردیدشدن -سنجیدن جوانب کار-درتفکر وتصمیم چه مواردی بروجود اختیار داللت می کنند؟ اندیشیدن -58

 راه

احساس ندامت  -دراحساس رضایت یاپشیمانی چه مواردی بروجود اختیار داللت می کنند؟ احساس رضایت وخرسندی پس از موفقیت درکاری -59

 درصورت زیان رساندن به دیگران 
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 -3دیگران  جبران زیان های وارده به -2پذیرش آثار وعواقب عمل خود  -1درمسئولیت پذیری چه مواردی بروجود اختیار داللت می کنند؟  -61

 نظام پاداش ها و مجازات -4استواری عهد وپیمان ها 

)مفهوم حاکم بودن اینکه می گوییم قدر وقضای الهی برجهان حاکم است، به جه معناست؟)معنای قضا وقدری بودن جهان چیست؟( -61

 قضاوقدربرجهان چیست؟(

از آنِ خدا واز علم خداست )تقدیر(واجرا وپیاده کردن آن نیز اراده  یعنی نقشه جهان با همه موجودات وریزه کاری ها و ویژگی ها وقانون هایش

 خداست)قضا( . به همین دلیل ، نه درنقشه جهاننقصی هست)قدر( ونه دراجراوپیاده کردن آن)قضا(

 

 سواالت تشریحی

 ربنویسید؟عال اختیاری وغیر اختیاری انسان ااف تفاوت میان -62

وحرکات پای وی به هنگام قدم زدن، تفاوت اساسی وجود دارد، همپنان که تفاوت است میان حرکات میان حرکات قلب یک فرد برای گردش خون 

 دستی که براثر بیماری لرزش دارد با حرکت دستس که خود شخص برای غذا خوردن باال وپایین می آورد . ضربان قلب وحرکت دستی که لرزش دارد

 یک مقصد وحرکات دست درهنگام غذا خوردن اختیاری وتابع اراده انسان است.اختیاری نیست؛ ولی حرکات پا برای رفتن به سوی 

 ؟مفهوم اختیار ومشهود ووجدانی بودن آن برای انسان را توضیح دهید؟() اختیار راتعریف کرده وبیان کنید چگونه حقیقتی وجدانی ومشهود است -63

حقیقت وجدانی است وانسانی آن را دروجود خود می یابد ومی بیند که شبانه  اختیار، که به معنای توانایی برانجام یک کار ویا ترک آن است، یک

 روز درحال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است. حتی کسی که اختیار را درسخن یا بحث انکار می کند، درعمل ازآن بهره می برد

 وآن را اثبات می کند.

 

 اختیار درانسان می باشد راتوضیح دهید؟ ) چگونه تفکروتصمیم شاهدی بروجود اختیار است؟(تفکر وتصمیم که از جمله شواهد بروجود  -64

وسپس به عمل می زنیم. گاهی نیز  می سنجیمآن را  می کنیم و اندیشههرکدام از همواره تصمیم هایی می گیریم وبرای این تصمیم ها ابتدا 

کدام یک را انتخاب کنیم. دست آخر، پس از بررسی های الزم، یکی را برگزیده وعمل می  می شویم که از میان چندین راه وچندین کار، تردیددچار

 کنیم.

 احساس رضایت که ازجمله شواهد بر وجود اختیار درانسان است را توضیح دهید؟ )احساس رضایت چگونه شاهدی بر وجود اختیار است؟( -65

فرا می گیرد. این احساس رضایت نشانه آن است که آن کار را از خود ونتیجه  وجودمان را احساس رضایت وخرسندیهرگاه درکاری موفق شویم ، 

 احساس ندامت. دراین هنگام  زیان می رسانیماراده وتصمیم عاقالنه خود می دانیم. گاه نیز در کاری مرتکب اشتباه می شویم وبه خود ویا دیگری 

 .شته اموپشیمانی می کنیم وبا خود می گوییم ای کاش آن کار را انجام نمی دادم . این احساس ندامت نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را دا

 مسئولیت پذیری که ازجمله شواهد بروجود اختیار درانسان است را توضیح دهید؟ -66

رسانده ایم، آن را  زیان واگر به کسی می پذیریمعمل خود را  آثار وعواقبمین جهت هرکدام از خودمان رامسئول کارهای خود می دانیم . به ه

نیز برهمین اساس استوارند. بنابراین، اگرکسی پیمان شکنی کند ومسئولیتش را انجام ندهد خود را مستحق  عهد ها وپیمان هامی کنیم.  جبران

 می داند. مجازات

ن وتدبیرخداوند چه نسبتی برقرار است توضیح دهید؟)باوجود قوانین موجود درجهان)قضا وقدر( اختیار میان اختیار انسان باقوانین حاکم برجها -67

 انسان چگونه  قابل توجیه است؟( چگونه  قانون مندی موجود درجهان )قضا وقدر( زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است؟

( خدای حکیم جهان را غایتمند آفریده پس همه 1نه اعمال اختیاری فراهم می شود.به دلیلاختیار منافاتی باقضاوقدر ندارد باقبول وپذیرش قضا وقدر زمی

( اعتقاد به قضا وقدر به انسان تصویری ازجهان می دهد که امکان برنامه ریزی ،حرکت ، فعالیت 2چیز هدفمنداست وباعلم خود ازآن محافظت می کند.

 ظم وقانون درجهان وقانونمندی به انسان اجازه وفرصت بکارگیری دانش وپیشرفت را داده است.وتصمیم گیری می دهد پس قبول تقدیر یعنی قبول ن

                                          اعتتتقتتادبتته حتکتیتم بتودن ختتداونتتد واداره جتهتتان ازروی حتکتمتش چتته اطمینتتانی بتته انستتتتان می دهتتد ؟دو مورد ذکرشتتتود.                                            -68

اطمینان را به انستان می دهد که همه وقایع ورخدادهای جهان تحت یک برنامه ستامان دهی شده وغایتمند انجام می گیرد ونه اتفاقی وبی هدف    (این1

ه ب د که(این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ ونگهبانی دارد که درکار او اشتتباه نیستت. به عبارت دیگر ، کشتی جهان ناخدایی دار  2

 موجب علم وقدرت ناخدا، هیچ گاه، غرق ونابود نخواهد شد.

 ، حوادث ورخدادهای جهان را چگونه تفسیر می کند؟  حاکمیت خداوندحکیممعتقد به  -69
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کستی که که معتقد به حاکمیت چنین خدایی استت ، هرچند چند خودش ازشتناخت علت بسیاری از حوادث ورخدادهای جهان عاجز است ، اما مطمئن    

 که هرحادثه ای هدف معین ومشخصی دارد وازسر تصادف ، غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد است

 انسان دارد؟  برحرکت اختیاریچه تاثیری حکیمانه بودن جهان اعتقاد به   -71

 .تخاب ، حرکت وفعالیت وجود داردنانسان می داند که فقط بازندگی دریک جهان قانونمند است که امکان ا  

حکیمانه  وقانونمندبودن نظام جهان ، امکان انتخاب ، حرکت وفعالیت به انسان می دهد؟     زیرا اگر وقایع ورخدادهای جهان  چرا اعتقاد به -71

ت که ندی اسقانونمند نبودوهمه چیز بی هدف واتفاقی رخ می داد، انسان نمی دانست باید دست به چه انتخابی بزند ، اما با زندگی درچنین جهان قانونم

 او می تواند قوانین حاکم برجهان هستی وخلقت رابشناسد وبرای رفع نیازهای خود از آنها استفاده کند وبه هدف های خود برسد. او که

نتیجه اعتقاد به قضا وقدرچیست؟ انسان خداشناش می داند که فقط با زندگی دریک جهان قانونمند، که پشتوانه آن علم وقدرت خداست ، وی  -72

ت دارد، زیرا با زندگی درچنین جهانی است که او می تواند قوانین حاکم برجهان هستی وخلقت رابشناسد وبرای رفع نیازهای خود امکان حرکت وفعالی

  ازآنها استفاده کند وبه هدف های خود برسد.

 چگونه مبنای کار وفعالیت اختیاری انسان اعتماد به قضا وقدر الهی است توضیح دهید؟ -73

وقضای الهی قرار نداشت، نمی توانستیم باهمین اطمینان خاطری که اکنون داریم ، دست به انتخاب بزنیم ودراین جهان اگر جهان تحت نظام قدر

به همین  دکاروفعالیت کنیمو علومی مانند فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و... معناپبدا نمی کردند. آبی که برای رفع تشنگی می نوشیم ، به سبب اعتما

 .نی می دانیم که خداوند آب را با این ویژگی ها واندازه ها آفریده که سبب رفع تشنگی می شودقضا وقدر است یع

 چگونه قضا وقدر عامل حرکت اختیاری انسان است وبا اختیار ناسازگارنیست؟ توضیح دهید؟ -74

چیزی ورای قانونمندی جهان ونظم درآن است که وقتی برخی چنین پنداشته اند که قضا وقدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است وتصور می کنند تقدیر، 

ده خاص به حادثه ای تعلق گرفت، هرقانونی را لغو و هر نظمی را برهم می زند؛ درحالی که معنای قدر وقضای الهی این است که هرچیزی مهندسی وقاع

ا وقدر الهی هیچ نظمی برقرار نمی شود وهیچ زمینه ای برای کار خود را دارد که این قواعد ، توسط انسان قابل یافتن وبهره گیری است.بدون پذیرش قض

 اختیاری پدید نمی آید.

الف( آیا قضای باتوجه به جریانی که درآن امیرمومنان)ع( ازکناردیوارکج وسست برخاست تامبادا برخود واصحابش خراب شودتوضیح دهید؟  -75

 عترض درمورد قضا وقدر وپاسخ امام چه بود؟الهی به معنی نفی اختیار است؟    ب( برداشت نادرست شخص م

 هرچیزی قاعده خاص خود رادارداگرانسان توانایی شناخت  این قوانین راداشته باشدمی تواند ازآنها بهره گیری نماید قضای الهی یعنی –الف( خیر 

به قضا وقدر، نه تنها مانع تحرک وعمل انسان نیست، بلکه ب( برداشت شخص معترض: ما دربرابرقضا وقدر الهی هیچ اختیاری نداریم. پاسخ امام: اعتقاد 

 قضای الهی برای دیوار سست با قضای الهی برای دیوار محکم تفاوت دارد. عامل وزمینه ساز آن است.

                                                          چگونه می توان گفت که اختیار انسان مصداقی ازتقدیر الهی است؟                                                        -76

وکسی نمی تواند ازاختیار، که ویژگی « اختیار انجام دهد» اختیار یکی ازتقدیرات الهی است یعنی خداوند این گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را 

 کار اختیاری بوده، چون همین کار را باخواست واراده خود انجام داده است. ذاتی اوست ، فرار کند ؛ حتی اگر بخواهد فرار کند ، باز هم این یک

اده آیا اختیار انسان درطول اراده خداست یا در عرض آن ، توضیح دهید؟)میان اراده انسان با ارده خدا چه رابطه ای وجود دارد؟()با وجود ار -77

 خداوند ، اراده انسان چگونه قابل توجیه است؟(

. اراده در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار ودارای اراده باشد وجود اختیار و

ز ما سر می زند ه ادرفعل اختیاری ف تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ایم، آن فعل انجام نمی گیرد، درعین حال وجود ما، اراده ما وعملی ک

 همگی وابسته به اراده خداوند است. یعنی اراده انسان درطول اراده خداست وبا آن منافات ندارد.

 علل عرضی وطولی راتعریف کرده وبیان کنید آیااختیار واراده انسان درطول اراده خداست یا درعرض آن؟ -78

ه وبا همکاری یکدیگر مشارکت کنند.درعلل عرضی ، هرعامل به طور مستقیم درپیدایش هرپدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموع  علل عرضی:

گاهی تأثیر چند عامل درپیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل درعامل   علل طولی:نقش خاصی برعهده دارد که با نقش دیگری متفاوت است.

 اراده خداست وباآن منافاتی ندارد. درطول اراده انساناول را به معلول منتل کند.دوم اثر می گذارد وعامل دوم درعامل سوم تأثیر می کند تااثر عامل 

 

 ششسواالت درس 
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 یاراخت -تقدیر الهی               قانونمندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی...........وزمینه ساز حرکت .پویایی انسان وبه کارگیری اراده و..............اوست. -1

قوانین  -قانونمند           براساس تقدیر الهی، جهان خلقت ...............است وپدیده های آن در دایره ...................مسیر تکامل خود را می پیماید.     -2

 خاصی

ان دعوت قران کریم از قوانین )جهان خلقت( با عنوان...................یاد کرده ومردم را به شناخت آنها به خصوص سنت های مربوط به زندگی انس -3

 سنت های الهی                                                                                                                                        نموده است. 

  .......می شود.شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک وغیره سبب آشنایی ما با نشانه های ...................ونیز بهر گرفتن از....... -4

 طبیعت -الهی 

ی بسیاری وسالمت وبطور به تلخی ها وشیرینی ها ، شکست ها و موفقیت هاشناخت قوانین حاکم برزندگی انسان ها موجب .................ما نسبت  -5

 نگرش صحیح                                                                                                                       کلی همه حوادث زندگی می شود.     

صفات  -امتحان         ....است ودراینجا به معنای قراردادن فرددرتنگنا یا موقعیتی که.................خود را بروز دهد.     ابتالء درلغت به معنای ........ -6

 درونی

 وهمیشگی ثابت  سنت ابتالء عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ...........و..............است و شامل همه انسانها در همه دوران ها می شود.  -7

امتحان های  -مرحله ای برترموفقیت درهرمرحله ای از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به...........می شود واو را با .........روبرو می کند.      -8

 جدی تر

 ابتالءآن می شود.      اگر انسان ایمان به خدا وبندگی او را اعالم کند بنا بر سنت ............وارد امتحان ها وآزمایش های خاص -9

..............نام آخرت ورضایت او را هدف قرار دهندن هادرجقدم در راه حق می گذارند وسعادت  ..............امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با  -11

 توفیق الهی -نیت پاک                                                                                                                                                    دارد. 

 آسان نمودن                                                                                   درفرهنگ قرآن کریم، توفیق به معنای ...................است.     -11

تعالی وفیق الهی( امدادخاص............................الهی به دنبال تالش ومجاهدت است واز جلوه های دیگر ایجاد .............برای رشد ویکی از جلوه های )ت -12

 زمینه مناسب    -نصرت وهدایت                                                                                                            شخص مومن می باشد.      

 درونی                                                               درکسب توفیق الهی عامل......................نقش تعیین کننده دارد.     -13

 امهال -امداد..................نام دارد.   سنتی که ازجمله سنت های حاکم برزندگی معاندان وغرق شدگان درگناه است سنت.........یا .... -14

ند رو روگاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به  گمراهان برامکانات آنان می افزاید تا با استفاده ازهمین امکانات وبا اصرار شان بیشتر درفساد ف -15

 ستدراجا                                               چنین حالت تدریجی درحرکت به سوی عذاب الهی راسنت......................می خوانند.  

 استدراج –امالء                                    قرار گرفتن در دایره سنت .....................وسنت.....................نتیجه عمل خود انسانهاست.    -16

 

 غ مشخص نمایید.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ 

 ص                               براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است وپدیده های آن در دایره قوانین خاص مسیر تکامل خود را می پیمایند.    -1

 غ                                                                                               قرآن ازقوانین جهان خلقت با عنوان سنت های طبیعی یادکرده است.   -2

 ص                             شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علوم تجربی سبب آشنایی ما با نشانه های الهی ونیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.   -3

 غ                                                            قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی اش را بروز دهد نیست.  سنت ابتالء به معنای  -4

 غ                            سنت استدراج عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ثابت وهمیشگی وشامل همه انسانها در همه دوران ها می شود.   -5

 غ                  موفقیت در هر مرحله ای از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود واو را از امتحان جدیدتر معاف می دارد.   -6

 غ                                        ش های خاص او می شود.   اگر انسان ایمان به خداوند وبندگی او را اعالم کند بنابر سنت استدراج وامتحانها وآزمای -7

مداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک قدم در راه حق گذارند وسعادت آخرت ورضایت خدا را هدف قرار دهند توفیق الهی نام  -8

 صدارد. 

ا سعی وتالش انسان خداشرایط واسباب رافراهم می کند تابتواند آسانتر توفیق درفرهنگ قرآن کریم به معنای آسان نمودن است یعنی همراه ب -9

 ص                                                                                                                                                                          به مقصد برسد.   
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موارد سبقت رحمت برغضب خدا آن است که وقتی انسان کارنیکی انجام می دهد خدا به فرشته اش فرمان می دهد که فورا آن راثبت  یکی -11

 ص  نماید.

خداوند به گناهکاران فرصتی می دهد تا توبه کنند آنها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن در تاریکی ها قرار می دهند به چنین سنتی سنت  -11

 ص                                                                                                                                                        استدراج می گویند.   امالء و

  ص                                                                                             قرار گرفتن در دایره سنت امالء واستدراج نتیجه عمل خود انسانهاست.   -12

 سواالت کوتاه پاسخ

تأثیر -6امالء واستدراج  -5سبقت رحمت برغضب  -4امدادخاص )توفیق الهی(  -3امدادعام الهی  -2سنت ابالء -1سنت های الهی رانام ببرید؟  -13

 اعمال انسان در زندگی او

 یاد کرده است.« سنت های الهی» با عنوانکریم ازاین قوانی  سنت های الهی چیست؟ براساس تقدیر الهی، جهان قانونمنداست قرآنمنظور از  -14

سبب  -2سبب آشنایی اسان با نشانه های الهی  -1 -شناخت قوانین خلقت ازچه طریقی است و چه نتیجه ای درپی دارد؟  ازطریق علوم تجربی -15

 می شود.بهره گرفتن ازطبیعت 

، شکست  موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها وشیرینی ها -1نتایج شناخت سنت های الهی)قوانین( حاکم بر زندگی انسان ها را بنویسید؟  -16

این  -3دیدگاه ما را نسبت به وقایع وحوادث جهان ازدیگران ممتاز می سازد  -2ها وموفقیت ها، بیماری وسالمت وهمه حوادث زندگی می شود

 سزایی دارد.ا خود، باخلقت وبا دیگران تأثیربناخت در روابطمان باخدا، بش

به دیگران نگرش ممتازی درباره جهان  )چگونه می توان نسبتچگونه می توان نگرش صحیح نسبت به حوادث زندگی و وقایع جهان داشت؟  -17

 داشت؟(باشناخت  قوانین حاکم برزندگی انسانها سنت های الهی

 طشرایبه معنای قرار دادن فرد در دراصطالح دینی: -به معنای امتحان است درلغت:مفهوم سنت ابتالء درلغت ودر اصطالح دینی رابنویسید؟  -18

 بروز دهدودرستی یا نادرستی آنچه راکه ادعا کرده مشخص سازد.اوموقعیتی که صفات درونی خود ر

د؟ عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ثابت وهمیشگی وشامل همه انسانها در الء چگونه سنتی است عام یا خاص توضیح دهیتسنت اب -19

 همه دوران ها می شود.

 چه چیری باعث ورود انسان به مرحله باالتروبرترامتحان الهی می شود؟)موفقیت انسان درهرمرحله ازامتحان الهی چه چیزی درپی دارد؟( -21

 ابتالء سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و اورا با امتحان های جدیدتر روبه رو می کند. موفقیت درهرمرحله ای ازامتحان الهی یا

بیانگر رابطه ایمان با  -2بیانگر مراتب ایمان ومراتب امتحان است -1انما المومن بمزله کفه المیزان ...( رابنویسید؟ » پیام حدیث امام صادق )ع(  -21

 امتحان است.

 ن یا ابتالء چند نمونه بنویسید؟ ) خداوند با چه چیزی انسان را مورد امتحان وابتالء قرارمی دهد؟(برای سنت الهی امتحا -22

 وهرحادثه تلخ وشیرین -باران وخشکسالی -داشتن پدر ومادر -ازدست دادن پدر ومادر -فقر یاثروت -بیماری یاسالمت -خیر وشد

 تصمیم ما نسبت به آن حادثه وابتالء سنجیده می شود.-2ابتالء ساخته می شود هویت وشخصیت انسان با -1نتایج سنت ابتالء رابنویسید؟  -23

 امدادخاص خداوند نسبت به کسانی که بانیت پاک رضایت او راهدف قرارمی دهند چه نام دارد؟ توفیق الهی -24

 نصرت وهدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت ، کدام یک ازسنت های الهی است؟ امداد خاص)توفیق الهی( -25

 ایجادزمینه مناسب برای رشد وتعالی شخص مومن -2نصرت وهدایت الهی  -1جلوه های توفیق الهی رانام ببرید؟  -26

 روحیه حق پذیری -2نیت پاک همراه با جلب رضایت خدا  -1برای کسب توفیق الهی چه عواملی نقش تعیین دارند؟  -27

بربندگان -2چون خداوندبربندگان محبت دارد  -1بندگاه چیست؟(   چرارحمت الهی برغضب او سبقت دارد؟)منشاء وعلت رحمت خدا برهمه -28

 رحمت را برخود واجب کرده است. -3نیکوکاروگناهکاربه لطف ومهربانی رفتارمی کند 

 گیری ندارد.قصد انتقام  -3را ازاشتباه باز داردگناهکارتا  -2ازدریچه لطف ورحمت است  -1غضب خداوند یاسخت گیری او چگونه قابل توجیه است؟  -29

چرا خداوند انسان ها را مورد امتحان ابتالء قرار  علت ومنشاء قرارگرفتن  انسان درسنت امالء واستدراچ چیست؟ بخاطر عمل خود انسان است. -31

 می دهد؟ برای رشد دادن وبه ظوهر رساندن استعدادها ونشان دادن تمایالت درونی افراد.

  سواالت تشریحی

درامتحان بشری ما غالبا ازحقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان  الهی چه تفاوتی وجود دارد؟میان امتحان های بشری و -31

دها تعداکردن آنها به آگاهی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن وبه ظهور رساندن اس

 ونشان دادن  تمایالت درونی افراد است.
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نت عام امدادالهی راتوضیح دهید؟ مردم دربرابردعوت الهی انبیاء دودسته اند دسته به ندای حقیقت پاسخ مثبت داده وپذیرای هدایت الهی س -32

 بتواند شدندوعده ای لجاجت ورزیده ودرمقابل حق ایستادند.خداوند ، سنت وقانون خود را براین قرار داده که هرکسی، هریک از دو راه انتخاب کند،

 ازامکاناتی که خدا دراختیارش قرار داده استفاده کند تادرهمان مسیری که انتخاب نموده به پیش رود وباطن خود راآشکارکند.

ین ا برگزیدگان راه حق لوازم راه راپیدا کرده به مراتب کمال می رسندوبرگزیدگان دنیا برای آن تالش کرده وآن رابدست می آورند البته عواقب

 رآخرت می بینند.انتخاب را د

 مفهوم امدادخاص )توفیق الهی( رابنویسید وشامل حال چه کسانی می شود؟)سنت الهی امدادخاص)توفیق الهی( راتوضیح دهید؟(  -33

ه ک سازدتوفیق به معنای آسان نمودن است ؛ یعنی همراه با سعی وتالشی که انسان ازخود نشان می دهد، خداوند نیز شرایط واسباب راچنان فراهم می 

ایت وی بتواند آسان تر به مقصد برسد شامل: امدادخاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک قدم در راه حق گذارند وسعادت جهان آخرت ورض

 نام دارد.« توفیق الهی» پروردگار را هدف خود قرار دهند 

)روحیه حق پذیری(برای مثال، دو نفر با هم آیاتی  -1هی دارد؟باذکرمثالی توضیح دهید چگونه عامل درونی نقش تعیین کننده درکسب توفیق ال -34

پاسخ مثبت به هدایت ) -2از قرآن را از رسول اکرم)ص( می شنیدند، اما این آیات ایمان یکی را تقویت می کرد ولی برلجاجت وکفر دیگری می افزود

ه مسجد می رود تانماز اول وقت خود را بخواند ودیگری بدون توجه ازکنار الهی(دو نفر باهم ازکنار مسجدی می گذرند وصدای اذان را می شنوند، یکی ب

 مسجد می گذرد.

ویسید؟ خداوند برای انسانی که به دام گناه می افتد شرایطی فراهم می کند تا بتواند توبه کند وازگناه دوری نراب استدراجء ومفهوم سنت امال  -35

باز هم خداوند از گناه او می گذرداما اگر کسانی چنان درگناه وباطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند نماید؛ حتی اگر بارها گناه کند وتوبه نماید 

که اگر وبا حق دشمنی ولجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می دهد وآنها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن درتاریکی ها قرار می دهند، به طوری 

 داشت که نور حق در دلشان بتابد، به تدریج چنین امیدی برباد رفته وبه شقاوت ابدی گرفتار می شوند. درابتدا ف اندک امیدی وجود

خدا اگر خیر بنده گناهکاررابخواهداو را گوشمالی می  -1طبق حدیث امام صادق )ع( انسان به نحوی در دایره سنت استدراج قرار می گیرند؟  -36

 اش رابخواهد بعد ازگناه به او نعمت می بخشد تااستغفار را فراموش کندوبه راه خود ادامه دهد. اگر شر بنده -2دهد تاتبه یادتوبه بیفتد

مفهوم سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی راتوضیح دهید؟   رهنمودهای قرآن کریم وپیشوایان دین بیانگر آن است که آینده زندگی هر فرد  -37

 تحت تأثیر رفتارهای گذشته او، اعم ازرفتارهای خوب وبد است.واتفاقاتی که برای رخ می دهد، درموارد بسیاری 

 قطع رحم وبی محبتی -ودادن صدقه عمر راافزایش می دهدبرخی ازمصادیق تأثیر اعمال انسان درزندگی اورا بنویسید؟ صله رحم ومحبت به خویشان  -38

احسان به وادین ، امانت داری ، آب دادن به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات ونیز برطرف کردن اندوه  –به خویشان عمر را کاهش می دهد.  

عا را ت دوغصه دیگران زندگی را بهبودمی بخشد. ظلم به دیگران وافزایش گناه، اعم ازفردی واجتماعی ، آثارزیانباری ازجمله نزول بال وعدم استجاب

   .تقوا وایمان واقعی به خداوند سبب نزول برکات الهی می گردد به دنبال دارد. همان طور که

 رشته ادبیات وعلوم انسانی -  سواالت درس هفت

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 اسامان دهدوتکامل بخشد.  خداوند حکیم امیال وغرایز وگرایش های گوناگونی دروجود انسان قرار داده تابه وسیله آنها حیات.........و............خود ر -1

 معنوی–مادی 

 تمایالت مادی درانسان شبیه به .......درطبیعت است اگرکنترل شود موجب آبادانی می شود.     جریان آب -2

 معتدل -منع کامل یک میل سبب...............شدن می شود نه توحید به استفاده ......................ازآن میل.       حریص تر -3

می  ت نام منعکه منافع وتجارتشان گسترش وافراط درتمایالت ................است وبه دنبال .................مردم هستند به استفاده معتدل ازتمایال افرادی -4

 حریص تر -مادی        1گذارند 

 خدا -به................نیست.     ایمانمانیازمند یک پشتوانه محکم برای دوری ازگناه هستیم واین پشتوانه محکم چیزی جز ............ -5

بور کند وآلوده ی عهرکس درموقعیتی قراربگیرد که امکان گناه برای او بیشتر فراهم باشد، باید................داشته باشد تابتواند ازآن موقعیت به سالمت -6

 قوی تر. نگردد.    ایمان

ت .............و................فردای خود را ببیند به شدت ازآن بیزاری می جوید ودوری می اگر انسان هنگامی که اولین گناه رامرتکب می شود شخصی -7

 وحشناک -کند.    آلوده
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 عادت -ازپرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت ..............و..................است.    توجیه گناه -8

 ............... 4شادمانی کردن-3افتخارکردن به گناه-2کوچک شمردن گناه -1بنابرحدیث پیامبر)ص( چهار رفتار نسبت به گناه ازخود گناه بدتر است.  -9

 اصراربرگناه

 عادت وتکرارگناهان صغیره زمینه ساز رفتن انسان به جهت................است.    گناهان کبیره -11

 ه است که اگر کسی به هرعلتی گناهی انجام دهد نباید.............را برای دیگران بیان کند.       گناهشدرتعالیم دین توصیه شد -11

 فساد –اگر درجامعه ای گناه،............خود را ازدست دهد....................درآن جامعه به سرعت گسترش می یابد.    زشتی  -12

 ............... نیست.    حق تسلیمقساوت قلب حالتی است که قلب انسان نسبت به  -13

 خیر –د.     توفیقی وقتی انسان مرتکب گناه می شودعالوه برآثار مستقیم گناه ................نیز ازاو سلب ودری از................به روی او بسته می شو -14

 ، عرصه رابرگرایش های انسان به ....................تنگ ننمایند.                 انسان بایدمیان امیال وغرایز خود...........برقرارکندتاطغیان یک یاچندمیل وغریزه -15

 خیرونیکی -تعادل

 تمابالت درانسان شبیه به درطبیعت است.    جریان آب -16

 خداوندقوه غضب رادرانسان قرارداده تادر.................ازخود دفاع کند.        مواقع خطر -17

 عادت -رد، اگر .........خود راتقویت نکند وبه گناه آلوده شود، به تدریج به گناه..................می کند.      ایمانانسانی که ایمان ضعیفی دا -18

 زمینه ساز -فکرگناه مانندانجام گناه نیست و.........گناه راندارد، اما...........رفتن به سوی گناه است.       مجازات -19

 صغیره -آثار......................آنها به مراتب ازگناهان.............بیشتراست.    سوء وزیان بارگناهان کبیره گناهانی هستند که  -21

 گناهان کبیره -عادت وتکرارگناهان صغیره............رفتن انسان به سمت...........است.     زمینه ساز -21

 درون -............ناراحت می کند.        اثرگناه، بروجدان انسان.............می  گذاردوشخص را از  -22

 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ غ مشخص نمایید.

قم ر انسان همانطور که با قدرت اختیار خود می تواند راه کمال را طی کند ، با همین توانایی می تواند درمسیر شقاوت پیش رود وهالکت خود را -23

 بزند.     ص

 سان گنه کار درگرو عمل خویش است چون این خود اوست که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند وآیثنده خود را تباه می سازد.   صان -24

 خداوند حکیم امیال وغرایز وگرایش  های گوناگونی در وجود انسان قرارداده تا به وسیله آنها فقط حیات مادی خود را سامان دهد.    غ -25

 را در انسان قرار داده تا در مواقع خطر ازخود دفاع کند وبا نجاوزگران مقابله نماید.    ص خداوند قوه غضب -26

 منع کامل یک میل سبب حریص تر شدن نمی شود بلکه  سبب استفاده معتدل ازآن میل است.   غ -27

اند به استفاده از تمایالت نام منع نمی افرادی که منافع وتجارتشان درگسترش وافراط در تمایالت مادی است وبه دنبال حریص تر شدن مدم  -28

 گذارند.   غ

  انسان مومن درسرگردانی قرار دارد ولی خداوند اورا راهنمایی می کند که چه عملی وچه کاری واجب وچه کاری حرام است ونباید انجام دهد.  -29

 غ

ارتباط معنوی شان با خدا کمتر است مرتکب گناه  یکی ازعللی که باعث می شود برخی مومنین گناه بزرگی انجام می دهند آن است که وقتی -31

 می شوند.   ص

 میزان دوری مومن ازگناه بادرجه ایمان ودلبستگی وی به خداوند ارتباط دارد  ص -31

تی عبور  مهرکس درموقعیتی قرار بگیرد که امکان گناه برای او بیشتر فراهم باشد، باید ایمان قوی تری داشته باشد تا بتواند از آن موقعیت به سال -32

 کندوآلوده نگردد.   ص

 توجیه گناه وعادت به آن ازپرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت است.   ص -33

 افتخار کردن به گناه از خود گناه بدتر نیست.    غ -34

 تعداد گناهان کبیره در آیانت وروایات بطور دقیق تعیین شده است.   غ -35

 هر علتی گناهی را انجام داد باید برای دیگران آن را بیان کند.  غدرتعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به  -36

 فساد در آن جامعه گسترش نمی یابد.   غ اگر در جامعه ای گناه ، زشتی خود را از دست دهد ، -37

می کند.    او را ناراحت نقساوت قلب با تکرار گناه پیدا می شود یعنی قلب با تکرار گناه به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهی  -38

 ص
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وقتی انسان مرتکب گناه می شود توفیق از او سلب می شود وتمام درهای خیر بر او بسته می شود.      غ -39

گناه بروجدان انسان اثرمی گذارد وشخص را از درون ناراحت می کند.   ص -41

سواالت کوتاه پاسخ

اختیار رابپیماید وهم می تواند درمسیر شقاوت پیش رود وهالکت خودرقم بزند؟انسان با کمک کدام ویژگی هم می تواند مراحل کمال  -41

نگتچراانسان باید میان امیال وغرایز خود تعادل برقرار کند؟ در تاطقیان یک یاچندمیل وغریزه ، عرصه را برگرایش های انسان به خیر ونیکی  -42

ننماید.

کنند؟ ظالمان ومتجاوزان قوق مردم تجاوزوتعدی میچه کسانی درجهان با استفاده نادرست ازقوه غضب به ح -43

یالت مادی است وبه دنبالچه کسانی به استفاده متعادل ازتمایالت نام منع می گذارند؟ افرادی که منافع وتجارتشان درگسترش وافراط درتما -44

حریص ترشدن مردم هستند.

شتوانه ای نیازمنداست؟   ایمان به خداانسان برای دوری از گناه عالوه برفطری بودن تنفرازگناه، به چه پ -45

چراباوجود اینکه انسان به طور فطری گناه رادوست ندارد وفضیلت وخیر را می خواهد اما این مسئله سبب دوری ازگناه نمی شود؟ زیرا عومل -46

ب گناه گردد.تحریکی ممکن است زمینه توجه بیش ازحد انسان به تمابالت حیوانی شود وبرای رسیدن به آن تمایالت مرتک

فردوس -سوره مومنون ، افراد باایمان وارث چه مرحله ای ازبهشت می شوند وچه نام د ارد؟ باالترین مراحل بهشت 11طبق آیه  -47

اگرایمان تقویت نشود وفرد به گناه آلوده شود، به تدریج به گناه عدات می کند، وبه جایی می عدم تقویت ایمان  ضعیف چه پیامدهایی دارد؟  -48

د که همین ایمان ضعیف را هم ازدست می دهد وهمه حقایق، حتی خدا را انکار می کند.رس

عادت به گناه-پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت رانام ببرید؟  توجیه گناه -49

طبق حدیث پیامبراکرم)ص( چه رفتارهایی نسبت به گناه ازخود گناه بدترهستند؟ -51

اصراربرگناه -4شادمانی کردن )بعدازانجام(   -3به گناه  افتخار کردن -2کوچک شمردن گناه -1

چه گناهانی کبیره محسوب می شوند؟)گناهان کبیره راتعریف کنید؟(  گناهانی هستند که آثارسوء وزیان بار آنها به مراتب ازگناهان صغیره -51

بیشتراست.

؟ چون عادت به گناه وتکرار گناهان صغیره زمینه ساز رفتن « د......گناهان کوچک راه هایی برای گناهان بزرگ ان»چرا امام رضا)ع( می فرمایند-52

انسان به سمت گناهان کبیره است.

ناه،گچرا درتعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به هرعلتی گناهی را انجام داد، نباید گناهش را برای دیگران بیان کند؟   زیرا با اظهار  -53

می رود وانجام گناه امری عادی جلوه می کند.زشتی آن درنظر او ودیگران ازبین 

چرا کسانی که درفضای مجازی یا درصحبت با دوستان خود، به راحتی گناهان خود را با دیگران درمیان می گذارندگناه بزرگ دیگری را عالوه -54

برگناه قبلی، برای خود ثبت می کنند؟   زیرا باعث ترویج آن گناه می شوند.

ازبین بردن آرامش خاطر -3سلب توفیق   -2قساوت قلب   -1نامطلوبی برزندگی دنیوی واخروی انسان دارند؟ گناهان چه آثار  -55

قساوت قلب چگونه حالتی است؟ وچگونه حاصل می شود؟ حالتی است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست، تاآنجا که نصیحت هیچ -56

نصیحت کننده دراو اثر نمی کند.

ا تکرار گناه پیدا می شود توضیح دهید؟ یعنی قلب با تکرارگناه، به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهیقساوت قلب چگونه ب -57

او را ناراحت نمی کند.

سواالت تشریحی

ههنگامی ک الف(درچه صورتی انسان به شدت ازگناه بیزاری می جویدودوری می کند  ب(ودرچه صورتی این تنفر رافراموش می کند؟ اگرانسان -58

ه گناه ب اولین گناه را مرتکب می شود، شخصیت آلوده و وحشناک فردای خود را ببیند،   ب( چون آن شخصیت آلوده به تدریج شکل می گیرد، درابتدا تن

می دهد وپس از آنکه درآن گرفتار آمد وخود را بدان عادت داد، آن تنفر اولیه رافراموش می کند

انسان برای چیست واگرکنترل نشود چه اتفاقی می افتد؟)استفاده درست ونادرست ازقوه غضب دروجود انسان راتوضیحوجود قوه غضب دروجود  -59

 دیگر رازیر سلطهدهید؟(خداوند این قوه رادرانسان قراردهده تا درمواقع خطر ازخود دفاع کند وبا متجاوزان مقابله نماید. امااگرکسی تصمیم بگیرد مدمان 

ردهد واموال آنان رابه چنگ آورد، ازهمین قوه سوء استفاده می کند، به حقوق مردم تجاوز می نماید وبه ظلم وستم می پردازد.وقدرت خود قرا

چرا انسان گنه کار درگرو عمل خویش است؟ چون عواملی همچون شیطان، شرایط فرهنگی و اجتماعی، دوستان ، رسانه ها وهرعامل دیگر فقط -61

دارند واین ، خودانسان است که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند وآینده خود را تباه می سازد. درحدوسوسه وتحریک نقش
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چرا بسیاری از انسان ها باوجودداشتن گرایش فطری تنفرازگناه وبدی ولی به سوی گناه می روند ومرتکب گناه می شوند؟ )علت وچرایی حرکت  -61

امیال وغرایز وگرایش های گوناگونی دروجود انسان قرار داده تا به وسیله انهاحیات مادی ومعنوی خود  انسان به سمت گناه چیست؟(    خداوند حکیم

ند ادل برقرار کراسامان دهدوتکامل بخشد؛ امیال وغرایز برای حیات مادی وگرایش به خیر و نیکی برای حیات معنوی .انسان باید میان امیال وغرایز خود تع

 غریزه ، عرصه را برگرایش های انسان به خیرونیکی تنگ ننماید.تاطغیان یک یاچند میل و

 چرا برخی می گوینداگر تمایالت مادی وحیوانی انسان محدود نشود و منع ها زیاد نباشد، حالت وطغیان هم کمترمی شود؟ -62

 اوال:منع کامل یک میل سبب حریص تر شدن می شود، نه توصیه به استفاده معتدل ازآن میل.

ابین تی کسانی که دچار افراط در استفاده ازیک میل هستند، وبه دنبال اشاعه آن درمیان دیگران می باشند، براین گونه سوال ها تاکید می کنند ثانیا: گاه

 مردم افرادی مانند خود بیابند ویاکسانی را مانند خود اسیر استفاده افراطی از یک میل نمایند

سترش و افراط درتمایالت مادی است وبه دنبال حریص تر شدن مردم هستند به استفاده متعادل از تمایالت نام منع افرادی که منافع وتجارتشان در گثالثا: 

 می گذارند.

 ازچه جهاتی ایمان به خداوند پشتوانه  دوری ازگناه است؟ دو مورد ذکرشود -63

گاه او مرتکب گناه شود. درصورتی که گناهیرهم از او سر انسان مومن می داند که خداوند ناظر کارهای اوست. ازاین رو حیا می کند که درپیش -1

 زند ازخداوند شرمنده می شود وتوبه می کند.

ونسبت به اعمال وی بی تفاوت نیست. درروز حساب ، به نیکوکاران پاداش می دهد انسان مومن می داند که خداوند انسان را بیهوده نیافریده  -2

 وبدکاران را مجازات می کند.

دررگردانی قرار ندارد. خداوند او را راهنمایی کرده ومشخص نموده که چه عملی وچه کاری واجب و الزم وچه کاری حرام است.  انسان مومن -3

انسان مومن تکلیفش با خودش و با دیگران روشن است، با اعتماد و اطمینان به فرمان الهی عمل می کند وبه سوی سعادت ور ستگاری پیش 

 می رود.

( انسان مومن با مدعی ایمان تفاوت دارد، مدعی ایمان هنوز ایمان درقلبش وارد نشده 1با ایمان گناهان بزرگ مرتکب می شوند؟  چرا برخی افراد -64

 است.

گناه ه تدریج ب( ایمان درجاتی دارد مومنین در ایمان شدت وضعف دارند، افراد ضعیف االیمان مرتکب گناهان می شوند واگر ایمانشان را تقویت نکنند وبه 2

 عادت کنند همین ایمان ضعیف راازدست داده وهمه حقایق، ختی خدا را انکار می کنند.

 (زمانی که ارتباط معنوی مومن با خدا کمتر باشد مرتکب گناه می شود ولی درصورتی که ارتباط معنوی اش بیشتر باشد سمت گناه نمی رود.3

دنیوی واخروی انسان است راتوضیح دهید؟ وقتی انسان مرتکب گناه می شود ، عالوه بر آثار مستقیم سلب توفیق که ازجمله آثار نامطلوب گناهان برزندگی  -65

 خصگناه، توفیقی نیز از او سلب ودری از خیر به روی او بسته می شود. همین محرومیت چه بسا سرچشمه محرومیت های بعدی می شود؛ مگر اینکه ش

 به به درگاه الهی بازگرددپس از انجام گناه، قلبا پشیمان شود وباتو

جمله آثار نامطلوب گناهان برزندگی دنیوی واخروی انسان است راتوضیح دهید؟     گناه بروجدان انسان اثر می گذارد  رامش خاطر که ازآازبین بردن  -66

ه است . اما اگر گناه را تکرارکند، برای ناراحت وشخص را ازدرون ناراحت می کند. اگر گناهکار ، درهمین مرحله توبه کند، خود را از اندوه درونی نجات داد

 کردن وجدان خود، پیوسته دست به توجه می زند تا بالخره بر وجدان خود چیره شود وگناه را به آسانی انجام دهد. 

 رشته تجربی ریاضی 7دینی رشته انسانی ودرس 9سؤاالت درس 

دربرابر موانع بیرونی می تواند دربرابر موانع درونی نیز ایستادگی کند.     درمیان مخلوقات ........موجودی است که عالوه برایستادگی -1

 انسان

 ناپسند -انسان حتی علیه خود می تواند انقالب کند بدین معنا که می تواند با پیروی از............علیه تمایالت .........خودقیام کند.   عقل -2

بندگان به معنای ...............ازگناه به سوی خداوند وقرارگرفتن در دامن عفو وغفران اوست.  توبه درلغت به معنای ..............است ودرمورد -3

 بازگشت-بازگشت

 خداوند -توبه درلغت به معنای بازگشت است ودرمورد بندگان به معنای بازگشت از...............به سوی ....................است.   گناه -4

..........به سوی او بازمی گردد ودرهای.................رابه سویش می گشاید وآرامش رابه قلب او بازمی گرداند. با بازگشت بنده گناهکار .... -5

 رحمتش -خداوند
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اند.   گرد بابازگشت بنده گناهکار خداوند به سوی او بازمی گردد ودرهای رحمتش را به سویش می گشاید و...............رابه...............اوبازمی -6

 قلب –آرامش 

گناه بخشیده همین که انسان بعد از گناه ، در دل احساس.................کند وزبان حالش این باشد که چقدر بدشد ..................انجام شده  -7

 توبه -می شود.   پشیمانی

 گناه الودگی است و.................پاک کننده ازآلودگی هاست. توبه -8

-خارج می کند وآن را شستشو می دهد به همین جهت این عمل را..................یا............نیز می گویند.   پیرایش توبه ، گناهان را از قلب -9

 تخلیه

 باتوبه همه گناهان حتی...............هم آمرزیده می شود.   شرک -11

 عمل صالح -بیاید، گناهان رابه حسنات تبدیل می کند. ایمانتوبه نه تنها گناه را پاک می کند بلکه اگر............و..........نیز به دنبال آن  -11

 حسنات-ناهاتوبه نه تنها گناه را پاک می کند بلکه اگر ایمان وعمل صالح نیز به دنبال آن بیاید.............را...............تبدیل می کند.  گن -12

 وفیقدرِ توبه همیشه باز است اما.............توبه همواره میسر نیست.   ت -13

  تکرار توبه اگر واقعی باشد ، نه تنها به معنی دورشدن ازخداوند نیست بلکه موجب.........شدن انسان نزد خداوند وجلب .......اومی شود. -14

 رحمت -محبوب

 .   مانعیتوبه کندگناه شد، هیچ ...............ندارد که بازهم اگر کسی گناهی مرتکب شد وتوبه کرد، اما توبه اش راشکست ودوباره مرتکب  -15

 توبه –شیطان برای دورکردن انسان از............تالش فراوان می کند وبا حیله وفریب مانع ..............انسانها می شود.   توبه  -16

 فردا –وبه معنای .............و................کردن وکار امروز را به فردا انداختن است.    امروز « سوف»ازریشه « تسویف» -17

 روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به.................این است که او را گام به گام وآهسته به سمت گناه می کشاند. شقاوت  -18

روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام وآهسته به سمت گناه می کشاند تادراین فرایند  -19

 توبه -زشتی گناه وقبح آن نشود واقدام به......................نکند.   تدریجی .....................متوجه

 صیتااظهار ندامت ظاهری وگفتن کلمه استغفار درحال انجام گناه نه تنها پذیرفته نیست ، بلکه استغفار را...................می کند.   بی خ -21

 ناه نه تنها پذیرفته نیست بلکه............را بی خاصیت می کند.  استغفاراظهار ندامت ظاهری وگفتن کلمه استغفار درحال انجام گ -21

 توبه کننده تالش می کند حقوقی را که با................خود ضایع کرده جبران نماید.   گناه -22

.......آن را درحدتوان اداکندورضایت توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی برمردم کرده است آن را جبران نماید وحقوق .................و.......... -23

 معنوی -صاحبان حق رابدست آورد.   مادی

جامعه اگر دربرخی از ابعاد ازمسیر توحید واطاعت از خداوند خارج شد، نیازمند بازگشت به مسیر توحید واصالح یعنی نیازمند  -24

 ................است.  توبه اجتماعی

..........و..................ازخداوند خارج شد نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصالح یعنی نیازمند توبه جامعه اگر دربرخی از ابعاد ازمسیر... -25

 اطاعت -اجتماعی است.   توحید

 -معروفرباخواری وغیره( انجام وظیفه............و.................است. امربه –مهمترین راه اصالح ومعالجه جامعه از بیماری ها )رشوه گرفتن  -26

 نهی ازمنکر

 جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

 تصمیم های جدیدی که برای بازگشت از مسیری که چندی با غلط پیموده شد توبه گفته می شود.  صحیح -27

 درمیان مخلوقات تنها موجودی که توانایی ایستادگی دربرابر موانع بیرونی راندارد انسان است.  غلط -28

 خود انقالب کند یعنی می تواند با پیروی ازعقل ، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند.   صحیحانسان می تواند علیه  -29

 توبه درلغت به معنای احساس پشیمانی است.   غلط -31

 توبه درمورد بندگان ، به معنای بازگشت ازگناه به سوی شیطان است. غلط -31

 توبه گناهان را از جسم خارج می کند وآن راشستشو می دهد.  غلط -32
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 به عمل خروج وشستشوی گناهان ازقلب انسان پیرایش یاتخلیه می گویند.   صحیح -33

 با توبه همه گناهان آمرزیده نمی شوند.   غلط -34

 باتوبه فقط گناه شرک آمرزیده می شود.   غلط -35

 تبدیل می کند.   صحیح توبه نه تنها گناه را پاک می کند، بلکه اگر ایمان وعمل صالح نیز به دنبال ان بیاید، گناهان را به حسنات -36

 درِ توبه همیشه باز نیست وتوفیق توبه هم همواره میسر است.   غلط -37

تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن ازخداوند نیست بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند وجلب رحمت او می شود.    -38

 صحیح

 اش راشکست ودوباره مرتکب گناه شد خداگناهش را نمی بخشد.    غلط اگر کسی گناهی مرتکب شد وتوبه کرد، اما توبه -39

 شیطان برای دورکردن انسان ازتوبه تالش نمی کند.   غلط -41

 شیطان انسان رابه تسویف می کشاند ، تسویف ازریشه سوف وبه معنای امروز وفردا کردن است.   صحیح -41

 کار می رود.  غلطحیله تسویف، ازشیطان بیشتر برای گمراه کردن پیرمردان ب -42

 روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که او رافوری نه گام به گام وآهسته به سمت گناه می کشاند.   غلط -43

 اولین مرحله ازمراحل تکمیلی توبه عدم اصراربرگناه است.  غلط -44

 جبران حقوق الهی وحقوق مردم اولین مرحله ازمراحل توبه است.   غلط -45

 ننده اگر دسترسی به صاحبان حق برای جلب رضایت آنها نداشته باشد دیگر حقی براو نیست .  غلطتوبه ک -46

 اگرتوبه کننده دسترسی به صاحبان حق ندارد باید به نیابت ازآنها صدقه دهد وبرایشان دعای خیر وطلب آمرزش نماید.   صحیح -47

 ختن آبروی انسان است که توبه کننده باید جبران نماید.  صحیحازجمله حقوق معنوی ، شکستن قلب پدرومادر، غیبت ، تهمت ، ری -48

 توبه اجتماعی یعنی اگرجامعه دربرخی ابعاد ازمسیر توحید واطاعت ازخداوند خارج شود.   صحیح -49

فه امربه معروف ونهی مهمترین راه اصالح ومعالجه جامعه از بیماری هایی نظیر رباخواری ، رشوه گرفتن، بی توجهی به عفاف وغیره ، با انجام وظی -51

 ازمنکر است.    صحیح

 سراسر عمر ظرف زمان توبه نیست بلکه دوران جوانی بهترین زمان است.   غلط -51

.   تازنظر امام خمینی)ره( بهارتوبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر وکدورت قلبی وظلمت باطنی ناقص تر وشرایط توبه سهل تر وآسان تراس -52

 صحیح

 پاسخ سؤاالت کوتاه

 باتوجه به داستان  تصمیم های جدیدبرای بازگشت ازمسیری که به غلط پیموده شده وآثار زیان باری برجا گذاشته است چه نام دارد ؟ توبه  -53

م زو وفاداری او برپیمان خویش با امام کاظم )ع( اگرکسی بخواهد مانند وی ازگناه دوری کنمد ، باید به چه امری ملت« بشر بن حارث»بازگشت  -54

 گردد؟ بندگی واقعی خدا وحفظ حرمت صاحب ومالک واقعی خود

 ایمان وعمل صالح -باچه شرایطی خداوند گناهان توبه کننده رابه حسنات تبدیل می کند؟ توبه -55

 به شقاوت ، او را گام به گام به سمت گناه می کشاند؟ تامتوجه زشتی گناه وقبح آن نشود واقدام به توبه نکند چراشیطان برای کشاندن انسان -56

 حیله تسویف شیطان ، چه مشکلی برای انسان ایجاد می کند؟باعث  عادت انسان به گناه می شود. -57

ای ایجاد انحراف های اجتماعی تا از گسترش آن جلوگیری شود چه زمانی توبه واصالح اجتماعی وبازگشت به مسیر توحید ، الزم است؟ ازابتد -58

 وماندگار نشوند.

 پاداش الهی برای کسی که توبه کند وایمان بیاورد وسپس نیکوکارشود پیست؟ گناهان او را به حسنات تبدیل می کند. -59

 توحید عبادی -مهمترین بخش حق الناس وحقوق الهی چیست؟ حقوق معنوی -61

 جوانان ، توبه را برای آنان آسان تر می کند؟ انعطاف پذیریوجود کدام خصوصیت در -61

شستشوی گناهان را از درون آلوده انسان گناهکار توبه نامیده می شود که ازآن به چه چیزی تعبیر می شود؟ وکمک کننده چنین تأثیری  -62

 ایمان وعمل صالح -چیست؟ پیرایش

 پیرایش  -کننده است واین عما چه نام دارد؟ التائب من الذنب کمن الذنب له چه روایتی بیانگر خروج گناهان ازقلب وشستشوی دل توبه -63

خداوند به حضرت داوود)ع( درمورد توبه کنندگان چه فرموده است؟ اشتیاق من برای بازگشت آنان که ازمن دوری گردانده اند ، به قدری است  -64

 که اگر آنان می دانستند ازشوق آمدن به سوی من جان می دادند.
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زمانی رخ می  -به عبد به په معناست واین حالت چه زمانی رخ می دهد؟ بازگشت ازگناه به سوی خداوند وقرارگرفتن در دامن عفو وغفران اوتو -65

 دهد که انسان ازگناهخ پشیمان شده باشد وقصد انجام آن را نداشته باشد.

 آندرتعالیم اسالمی ، تخلیه به چه معناست؟ خروج گناهان ازقلب وشستشوی  -66

آن گاه که انسان بعد از گناه به خود بیاید وازعمق وجودش ناله حسرت سر زده وزبان حالش این باشد که چقدر بد شد کاش این کار را نمی  -67

 کردم ، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم نمونه بارز کدام یک از مراحل توبه است؟ پشیمانی ازگذشته

ت به سبب عاد -جوانان بکارمی رود ونتیجه آن برای جوانان چیست؟ انسان رابه تسوف می کشاند کدام حیله شیطان بیشتر برای گمراه کردن -68

 گناه می شود.

سد چه زمانی اصالح ومعالجه جامعه از بیماری های اجتماعی ، فدای جان ومال انسانهای بزرگ را می طلبد؟ اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نر -69

 اند واصالح مشکل شود.وبه تدریج انحراف ازحق ریشه بدو

 گناهان رابه حسنات تبدیل می کند. -تکمیل کننده توبه پس از پاکی ازگناهان چیست؟ وبه چه معناست؟ ایمان وعمل صالح -71

 توبه -خداوند توبه چه کسانی را بیشتر دوست دارد وشکستن توبه نیازمند به تجدید چیست؟ جوانان -71

 احل تکمیلی آن ضروری است؟ پشیمانی وتصمیم برترک گناهن چه چیزی برای تحقق توبه بدون مردبجا آور -72

های رحمتش در -طبق تعالیم اسالمی، چه زمانی خداوند به سوی توبه کننده بازمی گردد ومقصود ازاین بازگشت چیست؟ با بازگشت بنده گناهکار -73

 رابه رویش می کشاند وآرامش رابه قلب او باز می گرداند.

 تغسل الذنوب(به چه مفهومی اشاره می کند؟ شستشوی گناهان ازدرون الوده انسان گناهکارالتوبه تطهر القلوب و حدیث) -74

 کوتاهی مردم درانجام کدام وظیفه سبب می شود گناهان اجتماعی قوی تر ومحکم ترشوند وچگونه می تواند به آسانی مانع گسترش گناه درجامعه -75

دربرابر گناهان حساسیت نشان دهند وبکوشند جامعه رابه وضع صالح ودرستی  مردم -شوند؟ عمل به فریضه امر به معروف ونهی از منکر

 بازگردانند.

 انقالب علیه خود درانسان به چه معناست؟ هم می تواند باپیروی ازعقل علیه تمایلبات ناپسند خود قیام کند وانقالب نماید -76

امشروع رابطه ن –ه ای ازآن بنویسید؟ سوق آهسته وتدریجی به سوی گناه شیطان چگونه انسان ازتوجه گناه وقبح آن را از انسان می گیرد؟  نمون -77

 با جنس مخالف

گناهکار رابا چه گفتاری ازتوبه منع می کند واین عمل چه پیامدی بدنبال آن جا که شیطان با تسویف حیله وفریب خود را بکار  می بندد، فرد  -78

  ش می شود.میل به توبه در او خامو -دارد؟ به زودی توبه می کنیم

جبران حقوق الهی  -2عدم تکرارگناه -1مراحل تکمیلی توبه رانام ببرید؟ )یا حقیقت توبه چه آثارونتایجی درزندگی شخص توبه کننده دارد؟(      -79

 وحقوق مردم  

ازهم ه است که درآن صورت بچراتوبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که ازآن پشیمان شده نرود؟ زیرا انجام آن مساوی باشکستن توب  -81

 باید توبه کند.

ده ورفتارخداوند نسبت به بندگانی که توبه کنند وتالش خود را کرده ولی نتوانسته اند همه را جبران کنند چیست؟ بقیه موارد راخود جبران نم -81

  واو را عفو می کند.

واطاعت از خداوند خارج شد، نیازمند بازگشت به مسیر توحید واصالح، منظور از توبه اجتماعی چیست؟ اگرجامعه دربرخی از ابعاد ازمسیر توحید  -82

 است.« توبه اجتماعی»یعنی نیازمند

 سؤاالت تشریحی

ودرمورد بندگان، به توبه درلغت به چه معناست درمورد بندگان چه معنایی دارد وچه موقع رخ می دهد؟ توبه درلغت به معنای بازگشت است  -83

وی خداوند وقرار گرفتن در دامن عفو وغفران اوست. این حالت زمانی رخ می دهد که انسان ازگناه پشیمان شده معنای بازگشت ازگناه به س

 وقصد انجام آن را نداشته باشد.

 یچه موقع توبه انجام شده  وگناه بخشیده می شود؟ بابازگشت بنده گناهکار، خداوند نیز به سوی او بازمی گردد ودرهای رحمتش را به رویش م -84

د ب گشاید وآرامش را به قلب او باز می گرداند. همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند وزبان حالش این باشد که چقدر

 شد کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟ توبه انجام شده وگناه بخشیده می شود.

ه، آلودگی است وتوبه، پاک شدن از آلودگی هاست، توبه گناهان را ازقلب خارج می کند وآن را شست وشو پیرایش وتخلیه راتعریف کنید؟ گنا -85

 نیز می گویند.« تخلیه» یا « پیرایش»می دهد به همین جهت این عمل را 
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لتائب من الذنب کمن ا»را به چه فردی تشبیه نموده است؟  ضمن نوشتن متن حدیت پاسخ دهید؟ رسول خدا)ص( درمورد شخص توبه کننده  -86

 مانند کسی که هیچ گناهی نکرده است.«الذنب له

 توبه دل ها را پاک می کند وگناهان را می شوید.« التوبه تطهر القلوب وتغسل الذنوب»امیرمؤمنان )ع( درمورد کیفیت توبه چه می فرمایند؟  -87

توبه نه تنها گناهان راپاک می کند، بلکه  -2ک هم آمرزیده می شودباتوبه همه گناهان حتی شر -1درمورد توبه باید به چه نکاتی توجه نمود؟  -88

توبه درجوانی آسان تر است وخداوند توبه جوانان رابسیار  -3اگرایمان وعمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان رابه حسنات تبدیل می کند

ت باید لحظه های توفیق را شکار کرد وخود را دردامن مهر خداوند درِ توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره میسر نیس -4دوست دارد.

تکرار توبه ، اگرواقعی باشد ف نه تنها به معنی دور شدن ازخداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند وجلب رحمت  -5انداخت.

 او می شود.

زهم توبه اش پذیرفته می شود؟ چون خداوند کسی را فورا از گناه خود ناراحت چرااگر توبه کننده توبه اش را بشکند ودوباره مرتکب گناه شود با -89

ان ممی شود وبسیار توبه می کند، دوست دارد؛ زیرا می بیند چنین فردی، با اینکه دردام گناه افتاده ، اما قلبش نزد اوست وبه سرعت خود پشی

 می شود.

به سوی گناه می کشاند و وقتی که «گناه  کن وبعد توبه کن» ابتدا انسان رابا وعده که  -1 حیله های شیطان برای دور کردن ازتوبه رابنویسید؟ -91

روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این  -3می کشاند  « تسویف»انسان رابه  -2او آلوده شد، ازرحمت الهی مأیوسش می سازد 

 راین فرایند تدریجی ، متوجه زشتی گناه وقبح آن نشودواقدام به توبه نکند.است که اورا گام به گام وآهسته به سمت گناه می کشاندتا د

 هعدم تکرار گناه که ازجمله مراحل تکمیلی توبه می باشد راتوضیح دهیبد؟ توبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که ازآن پشیمان شد -91

رت بازهم باید توبه کند به عبارت دیگر اگرتوبه کننده حقیقتا توبه کرده است نرود، زیرا انجام آن مساوی با شکستن توبه است که در آن صو

 باشد، گرچه ممکن است به آن گناه عالقه ای هم داشته باشد، سعی خواهد کرد درعمل ازآن دوری نماید.

باشکستن توبه است که درآن صورت بازهم چراتوبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که ازآن پشیمان شده نرود؟ زیرا انجام آن مساوی  -92

 باید توبه کند.

جبران حقوق الهی وحقوق مردم راکه ازجمله مراحل تکمیلی توبه می باشد راتوضیح دهید؟ توبه کننده تالش می کند حقوقی راکه با گناه خود  -93

خداوند نیز، حق اطاعت وبندگی اوست . توبه کننده ضایع کرده است جبران نماید. دسته ای ازاین حقوق ، مربوط به خداوند است .مهمترین حق 

ی باید بکوشد کوتاهی های خود درپیشگاه خداوند راجبران کند؛ برای مثال نمازها یا روزه های ازدست داده رابه تدریج قضا نماید وعبادت ها

مردم کرده است آن راجبران نماید وحقوق مادی دسته ای دیگر حقوق مردم است . توبه کننده باید بکوشد اگرستمی بر ترک شده رابه جا آورد.

طلب ویامعنوی آنها رادرحدتوان اداکند ورضایت صاحبان حق رابدست اورد واگر به آنان دسترسی ندارد، به نیابت آنان صدقه وبرابیشان دعای خیر 

 آمرزش نماید.

نه ازاین انحرافات رانام ببرید؟ انحراف های اجتماعی بایددرهمان چندنمو؟ شوندچراانحراف های اجتماعی باید درهمان مراحل ابتدایی خود  اصالح  -94

م لمراحل ابتدایی خود اصالح شودند تاگسترش نیابند وماندگارنشوند. ربا خواری ، رشوه گرفتن ، بی توجهی به عفاف وپاکدامنی ، ظلم کردن وظ

 پذیری واطاعت ازغیرخدا ازجمله ای بیماری ها وانحراف هاست.

اه اصالح ومعالجه بیماری اجتماعی انجام دادن وظیفه امربه معروف ونهی ارمنکر است ، کوتاهی دراین وظیفه  وانجام دادن آن چه ازآنجا که ر -95

 نتایجی دربرخواهدداشت؟ اگرمردم درانجام این وظیفه کوتاهی کنند، گناهان اجتماعی، قوی تر ومحکم تر می شوند ودر تمام سطوح جامعه نفوذ

اگرمردم دربرابراین گناهان حساسیت نشان دهندودربرابرآن باستند وبکوشند که جامعه رابه وضع صالح ودرستی بازگردانند، به  می کننددرواقع

 هآسانی می توانند مانع گسترش گناهان شوند.اما اگرمردم کوتاهی کنند واقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد وبه تدریج انحراف از حق ریش

ن مشکل می شود ونیاز به تالش های بزرگ وفعالیت های اساسی وزیربنایی پیدا می شود تاآنجا که ممکن است نیاز باشد انسان بدواند، اصالح آ

 های بزرگی جان ومال خود را تقدیم کنند تاجامعه را از تباهی برهانند ومانع خاموشی کامل نور وهدایت شوند.

عمر ظزف زمان توبه است، اما بهترین زمان برای توبه ، دوه ای است که امکان توبه بیشتر انجام تاچه زمانی برای توبه کردن مهلت داریم؟ سراسر  -96

 آن آسان تر وجبران گذشته راحت تر است. 

دوره جوانی دوره انعطاف پذیری ، تحول ودگرگونی ودوره پیری دوره کم شدن انعطاف وتثبیت خوی  چرا توبه در دوره جوانی آسان تر است؟ زیرا -97

 وخصلت هاست اگر در دوره جوانی خصلت هایی درانسان پدیدآمد وماندگار شد خارج کردن آنها درپیری بسیار سخت وطاقت فرسا خواهدبود.ها 

 سؤاالت درس نهم دینی رشته انسانی . درس هشتم رشته تجربی ریاضی

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید
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 می کنیم.   صحیحبارعایت قوانین الهی زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت به اسالم رافراهم  -58

 فرهنگ ، روح معنوی حاکم برجامعه ونشان دهنده هویت وشخصیت آن است. صحیح -59

 تولید فیلم سینمایی، مستند علمی وغیره که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی وتربیت دینی نمی باشد واجب است.   صحیح -61

 وتربیت دینی است درشرایط ویژه مستحب موکد است.   غلط تولید فیلم سینمایی ، مستند علمی وغیره که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی -61

ال ذایجاد پایگاههای اینترنتی وشبکه های اجتماعی درفضای مجازی به منظور اشاعه فرهنگ ومعارف اسالمی ومقابله با اندیشه های کفرآمیز وابت -62

 اخالقی واجب است    غلط

 ر شویم واین یکی از مهمترین مصادیق قاعده نفی سبیل است.    صحیحالزم است مانع سلطه رسانه ای وارتباطی بیگانگان به کشو -63

 غلطاست.    مستحبمنظور گسترش فرهنگ ومعارف اسالمی ومبارزه باتهاجم فرهنگی ه تولید وتوزیع فیلم ب -64

 حیحراتقویت وتحریک کند ومناسب مجالس لهو ولعب است حرام می باشد.   صفقطآن نوع موسیقی  که بی بندوباری وشهوت  -65

 شرط بندی از امور زیان آور روحی واجتماعی نیست وانجام آن حتی در باری هاوورزش های معمولی نیز حالل است.   غلط -66

 امروز کشورها ی سلطه گر می کوشند تا ازطریق برقراری روابط تجاری رابطه اقتصادی راباکشورها تقویت کتد.غلط -67

 د داخلی تالش کنیم و درمصرف منابع کشور حداکثر قناعت راپیشه کنیم.   صحیحواجب است برای پیشرفت علمی، صنعتی وافزایش تولی -68

 اشرافی گری ، تجمل گرایی برخی مسئولین وفساد اداری ومالی یکی از مهمترین عوامل رفاه است.    غلط -69

 صحیحقبل از ورود به عرصه کاروتجارت بایدبا احکام شرعی تجارت آشنا شویم تاگرفتار کسب حرام نگردیم.    -71

 حضرت علی)ع( فرمود: که تجار قبل از تجارت بااحکام شرعی تجارت آشناشوندتاگرفتار کسب حرام نشوند.   صحیح -71

اگر ورزش وبازی های ورزشی برای دورشدن افراد جامعه ازفساد وبی بندوباری های دنیای کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن مستحب  -72

 است.    غلط

 ریحیسؤاالت کوتاه وتش

لزوم چه چیزی را بیان می نماید؟ آشنایی باقوانین دینی کسب وکار قبل « یامعشر التجار الفقه ثم المتجر» فرمود  دستور امیرالمومنین)ع( که -73

 عرصه معامالت برای جلوگیری ازکسب حرام ازورود به

 باعمل به دستورات الهی -بد؟ تزکیه نفسقرآن کریم رمز سعادت انسان راچه چیزی معرفی می کند واین کار چگونه تداوم می یا -74

تقوا  –سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند چه چیزی را درپی خواهد داشت وراه رهایی ازآن چیست؟ فرو افتادن درآتش دوزخ  -75

 وتوجه به خشنودی خدا

پیش قدم شدن دربازی  ب( ری ازفساد ضرورت یابد.کدام یک ازاعمال مستحب وکدام واجب است؟ الف( فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دو -76

 برای سالمت اخالق    الف: واجب   ب( مستحب

دور کردن افراد جامعه ازفساد وبی بندوباری ،مشمول کدام حکم است وچه زمانی فراهم کردن امکانات بازی ها و ورزش ها واجب است؟ واجب  -77

 برای دور شدن جامعه ازفساد ضرورت یابد -کفایی

 بالاشکال -بکارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی کالسیک لهوی وغیر لهوی چیست؟ حرامحکم  -78

 تجارت وخرید وفروش کاالها درچه صورتی جایز نیست وحرام است؟ هرنوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی تمام شود. -79

ن می کند، سعادت ونیک بختی اخروی رانیز تأمین می کند چرا نمی توان با وجود اینکه قوانین دین عالوه براینکه زندگی سالم دردنیا راتضمی -81

چون خداوند می داند که آن گناه مانعی بزرگ برسر باید ها ونبایدها های دینی راقوانین بشری که اهداف محدود وکوچکی دارند مقایسه کرد؟ 

 راه سعادت ونعمت های ابدی است.

 یکی ازمصادیق ظلم است؟  بنای زندگی بدون توجه به دستورات الهی« علی تقوی من اهلل ورضوان خیر افمن اسس بنیانه» باتوجه به آیه شریفه -81

دت میان سعادت انسان درجهان آخرت وباید ها ونباید های دین که احکام نام دارند چه نسبتی برقرار است؟ وآیا می توان ازهر راه حلی به سعا -82

 خیر -آخروی رسید؟ ارتباط وهماهنگی

 ت قرآن کریم ارتباط جنسی نامشروع چگونه توصیف شده است؟ عملی بسیار زشت در راهی ناپسنددرآیا -83

 فراگیری یک عمل دلیل برگناه محسوب نکردن آن نیست ومثال بارز آن چیست؟ قماروشراب -84

 عالوه بر بیهوده بودن گناه قمار ، چه علت های دی -85

 منی وبکار انداختن پول مردم درمسیربی فایدهری موجب منع آن توسط اسالم شده است؟ ایجاد کینه ودش -86
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توبه ،زندگی محکم واستوار به چه پایه هایی بنا می شود ودرنقطه مقابل کسانی که زندگی محکم واستوار دارند چه کسانی  119باتوجه به آیه  -87

 ظالمین  -«       تقوی من اهلل ورضوان»قراردارند؟ 

رات وگناهان نفع می برند ومی گویندچرا دراسالم این قدر منع کردن وحرام کردن رایج است، پاسخ قرآن کریم به کسانی که از گسترش خط -88

 چیست؟ چه بسیار چیزهایی که خوش نمی دارید، درحالی که برای شما خوب است وخداوندبه آنها فرمان داده است.

نوع واجبات به شمار می آید؟ برای دور شدن افراد  فراهم کردن امکانات برای ورزش وبازی های ورزش درچه صورتی واجب می شود وازکدام -89

 کفایی -جامعه ازفساد وبی بند وباری ضرورت یابد

آن را از این حکم کلی خارج می  حکم کلی استفاده ازموسیقی ، خواه سنتی وکالسیک باشد وخواه غیر سنتی ومدرن چیست؟ وکدام ویژگی -91

 بامجالس لهو ولعبتقویت بی بندوباری وشهوت وتناسب آن  -سازد؟ حالل

 -درچه صورتی نخریدن کاالهای خارجی واجب است واین حکم نشأت گرفته ازکدام هدف درعرصه اقتصاد است؟ اگر سبب وابستگی کشور شود -91

 عدم سلطه ونفوذ بیگانگان

ونتیجی رابه همراه دارد؟ زمینه رابرای عمل به فرمان ها ودستورات الهی باتوکل برخدا علی رغم تعارض فرهنگ وتمدن امروزی بشر باآن چه آثار  -92

 آگاهی دیگران نسبت به اسالم فراهم می نماییم وهم از اسالممان درصحنه عمل دفاع می کنیم.

الف(تولید کنندگان باکیفیت پایین وفریبکاری درمعامله ، مصداق عمل نکردن به کدام فریضه است ب(عمل به آن حکم درکدام زمینه اثر  -93

 ب(زندگی خود وتربیت فرزندان واقتصادکشور  -اشت؟ الف(رزق وروزی حالل به خانه بیاوریمچشمگیری خواهد د

الف(بدست گرفتن کنترل اقتصادی سایر کشورها ازطریق برقراری هدفمند، توسط کشورهای سلطه گر، به چه منظوری انجام می گیرد؟ ب( این  -94

ط ب( وجوب تنظیم درست رواب  -لف( ازبین بردن استقالل وایجاد وابستگی به آنهامسئله چه وجوبی رابرای دولت درحیطه اقتصاد رقم می زند؟ ا

 اقتصادی وجلوگیری ازتحت فشار قرار دادن کشور درمواقع خطر

ه یآ وقتی تازه مسلمانان شتیدند که پیامبر)ص( قماروشراب راحرام کرده نزدایشان آمدند ودراین باره ازوی سوال کردند درپاسخ به مسلمانان چه -95

 گناهشان بزرگتر از منفعتشان است. -«قل فیهما اثم کبیر» ای نازل شد وچه علتی رابرای حرمت آن بیان کرد؟  

 معیارهای اصلی درتشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع کدامند؟ اعتقاد به خدا، یکتاپرستی، ایمان به پیامبران الهی واعتقاد به معاد -96

 جامعه چیست؟ نوع اجزاء وعناصر فرهنگی هرجامعه نشان دهنده درجه ومیزان ارزشمندی وتعالی -97

 منع ازسلطه رسانه ای وارتباطی بیگانگان برکشور در زمینه فرهنگ چه وجوبی را برای دولت اسالمی وبرما رقم می زند؟ فراهم سازی زیرساخت -98

 بهره مندی از وسایل ارتباطی داخلی -وداخلی   های الزم برای پایگاههای ارتباطی بومی

به شرط آن که دراین  -درمجالس شادی اگر موجب تقویت صله رحم اتبلیغ این باشد چه حکمی دارد؟ وشرط آن چیست؟  مستحبشرکت  -99

 مجالس احکام دین رعایت شود.

 هومن اسس بنیان» الف( برای زدودن هرگونه نگرانی نسبت به آینده ، کدام اقدام ضروری است.  ب( خداوند چه نامی برای کسانی که مصداق  -111

 بکاربرده است؟   الف( تکیه برخداوند واعتماد به دستورات او   ب( ظالم« علی شفاجرف هار

الف(بی اعتمادی عمومی ومصرف گرایی ، پیامد کدام عمل برخی مسئولین درکشور است.  ب( اجتناب ازآن وسالم نگه داشتن روابط اقتصادی  -111

 ب( امربه معروف ونهی ازرمنکر توسط افراد جامعه  -اداری ومالیچگونه میسر است؟  الف، اشرافی گری، تجمل گرایی وفساد

 رباتوجه به مشکالت اقتصادی دامن گیرغرب وآثار وپیامدهای آن درکشور ما، کدام هدف درمدیریت اقتصادی کشور ، مؤّخر ازسایر اهداف دردستو -112

 یشگیکار مسئولین کشور قرارمی گیرد؟ به حداقل رساندن استفاده ازمنابع وقناعت پ

ن والف( درقرآن کریم ، مراتبی ازپاداش های اخروی که دراین دنیا قابل توصیف نیست ، باکدام ویژگی یادشده است ب( برخورداری ازآنها رامره -113

 ب( اعمال اکتسابی   -کدام عامل دانسته است؟   الف( مایه روشنی چشم ها 

توجه به کدام نکته درخصوص حکمت های یک حکم الهی ضروری است؟ دراحکام ودستورهای الهی چیست؟  ب( « حکمت»الف( منظور از -114

 الف( علت ها ودالیل دستورخداوند  ب( نباید فهم یک حکمت از حکمت های الهی را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهیم.

جامعه خواهد داشت؟ موقعیت خانواده به مردم داده چه ثمراتی برای « والتقربوا الزنی انه کان فاحشه وساء سبیال» دستوری که درآیه شریفه  -115

 متزلبز نمی شود وسالمت جسمی وروحی انسانی به خطر نمی افتد.

الف(تماشاکردن وگوش دادن به فیلم ها وموسیقی هایی که موجب انحراف وفساد می شوند مشمول کدام حکم می گردد؟ ب( مجموعه افارد  -116

 تصادی راسالم نگه دارند؟ الف( حرام   ب( امربه معروف ونهی ازمنکرجامعه باعمل به کدام فریضه الهی می توانند روابط اق

چیست؟ الف( تقوا وخشنودی خدا  ب( بی توجهی به « شفاجرف هار»الف( زندگی محکم واستوار بر چه پایه هایی بنا می شود ب( ومقصود از  -117

 بایدها ونبایدهای دینی
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چیست؟ آثارمثبت آن را در زندگی خود « دارد که نه جزء آن کسب وکار حالل استعبادت ده جزء » نتیجه عمل به فرمایش رسول خدا)ص(  -118

 وترتبیت فرزندان مشاهده می کنیم وهم به اقتصادکشور کمک می نماییم.

چرا انسان درفهم همه حکمت های احکام الهی ناتوان است؟ چون آن چه که ماکشف می کنیم دربرابرعلم بی نهایت الهی که وضع کننده این  -119

 احکام است بسیار ناچیز است.

 علت محمرمات الهی چیست؟ ضضرهای یک عمل -111

چرااحکام دینی باقوانین بشری قابل مقایسه نیستند؟ چون احکام دین هم زندگی سالم دنیا را تضمین می کنند وهم سعادت اخروی را تأمین  -111

 می کننددرصورتی که قوانین بشری فقط زندگی سالم دنیا را تضمین می کنند. 

 پایه های استوار(رشته تجربی ریاضی) نهمونصف درس  –سؤاالت درس دهم  پایه های استوار رشته انسانی 

 جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

 حولیت -د.   نگرشوگذر از عصرجاهلیت به عصر اسالم، نیازمندتغییر در..............انسانها و...............بنیادین درشیوه زندگی فردی واجتماعی مردم ب -1

 رسول اکرم )ص( ازهمان ابتدای دعوت مردم رابه ..............دعوت کرد . یکتاپرستی -2

دگی رسول خدا)ص( درکناردعوت به توحید افق نگاه انسانها را از حدوده ................فراتر برد وآنان رابا بعد دیگری از زندگی  یعنی زن -3

 آخرت -دنیایی در..............آشناکرد.   زندگی

داشته باشد.  رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاجامعه ای بنانهد که درآن ، به جای حکومت .............و.............والیت الهی حاکمیت  -4

 طاغوتیان -ستمگران

ن وطاغوتیان والیت...........حاکمیت داشته رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاجامعه ای بنانهد که درآن ، به جای حکومت ستمگرا -5

 باشد.         الهی

 دستورات -رسول خدا)ص( برانگیخته شده بود که نظام  اجتماعی برپایه ..............و..................الهی استوار گردد.    قوانین -6

که درآن ..............مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند.    یکی از مهمترین اهداف پیامبر)ص( برپایی جامعه ای .............بود به طوری  -7

 عدالت محور

رفتارپیامبر اکرم)ص( وبیانات قرآن کریم فضایی بوجود آورد که درآن .................فقر وبی توجهی به محرومان زشت شمرده می شود  -8

 مساوات -قاتیواال تلقی می گردید.    فاصله طب و......................وقسط ارزش

 هیکی از اهداف مهم پیامبر )ص( ارتقای جایگاه ..........به عنوان کانون رشد وتربیت انسانها ومانع اصلی فساد وتباهی بود.      خانواد -9

 تربیت –..............انسانها ومانع اصلی فساد وتباهی بود.   رشد یکی از اهداف مهم پیامبر)ص( ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون ................و... -11

 احیای منزلت زن و..................او ازعناصر اصلی برنامه پیامبر)ص( بود.    ارزشهای اصیل -11

 اجتماعی -رخوردار نبود.   فردیدرآن عصر زن همچون کاال درنظر گرفته می شد وازکمترین حقوق ................و................حتی حق مالکیت ب -12

خانواده پدیدآورد.   درشرایطی که زن ازهرگونه احترام وجایگاه محروم شده بود رسول خدا)ص( با...............و...............خویش انقالبی عظیم درجایگاه  -13

 رفتار -گفتار

 استقالل -کرد و..................مالی بدست آورد.   منزلت با گروبدن مردم به اسالم زن ....................... انسانی خود را کسب -14

 ازدواج -باگرویدن مدم به اسالم رابطه زناشوئی در چارچوب ..............وبه شکل .....................قرارگرفت.    خانواده -15

 پاکدامنی -د.   عفافباگرویدن مردم به اسالم حضور زنان درجامعه با................و...............تؤام ش -16

 یباگرویدن مردم به اسالم استفاده ابزاری اززن لغو شد تاخانواده کانون رشد ........................دوستی ومودت گردد.   فضایل اخالق -17

 بطازاقدامات مهم رسول خدا)ص( ایجاد نگرشی جدید درجامعه بود که موجب تحول در................بین ملت ها گردید.   روا -18

 جبهه حق ، جبهه یکتاپرستان ................و...............است.         عدالت خواهان وصالحان -19

 مفسدان -جبهه باطل ، جبهه مشرکان ، کافران ................و.................است.    ستمگران -21

زندگی برای رشد وتعالی زندگی ............................اخروی به عنوان رسول خدا)ص( تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه درعین توجه به . -21

 هدف اصلی -دنیوی خود نیز تالش کنند.   رستگاری

 تفکرودانایی -رسول خدا)ص( دعوت خود را درجامعه ای آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندک از...............و............درآن یافت می شد.    تعقل -22

ل تدریجی آیات قرآن کریم ودعوت مکرر این کتاب به خرد.رزی ودانش ازیک طرف وتشویق های دائمی رسول خدا)ص( به علم آموزی نزو -23

 خرافه گرایی –سد...............و................راشکست.    جاهلیت 
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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید.

 مشارکت وتالش او درایجاد جامعه اتی براساس معیارهای اسالمی است.  صحیحازجمله برنامه های یک انسان مسلمان  -24

 )ص( ازهمان ابتدای دعوت مردم را به معاد دعوت کرد.  غلطرسول اکرم  -25

 رسول خدا)ص( درکناردعوت به معادافق نگاه انسانها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد.  غلط -26

بود تا جامعه ای بنانهد که درآن به جای حکومت ستمگران وطاغوتیان والیت مردم حاکمیت داشته رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده  -27

 باشد.  غلط

  رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاوالیت الهی حاکمیت داشته باشد ونظام اجتماعی برپایه قوانین ودستورات الهی استوار گردد.  -28

 صحیح

 )ص( برپایی جامعه ای عدالت محور بود.  صحیحیکی از مهمترین اهداف پیامبر -29

پیامبر)ص( ازهر فرصتی برای رفع تبعیض های طبقاتی حاکم برنظام جاهلی وبرقراری فرهنگ برابری ومساوات درجامعه کمال استفاده را می  -31

 نمود.  صحیح

 توجهی به محرومان زشت شمرده شود.  غلطرفتار پیامبر)ص( وبیانات قرآن نتوانست درفضای موجودآن زمان فاصله طبقاتی ، فقر وبی  -31

 یکی از اهداف مهم پیامبر)ص( ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد تربیت انسانها بود.  صحیح -32

 احیای منزلت زن وارزش های اصیل او ازعناصر اصلی برنامه پیامبر)ص( نبود.  غلط -33

 کمترین حقوق فردی واجتماعی حتی حق مالکیت برخوردار نبود.   صحیح درآن عصر)جاهلیت( زن همچون کاال درنظر گرفته می شد واز -34

 درزمان جاهلیت تواد دختر درخانواده سرافکندگی آن خانواده را به دنبال نداشت.  غلط -35

ه وزن پدید درشرایطی که زن ازهر گونه احترام وجایگاه محروم شده بود رسول خدا)ص( باگفتار ورفتار خویش انقالبی عظیم درجایگاه خانواد -36

 آورد.  صحیح

 مردم به اسالم ، زن منزلت انسانی خود را کسب کرد واستقالل مالی بدست آورد.   صحیحباگرویدن  -37

 باگرویدن مردم به اسالم حضور زن درجامعه باعفاف وپاکدامنی تؤام شد.    صحیح -38

 قرارگرفت.   صحیحباگرویدن مردم به اسالم رابطه زناشوئی درچارچوب خانواده وبه شکل ازدواج  -39

 استفاده ابزاری اززن لغو نشد.  غلطباگروبدن مردم به اسالم  -41

 باگرویدن مردم به اسالم خانواده کانون رشد فضایل اخالقی ، دوستی ومودّت شد.  صحیح -41

 باگرویدن مردم به اسالم محیط جامعه ازفساد وبی بند وباری محفوظ نماند..   غلط -42

 جاد نگرشی جدید درجامعه بود که موجب تحول درروابط بین مردم شد.  غلطازاقدامات مهم رسول خدا)ص( ای -43

 دوجبهه ای که واقعا درمقابل یکدیگر قرار دارند جبهه حق وجبهه باطل است.   صحیح -44

 جبهه حق ، جبهه یکتاپرستان وعدالت خواهان وصالحان است.   صحیح -45

وجه به رستگاری اخروی به عنوان هدف فرعی زندگی برای رشد وتعالی زندگی رسول خدا)ص(تالش کرد جامعه ای بنانهد که مردم آن درعین ت -46

 دنیوی تالش نکند.   غلط

 نشانه هایی بسیاری ازتعقل وتفکر ودانایی درآن یافت می شد.    غلطرسول خدا)ص( دعوت خود را درجامعه ای آغاز کرد که  -47

 ود طلب علم برهر مرد وزن مسلمانی واجب است.  صحیحرسول خدا)ص( نه تنها همه رادعوت به علم آموزی کرد بلکه فرم -48

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی

کدام عامل ، سدّ خرافه گرایی زنان ومردان راشکست ومردم مشتاق علم ساخت؟  تشویق های دائمی رسول خدا)ص( ونزول تدریجی آیات قرآن  -49

 کریم

 خانواده چیست؟ احیای منزلت زن وارزش های اصیل اویکی از عناصر اصلی برنامه پیامبر)ص( برای ارتقای جایگاه  -51

 پیامبرگرامی)ص( مبعوث شد تامردم رابه سوی چه نوع زندگی سوق دهد ؟ زندگی مبتنی بر تفکر وعلم -51

 گذر ازعصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند چیست؟  تغییردرنگرش انسانها وتحول بنیادین درشیوه زندگی فردی واجتماعی مردم -52

نفسکم ومن آیاته ان خلق لکم من ا» تبیین جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد وتربیت انسانهای بافضیلت باپیام چه آیه ای ارتباط مفهومی دارد؟  -53

 « ازواجا

م آیاته ان خلق  لک ومن» اگربگوییم درجامعه اسالمی خانواده جایگاه ممتازی دارد وکانون رشد انسانها هست پیام چه آیه ای راترسیم کرده ایم؟  -54

 «من انفسکن ازواجا لتسکنوا الیها
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 رسول خدا )ص( باگفتار ورفتار خویش انقالب عظیمی را در چه چیزی پدیدآورد؟ یکسانی منزلت زن ومرد -55

ست؟ چی ثمره همراه شدن تحولی بنیادین درشیوه زندگی فردی واجتماعی مردم باتغییر درنگرش انسانها پس از رسالت رسول خدا )ص( گویای -56

 گویای گذراز عصر جاهلیت به عصر اسالم

درحوزه قسط وعدل چه بود وبا چه کیفیتی انجام شد؟ بنای جامعه ای عدالت محور ، جامعه ای که درآن مظلوم به آسانی تالش پیامبر)ص(  -57

 بتواند خود را از ظالم می گرفت.

چه اقدامی مهمی انجام دادند؟ جامعه رامتحول کرد ومردم رابه سوی آنجا که زندگی مردم سرشار ازمظاهر جهل وخرافات بود رسول خدا)ص(  -58

 زندگی مبتنی برتفکر وعلم سوق داد.

باتوجه با بیان رسول خدا)ص( در روایت طلب علم برهر مرد وزن مسلمان فریضه است ، عوامل شکستن سدّ جاهلیت ورافه گرایی وسوق جامعه  -59

 تشویق های دائمی رسول خدا)ص(  –کریم ودعوت این کتاب به خردورزی  به سوی علم چه بود؟ نزول تدریجی آیات قرآن

هدایت تشریعی  -9باتوجه به آیات قرآن اقامه قسط وعدل وظیفه چه کسانی است وخداوند چه روشی رابرای تحقق آن بکار برده است؟ پیامبر)ص -61

 ونزول کتاب ومیزان

برنامه مهم پیامبر)ص( بود وچه ثمره ای برای زنان داشت؟   ارتقای جایگاه خانواده  احیای منزلت زن وارزش های اصیل او از عناصر اصلی کدام -61

 برخورداری ازحقوق فردی واجتماعی –به عنوان کانون رشد وتربیت انسان 

( رسوا 2تی( ( رسول اکرم )ص( ازهمان ابتدای دعوت مردم رابه یکتاپرستی دعوت کرد )دعوت به یکتاپرس1معیارهای تمدن اسالمی رابنویسید؟  -62

به  وتخدا)ص( درکناردعوت به توحید افق نگاه انسانها را ازمحدوده زندگی دنیایی فرابرد وآنان را با بعد دیگری از زندگی درآخرت آشناکرد.)دع

 ، والیت الهی( رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاجامعه ای بنا نهد که درآن به جای حکومت ستمگران وطاغوتیان 3پذیرش معاد(  

( یکی از مهمترین اهداف پیامبر)ص( 4حاکمیت والیت الهی(   1حاکمیت داشته باشد ونظام اجتماعی برپایه قوانین ودستورات الهی استوار گردد.

 .نها فراهم باشدبرپایی جامعه ای عدالت محور بود بطوری که درآن مظلوم بنواند به آسانی حق خود ر از ظالم بستاند وامکان رشد برای همه انسا

 عناصر اصلی برنامه پیامبر)ص( برای ارتقای جایگاه خانواده  چه بود؟ احیای منزلت زن وارزش های اصیل او -63

 جایگاه زن را در دوره جاهلیت واسالم مقایسه کنید؟ در دوره جاهلیت زن همچون کاال در نظر گرفته می شد واز کمترین حقوق فردی واجتماعی -64

وردار نبودباگرویدن مردم به اسالم ، زن منزلت انسانی خود راکسب کرد واستقالل مالی بدست آورد . استفاده ابزاری از زن حتی حق مالکیت برخ

 لغو شد.

پیامبر)ص( برای ایجاد تحول در روابط بین ملت چه اقدامی انجام دادند؟ ایجاد نگرشی جدید درجامعه که موجب تحول در روابط بین ملت ها  -65

آن پادشاهان ، رؤسای قبایل ، اشراف وبزرگان ، معموال روابط خود با دیگران رابیشتر بر اساس منافع مادی، زیر سلطه درآوردن ، شد تا پیش از

قبایل وسرزمین های یکدیگر تنظیم می کردند ومردم را به سوی این اهداف سوق می دادندرسول خدا )ص( این صف بندی ها وجبهه گیری ها 

 .را مردود اعالم کرد

تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه درعین توجه به رستگاری اخروی به عنوان هدف  9منظور از اینکه گفته می شود رسول خدا) ص -66

اصلی زندگی برای رشد وتعالی زندگی دنیوی خود نیز تالش کرد چیست؟ یعنی افرادی تربیت شوند که هم از زیبایی های جهان آفرینش ونعمت 

 وند بهره صحیح را می برند وهم با بندگی و راز ونیاز با خداوند متعال وپای بندی به اخالق ، خود را برای تقرب الهی ورستگاری جاودانههای خدا

 آماده می سازند.

 (پایه های استوارهم رشته تجربی ریاضی)نونصف درس  –رشته انسانی  عصرشکوفاییدهم  یازسؤاالت درس 

 مناسب کامل کنید.جای خالی را باکلمات 

 دینی -الهی رسول خدا)ص( آمد تاباهمکاری وتالش وهمراهی مردم ، مقدمات تمدنی برپایه معیارهای ....................و.................رابناکند.  -1

 مردم  -..............و................بود.   جامعهتمامی رفتارهای پیامبراکرم) ص( منطبق برمعیارهای الهی ودینی ومعرفی آنها به  -2

واستقامت وراه  خداوند ازپیامبر)ص( می خواهد که نه تنها خودش ف بلکه جامعه را برای برقراری جامعه ...............وتمدن................به پایداری -3

 اسالمی -دعوت کند وبه چنین مرحله ای ازآمادگی برساند.   توحیدی

 عمل -معه ای باآن فرهنگ منحط، پیامبرخدا)ص( با...............و......................خودبسیاری ازسنت های جاهلی رانابودساخت.  رفتاردرجا -4

 ارزش ها -حضرت فاطمه )ص( پس از رسول خدا)ص( چشمه سار همیشه جاری...............و................درجامعه اسالمی شد.    خوبی ها -5

خدیجه)س( ثروت فراوان وشخصیت اجتماعی خود رافدای تالش های رسول خدا)ص( کردونقش ممتاز خود رادرشکل گیری بزرگترین حضرت  -6

 ...............ایفا نمود.    تحول جهانی
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................آغازشد.   ارزش رفتارهای پیامبر)ص( وتنها دخترش فاطمه)ص( جهت احیای..................فراموش شده انسانی ، به بازگشت وفروریختن . -7

 سنت های -های

همه ....................و...................شد که پیامبر)ص( به ارمغان آورده وپیامبران بزرگ الهی برای آنها مبعوث حضرت فاطمه )س( وارث وترویج کننده  -8

 ارزش هایی -شده بودند.    مفاخر

حکومت هایی که دیگر پیامبر)ص( ویاران ایبشان را الگوی خود قرار نمی دادند بار دیگر برخی از  با توسعه سرزمین های اسالمی وشکل گیری -9

 رفتارهای جاهلی نسبت به .............پدیدار شد.  زن

حقوق حاکمان بنی امیه وبنی عباس وبسیاری دیگر ازحاکمان سرزمین های اسالمی باتشکیل حرمسرا، زنان زیادی را به دربار خودآوردند،  -11

 ............آنان رانادیده گرفتند.   الهی

 مبارزه -قرآن کریم، تلقی موجود درجه دوم زن را به شدت .....................وبا آن ...................کرد.   نفی -11

 خاص -.   علمیکی از ویژگی های فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص.............به طبقه یاقشر.....................بود -12

 شوق وعالقه مسلمانان به دانش سبب شد که دربسیاری ازشهرها درکنار هرمسجد..............نیز بناکنند.   مدرسه ای -13

امیر مومنان علی)ع( که نهج البالغه اش نشان خردورزی واحترام به تفکر وتعقل است فرمودند: ای مردم هشیار باشیدکه کمال دین داری  -14

 برمبنای علم است.   دانش آموختن ............وعمل

وشب ها را بنابرفرموده امیر المومنین)ع( منزلت عالم ودانشمند واالتر ازکسی است که باکوشش ، روزها رابه ..........................می گذراند  -15

 عبادت -به...................سپری می سازد.   روزه

 ز مهمترین ..............اسالمی شمرده می شود.    معیارهای تمدنبرقراری عدالت ازاهداف رسالت پیامبر)ص( وا -16

 درستی یانادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 آمد تاباهمکاری وتالش وهمراهی مردم مقدمات حکومت اسالمی رابرپایه قوانین موجودآن زمان بنانهد؟ غلط رسول خدا )ص( -17

 الهی ودینی بود.   صحیحتمام رفتار های پیامبر)ص( منطبق برمعیارهای  -18

 خداوند ازپیامبر)ص( می خواهد که نه تنها خودش ، بلکه جامعه را برای برقراری جامعه توحیدی وتمدن اسالمی به پایداری واستقامت در راه -19

 دعوت کند.  صحیح

 پس از پیامبر)ص( درطول چندقرن تمدنی پدیدنیامد وهیچ جنبه مثبتی نداشت.   غلط -21

 رهنگ منحط، پیامبر)ص( بارفتار وعمل خود بسیاری از سنت های جاهلی رانابودساخت.   صحیحدرجامعه ای باآن ف -21

 حضرت فاطمه )س( پس از رسول خدا)ص( چشمه سار همیشه جاری خوبی ها وارزش ها درجامعه اسالمی شد.   صحیح -22

 حضرت خدیجه )س( درشکل گیری بزرگترین تحول جهانی نقش ممتازی ایفاننمود.   غلط -23

بتدریج رفتارهای پیامبر)ص( وتنها دخترش فاطمه)س( جهت احیای ارزش های فراموش شده انسانی به بازگشت وفروریختن سنت های جاهلی  -24

 آغازشد.    صحیح

 حضرت فاطمه)س( وارث وترویج کننده همه مفاخر وارزش هایی شد که پیامبر)ص( به ارمغان آورده وپیامبران بزرگ الهی برای آن مبعوث شده -25

 بودند.  صحیح

 باتوسعه سرزمین های اسالمی وشکل گیری حکومت های اسالمی که پیامبر)ص( راالگو قرار دادند دیگر رفتارهای جاهلی برنگشت.   غلط -26

پس از رحلت رسول خدا)ص( در دوره بنی امیه ، موقعیت زن و خانواده درتمدن اسالمی بسیار برتر ازموقعیت زن دراروپا وسایر مناطق جهان  -27

 بود.   صحیح

 در دوره بنی امیه ، زنان حق مالکیت وکارنداشتند ودسترنج آنها به خودشان تعلق نداشت.   غلط -28

 یکی ازویژگی های فرهنگ علمی دوره اسالمی ، اختصاص علم به طبقه یاقش خاص نبود.    غلط -29

 تالش پیامبر)ص( وپیشوایان دینی سبب عالقه مسلمانان به علم ودانش شد.   صحیح -31

 اکان ما ایرانیان ، درجهان اسالم توانستند علوم ودانش بشری را از چند شاخه محدود به پانصد شاخه برسانند.   صحیحنی -31

درآن روزگار)دوره گسترش سرزمین اسالمی( دنشجویان اروپایی برای تحصیل به دانشگاههای اسالمی می شتافتندوپادشاهان برای معالجه به  -32

 جعه می کردند. صحیحبیمارستان های مسلمانان مرا

 یکی از ابعاد عدالت ، عدالت اقتصادی است که قرآن کریم تفاوت انسان دین دار وبی دین را در آن دانسته است.   صحیح -33

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی
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سلنا رسلنا بالبینات لقد ار -ت واین عمل چه مفهومی را به ما نشان می دهد؟   سخن حق درمقابل سلطانی ستمگرعمل برترین جهاد اسکدام  -34

 وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط(

حضرت فاطمه)س( درتبیین علت عدم احساس رنج وزحمت درپاسخ به فردی که پرسش های متعددی ازایشان می کرد خود را به عنوان چه  -35

مجموع مروارید هایی که فاصله میان زمین واسمان  -داوندفردی معرفی نمود ومزد عمل خود را بیشتر ازچه چیزی بیان کرد؟ کارگزار وخادم خ

 راپرکند.

یان نبرتر دانستن حکومت اسالمی ازدیگر حکومت ها دراحتجاج میان زهره بن عبداهلل فرستاده سپاه مسلمانان ورستم فخ زاد ، فرمانده سپاه ساسا -36

 ه شده اند وبا هم برابر وبرادرند.ناشی از رعایت کدام دستور الهی بود؟ همه مردم از یک پدر ومادر افرید

فاطمه پاره ای ازتن من است هرکه او را بیازارد مرا آزرده است وهرکس مرا بیازارد » بیان جایگاه حضرت فاطمه )س( توسط رسول اکرم)ص(  -37

 تحکیم بنیان خانواده -به چه منظور است؟ احیای منزلت زن وارزش های اصیل او« خدا را آزرده است

آیات قرآن ، آنان که دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند وآنان که در مال خود برای محرومان حق معینی قرار داده اند به باتوجه به  -38

تیمان را ی -نمازگزاران -ترتیب درکدام گروه قرار می گیرند وگروه نخست مرتکب چه عمل ناپسند دیگری نیز می شوند؟ تکذیب کنندگان دین

 انند.از خود می ر

اینکه زنان نزد حضرت فاطمه )س( می رفتند وسواالت دینی می پرسیدند وآن حضرت )س( پاسخ می دادند بیان کننده کدام منزلت حضرت  -39

فاطمه )س(بودونشان دهنده چه امر دیگری است؟ هم بیانگر منزلت علمی وبینش روشن حضرت فاطمه)س( وهم توجه به معرفت وتفکر درایشان 

 می دهد. رابه مام نشان

( درخشان بودن وضع مسلمان درامور 2( شوق وعالقه نیاکان ایرانیان به دانش 1سه دلیل برای تئسعه علم درعصر تمدن اسالمی بنویسید؟  -41

 ( منحصر نبودن تحصیل علم به طقه وقشر خاص3بهداشت وسالمت  

( زنان حق مالکیت 1 رابنویسید؟ نسبت سایر مناطق جهان  جایگاه زن در دوره رسول خدا)ص( وحکومت های اسالمی پس از رحلت ایشان  -41

( تحصیل برای زنان آزاد بود واندیشمندان بزرگ از 2وکارشدند ودسترنج آنها به خودشان تعلق داشت ودراختیار همسر یا پدر قرار نمی گرفت.

وم بودن را به شدت نفی کرد وبا اینکه حتی درآن عصر (قرآن کریم اصوال تلقی درجه د3زنان درجهان اسالم پیدا شدند که قبال سایقه نداشت. 

 وحتی تا همین دوره های اخیر در اروپا زن براساس تورات موجود درجه دوم تلقی می کردند آیات قرآن با این نگاه مبارزه کرد.

است و درعین این حال که این خانواده رفتار پیامبر)ص( با دختر ایشان وزنان ، گویای چیست؟ برای جامعه آن روز ونیز امروز بیسارآموزنده  -42

زاری بالگوی تمام عیار عفافف حیا و پوشش اسالمی بود تا به دیگر مومنین بیاموزد که توجه به مقام ومنزلت زن به معنی بی بند وباری ف نگاه ا

 به او متزلزل ساختن بنیان خانواده نیست .

ینا والذین جاهدوا ف» تمگر به حق سخن بگوید مصداق کدام آیه شریفه خواهد بود؟ با توجه به روایات پیامبر)ص( کسی که درمقابل سلطان س -43

 « لنهدینهم سبلنا وان اهلل لمع المحسنین

ه در دوره تمدن اسالمی چگون ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه(» وضعیت معیار بیان شده درآیه  -44

 عه سرزمین های اسالمی برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زنان پدیدار شد وحقوق الهی آنان نادیده گرفته شد.بود؟   با توس

ین درقرآن نمازگزاران وتکذیب کنندگان د« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» با توجه به آیه شریفه  -45

یتیمان را از خود می دانند ودیگران را  -اند؟   درمال خود برای محرومان وفقران حق معینی حق معینی قرار داده اندکریم چگونه توصیف شده 

 به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.

ی انسان منظور الف( بنا بر فرموده پیامبر اکرم ) ص( چه کسانی از آتش دوزخ در امان اند  ب( و در چه صورتی ثواب وپاداش یک ساله عابد برا -46

 می گردد؟  الف( جویندگان علم         ب( شاگردی که برای تحصیل علم به خانه عالمی رفت وآمد کند.

چه درخواستی از رسول اکرم)ص( دارند ؟ خداوند در « واستقم کما امرت ومن تاب معک وال تطغوا انه بما تعملون بصیر» خداوند درآیه شریفه  -47

خواهد که نه تنها خودش بلکه جامعه را برای برقراری جامعه توحیدی وتمدن اسالمی به پایداری واستقامت در راه این آیه ازپیامبر) ص( می 

 دعوت کند وبه چنین مرحله ای ازآمادگی برساند.

آمد تا با  رسول خدا) ص( آمد تا با همکاری مردم مقدمات چه تمدنی بنا نهد ورفتار های ایشان دراین خصوص چگونه بود؟ رسول خدا) ص( -48

همکاری وتالش وهمراهی مردم مقدمات تمدنی برپایه معیارهای الهی ودینی را بنا کند  . تمام رفتارهای پیامبر)ص( منطبق برهمین معیارها 

 ومعرفی آنها به جامعه ومردم بود.

کیم خانواده نزدیک شد؟ رفتارهای تمدن اسالمی در زمان رسول خدا)ص( وپس از ایشان به چه میزانی به معیارنمدن اسالمی درزمینه تح -49

پیامبر)ص( وتنهادخترش حضرت فاطمه)س( به جهت احیای ارزش های فراموش شده انسانی به بارنشست وفروریختن سنت های جاهلی 
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ی بی زن به معن آغازشد.این خانواده که الگوی تمام عیار عفاف، حیا وپوشش اسالمی بودند تا به دیگر مومنین بیاموزندکه توجه به مقام ومنزلت

ده نیست. اما باتوسعه سرزمین اسالمی وشکل گیری حکومت ها وابندوباری ، نگاه ایزاری به او ویا به معنی هوس رانی ومتزلزل ساختن بنیان خان

ه وبنی کمان بنی امیحاکه دیگر پیامبر)ص( ویاران ایشان الگوی خود قرارنمی دادند باردیگر به برخی ازرفتار های جاهلی نسبت به زن پدیدار شد.

 .عباس وبسیاری دیگر ازحاکمان سرزمین های اسالمی باتشکیل حرمسرا ف زنان زیادی رابه دربار خودآوردند، حقوق الهی آنان رانادیده گرفتند

 و درس دهم رشته تجربی ریاضی)تمدن جدیدومسئولیت ما( –سؤاالت درس دوازدهم  نگاهی به تمدن جدید رشته انسانی 

 راباکلمات مناسب کامل کنید. جای خالی

.........این بررسی ضعف ها وقوت های تمدن جدیدغرب درعرصه های مختلف، این کمک رابه ما می کند که درراستای احیای..................ازنقاط ....... -1

 قوت -تمدن بره مندشویم.   تمدن اسالمی

وآسیب های آن بتوانیم ................درست و کم اشتباهی رابرای سامان دهی  بررسی ضعف ها وقوت های تمدن غرب وباعبرت گرفتن ازضعف ها -2

 تمدن اسالمی -..............ورسیدن به الگوی زندگی مبتنی برتعالیم دین داشته باشیم.      برنامه ریزی

و..............روی آوردن به ............آغاز شد.   بن=ت تمدن دوم اروپا که به تمدن دوره قرون وسطی مشهور است ، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی  -3

 مسیحیت -پرستی

 لهیرفت.   اازجمله آثار مثبت مسیجیت دراروپا : باظهور این تمدن ، مردم  بت پرست اروپا به یک دین............معتقد شدند بت ها وبت خانه ازبین  -4

 بشریت -..............گناهان ...............فداکرد وبه دارآویخته شد.    تاوان مسیحیان اعتقاد داشتند که مسیح )ع( خود را به عنوان -5

 ابدی -مسیحیان معتقد بودند که پس از ازدواج ، امکان ...........زن وشوهر نیست وپیوند شان باید...............باشد.   جدایی -6

 گناه -ن ...........به فرزندان آدم نیز سرایت کرده است.   مرتکب گناهمسیحیان معتقدند که آدم دربهشت اولیه ............شده است وای -7

 کفر -پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هرموضوعی حتی درموضوعات علمی............بود ومخالفت با آن ..............تلقی می شد.     ضروری -8

 ایمان -ازگاری ندارد وسبب تزلزل ..................می شود.   تعقلدرمسیحیت این اعتقاد وجود داشت که ................با ایمان س -9

خالفت مازآنجا که رهبران کلیسا نظریات دانشمندان گذشته درباره زمین، خورشید ، ستاره گان ومانند آن راپذیرفته بودند مخالفت باآن نظریات را -11

 با............می پنداشتند.    دین مسیح

ق یز ثروتمنترین مالکان بود، اما مردم را به دوری از....................و...................نسبت به مواهب طبیعی ونعمت های الهی تشوبا اینکه کلیسا خود، ا -11

 زهد -می کرد.    دنیا

 اسالممونتگمری وات می گوید: علم وفلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از .................توسعه نمی یافت.            فرهنگ  -12

 طبیعت –ازجمله آثار مثبت تمدن جدیددرحوزه علم، رشد سریع .............وتوانایی بهره مندی بیشتراز............است.    علم  -13

 ازآثار منفی حوزه علم درتمدن غرب، مصرف زدگی ونابودی طبیعت و..............است.   علم زدگی -14

 است.      دل مشغولی و ..............دائمی مردم به کاالهای متنوع وگوناگونجدی ترین آسیب مصرف گرایی، تغییر الگوی زندگی  -15

 مکاتب وفرقه های عرفانی ومعنوی جدید گرچه ظاهرا ادعای پاسخ به نیاز مندی های معنوی بشر است اما به دلیل آن که برآمده از آموزه های -16

 سردرگمی -........برای بشر تشنه امروزنداشته است.     وحیانی......................نیستند نتیجه ای جز ................

 ازآثار مثبت حوزه عدل وقسط ، توجه به قانون ، مشارکت مردم در.......................است.    تشکیل حکومت -17

 استعمار -ازجمله آثارمنفی حوزه عدل وقسط ظهور ............فراگیروپدیده .............است.     ظلم -18

 غنی -زجمله آثارمنفی حوزه قسط وعدل ، افزایش فاصله میان انسان های ...........و..............درجهان است.    فقیرا -19

 ازجمله آثارمنفی حوزه قسط وعدل ، جهان نظامی شده ومحصور در..............است.   تسلیحات -21

 زنان -بندوباری جنسی واستفاده ابزاری از..................است.    نهادخانوادهآسیب های حوزه خانواده ، فروپاشی.......................... بی  -21

 درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید 

یم.    رما مسلمانان مانند سایر ملت ها با تمدن جدید غرب ارتباط مستقیم داریم هم تحت تأثیر آن قرارمی گیریم وهم می توانیم برآن تأثیر بگذا -22

 صحیح

 هرقدر آگاهی وهوشیاری ما بیشتر باشد قدرت تأثیر گذاری ما بر تمدن غرب بیشترخواهد بود.   صحیح -23

بررسی ضعف ها وقوت های تمدن غرب درعرصه های مختلف به ما کمک می کند که در راستای احیای تمدن اسالمی از نقاط قوت آن بهره مند  -24

 شویم.   صحیح
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 یک حرکت روبه جلو محسوب می شود.  صحیحها گرفتار بت پرستی بود ،  تمدن جدید برای اروپایی ها که قرن -25

 باظهور تمدن جدیدغرب، مردم بت پرست اروپا به یک دین غیر الهی معتقد شدند.   غلط -26

 مسیحیان معتقد بودند که آدم دربهشت اولیه مرتکب گناه شد واین گناه برفرزندانش سرایت کرده است.   صحیح -27

 هرکودکی نیاز به غسل تعمید ندارد بلکه هرگناهکاری باید غسل تعمید داده شود.   غلطبه اعتقاد مسیحیان  -28

 مسیحیان اعتقاد داشتند که مسیح )ع( به عنوان تاوان گناهانش به دارآویخته شد.   غلط -29

 طاعتراف به گناهان خود درحضور کشیش ، آئینی نبود که توسط مبلغین میان مسیحیان رواج داده شده باشد.  غل -31

بسیاری ازکشیشان دراین دوره)دوره حکومت کلیسا( شروع به فروختن بهشت کردند ودرعوض بخشش وگناه ، پول های کالن بدست آوردند.  -31

 صحیح

 درآئین مسیحیت، معتقد بودند که پس از ازدواج امکان جدایی زن وشوهر وجود دارد وپیوند شان ابدی نیست.  غلط -32

 هرموضوعی ضروری نبود ومخالفت باآن کفر تلقی نمی شد.   غلط پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره -33

 درتمدن جدید غرب، این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ایمان سازگاری دارد وسبب تزلزل ایمان نمی شود.   غلط -34

 می پنداشتند.   صحیح چون رهبران کلیسا نظریات دانشمندان گذشته راپذیرفته بودند مخالفت باآن نظریات رامخالفت با دین مسیح )ع( -35

 هم کلیسا ازثروتمندترین مالکان بود، وهم مردم راثروتمندشدن دعوت می کرد.   غلط -36

 سبب بدبینی به کلیسا وکشیشان ثرومند بودن کلیسا ودعوت مردم به دوری از دنیا وزهد بود.   صحیح -37

 ین جمله معروف ویل دورانت است.   غلطا« علم وفلسفه در اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی یافت » -38

 مونتگمری وات: بسیاری از هنرها وفنون برجسته اروپایی مانند معماری، اسلحه سازی و...مدیون صنعت گران مسلمان می داند.   غلط -39

 ازجمله آثار مثبت حوزه علم : علم زدگی است.   غلط  -41

 رشد سریع علم، اولین اثر مثبت حوزه علم است.   غلط -41

 مثبت علم به ترتیب توانایی بهره مندی بیشتر ازطبیعت ورشد سریع علم است.   غلط آثار -42

 ازجمله آثار منفی حوزه علم، مصرف زدگی است.   صحیح -43

  ست. ا کارخانه داران بااستفاده ازجاذبه تبلیغات درمردم ، نیازهای کاذب بوجودآوردند تاآنان را به تنوع طلبی بکشانند این اثرمنفی علم زدگی -44

 غلط

 شکاف کوه ها برای ساختن تونل ومهارآب ها باسدسازی ، نابودی طبیعت است کزجمله آثار منفی حوزه علم می باشد.   غلط -45

 شکست های پی درپی جوامع غربی درعرصه اخالق وظهور بحران های اخالقی دراین جوامع سبب ظهور مکاتب عرفانی ومعنوی شد.   صحیح -46

 د بدلیل آنکه برآمده ازآموزه های وحیانی اند نتیجه ای مطلوب برای بشر تشنه امروز بود.  غلطمکاتب وفرقه های عرفانی جدی -47

 ازجمله آثار مثبت حوزه قسط وعدل ، توجه به قانون وتوجه به نهاد خانواده بود.  غلط -48

 به ترتیب اولین اثر مثبت حوزه قسط وعدل توجه به قانون بود صحیح -49

استبدادی وموروثی حاکم برکشورهای اروپایی ازصحنه خارج شود، عدم افزایش فاصله میان انسانهای فقیر آنچه باعث شد برخی حکومت های  -51

 وغنی درجهان بود.   غلط

 مشارکت مردم درتشکیل حکومت ازجمله آثار مثبت حوزه قسط وعدل است.  صحیح -51

 ن کشورها رادرپی داشت.  صحیحتولید انبوه کاال ونیاز به بازارهای کشورهای دیگر، احتیاج به منابع طبیعی آ -52

.   یکی از سیاه ترین دوران زندگی انسان روی کره زمین، دوره استعمار که دوره غارت علنی ثروت ملت ها بود وتاآواخر قرن بیستم ادامه دارد -53

 صحیح

 د کرد.   غلطتمدن جدید با نگاه معنوی به انسان به ویژه درحوزه روابط زن ومرد بهترین سود رابه نهاد خانواده وار -54

 جهان نظامی شده ومحصور درتسلیحات ازجمله آثارمنفی حوزه علم است.  غلط -55

 ازجمله آثارمنفی حوزه خانواده درغرب، به ترتیب بی بند وباری جنسی ، استفاده ابزاری از زنان وفروپاشی نهادخانواده است.  غلط -56

 فراوان داشت.  صحیح گسترده ، خانواده هسته ای هم نموددرغرب قدیم ، مانند همه سرزمین های دیگر عالوه بر خانواده  -57

ارند. دامروزه بی بندوباری جنسی آن چنان درغرب رواج یافته است که بسیاری ازمردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالح ومبارزه با آن را ن -58

 صحیح

دد خواهیم دید که سود آوری تجارت فحشا درحال ربودن گوی اگرالیه ظاهری وسطحی موقعیت زن در دنیای امروز کنا رود وباطن آشکار گر -59

 سبقت ازتجارت ماود مخدر واسلحه است.  صحیح

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



37 
 

 امروزه قدرت های تبلیغاتی نیاز آفرینی می کنند ومردم را به دنبال نیازهای کاذبی که آفریده اند می کشانند.    صحیح -61

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی

ا تعقل ب -کفر تلقی می شد رهبران کلیسا چه حکمی داشت وچه رابطه ای میان تعقل با ایمان وجود داشت؟ درقرون وسطی مخالفت باعقاید -61

 ایمان سازگاری نداشت.

کنارگذاشتن اعتقادات باستانی وبت پرستی واعتقاد الف(کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟ ب( کدام عامل موجب اتحاد اروپا شد الف( -62

 اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی ب( –به یک دین الهی 

آسیب جدی تنوع طلبی ومصرف گرایی برای مردم درتمدن جدید، چیست؟ انسان را از اساسی ترین نیاز خود یعنی پرورش وتکامل بعد معنوی  -63

 ومتعالی خویش غافل می سازد.

 بهتر شناسایی کنیم ومسئولیت خود را درمواجهه ثمره ارزیابی تمدن جدید با معیارهای الهی چیست؟   می توانیم نحوه زندگی درآن را -64

 با آن بدانیم.

سست شدن ارتباط شخصی وپیوسته انسان با خدا ثمره کدام یک از آیین ها وتفکرات نادرست مبلغان مسیحی بود؟ اعتراف به گناهان خود  -65

 اختصاص عبادت وراز ونیاز با خدا به روز معین ودرمحل کلیسا -درحضور کشیش

ر اروپا عالقه به پژوهش وآزمایش وتجربه افزایش یافت، نقد رهبران کلیسا شروع شد، حقوق وقانون مورد توجه واقع گردید وخرد چه زمانی د -66

 ورزی در دستور کارقرارگرفت؟  اندیشمندان ودلسوزان اروپایی برای تحول درجامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند.

وجه به ت -جدید درحوزه علم وقسط وعدل به ترتیب کدام است؟ رشد سریع علم وتوانایی بهره مندی بیشتر از طبیعتآثار وپیامد مثبت تمدن  -67

 قانون ومشارکت مردم در تشکیل حکومت

فل غا -جدی ترین آسیب مصرف گرایی وایجاد تنوع طلبی چه بود وچه نتیجه ای دربرداشت؟ تغییر الگوی زندگی ودل مشغولی دائمی مردم -68

 تن انسان از اساسی ترین نیازخودساخ

 ،ظهور پدیده استعمار معلول چیست وازپیامدهای نادرست تمدن جدید درچه حوزه ای است؟ تولید انبوه کاال ونیاز به بازارهای کشورهای دیگر  -69

 قسط وعدل  -احتیاج به منابع طبیعی وروحیه فزون خواهی

که قدرت تأثیر گذاری ما را افزایش می دهد، چه فوایدی دارد؟ به ما کمک می کند که آشنایی با نقاط قوت وضعف تمون جدید عالوه بر آن  -71

 درراستای احیای تمدن اسالمی، ازنقاط قوت وضعف این تمدن بهره مند شویم وازضعف هاعبرت بگیریم.

فا یک موجود زنده طبیعی مانند مصرف زدگیی نتیجه کدام دیدگاه غالب وحاکم درتمدن جدید است وسرانجام این اندیشه چیست؟ انسان صر -71

 بی توجهی به بعد معنوی وفطرت الهی -دیگر موجودات ولی پیچیده تر است

 توجه گسترده کشورهای اروپایی به حقوق ، قانون وساختار حکومت ، عکس العملی دربرابرچه چیری بود؟ که ابتدا چگونه اتفاق افتاد؟ حاکمیت -72

 ترجمه آثار اسالمی  -نامطلوب کلیسا

 نگاه مادی به انسان به ویزه در حوزه روابط زن ومرد  ردشدن بیشترین آسیب به نهاد خانواده معلول چه چیزی درتمدن جدیداست؟وا -73

 بی معنا شدن ضابطه ومعیار مذهبی یا اخالقی که منشاء الهی داشته باشد ازتبعات چه چیزی است؟ بی بند.باری جنسی -74

 د؟ تعقل با ایمان سازگاری ندارد وسبب تزلزل ایمان می شود.اعتقاد رهبران کلیسا درخصوص تعقل چه بو -75

 درتمدن جدید اعتقاد رهبران کلیسا، درمنع انتشار نظریات جدید ، برخاسته ازچه چیزی بود؟مخالف بانظرات سابق رامخالفت با دبن دانستن -76

؟ انسان صرفا یک موجود زنده طبیعی مانند الف(دیدگاه غالب وحاکم درتمدن جدید درخصوص انسان چیست؟ ب(به چه نتیجه ای منجرشد -77

 غفلت ازتکامل بعد معنوی -دیگر موجودات ولی پیچیده تر است

الف(درچه صورتی وضع حاکم درتولید فیلم ها، رمان ها ب(وتصاویر تبلیغاتی )اززنان( درتمدن جدید تغییر می کرد؟ بعد معنوی والهی انسان  -78

 ه دین اسالم بها می داد ، شخصیت داده می شد.ب( به زنان آن گونه ک -دارای اهمیت بود

 بهره گیری ازتجربیات سایر تمدن ها -2کلیسا وتعالیم تحریف شده  -1زمینه های پیدایش تمدن جدید رانام ببرید؟  -79

 توانایی بهره مندی بیشتر ازطبیعت -2رشد سریع علم  -1آثارمثبت تمدن جدید درحوزه علم رانام ببرید؟  -81

 علم زدگی -3نابودی طبیعت -2مصرف زدگی  -1ید درحوزه علم رانام ببرید؟  اثارمنفی تمدن جد -81

 مشارکت مردم درتشکیل حکومت -2توجه به قانون  -1آثار مثبت حوزه قسط وعدل درتمدن جدید را نام ببرید؟  -82

فاصله میان انسان های فقیر وغنی افزایش  -2ظهور ظلم فراگیر وپدیده استعمار -1آثارمنفی حوزه قسط وعدل درتمدن جدید را نام ببرید؟  -83

 جهان نظامی ده ومحصور درتسلیحات -3درجهان 

 استفاده ابزاری از زنان  -3بی بند وباری جنسی  -2فروپاشی نهاد خانواده   -1برخی از آسیب ها ی تمدن جدید درحوزه خانواده را نام ببرید؟  -84
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ر این تمدن  ف مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها وبت باظهو-1آثار مثبت تمدن جدیدومسیحیت در اروپا رابنویسید؟  -85

کتابهایی دراخالق ، معنویت  -4بناهای عظیم وباشکوه مذهبی ساخته شد -3انحاد ویکپارچگی درسرزمین اروپا حاکم شد -2خانه ها ازبین رفت 

 وفرهنگ نگارش یافت وآثارهنری بزرگی پدیدآمد.

آنان معتقد بودند که آدم دربهشت اولیه مرتکب گناه شده است واین  -1مورد(4عقایدغلط اروپاییان درقرون وسطی وآثار منفی آن را بنویسید؟ ) -86

بشریت  ع( خود رابه عنوان تاوان گناهان)اعتقاد داشتند که مسیح  -2گناه به فرزندان آدم نیز سرایت کرده وهرکسی باگناه اولیه به دنیا می آید.  

عبادت  -4  1اعتراف به گناهان درحضور کشیش ، آیین دیگری بود که توسط مبلغین میان مسیحیان رواج یافت -3فدا کرد وبه دارآویخته شد  

 وراز ونیاز با خدا نیز به روز معینی درهفته ودرمحل کلیسا ودرحضور کشیشان اختصاص یافت.

عالقه به پژوهش وآزمایش تجربه افزایش  -2کتاب های دانشمندان مسلمان  -1استفاده کردند؟  اروپا درقرون وسطی ازکدام ثمرات تمدن اسالمی -87

 خردورزی در دستور کارقرار گرفت. -5حقوق وقانون مورد توجه واقع گردید -4نقادی رهبری کلیسا شروع شد    -3یافت

نتگمری وات: علم وفلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ سخنان دانشمندان درخصوص تأثیر پذیری اروپا ازتمدن اسالمی را بنویسید؟ م -88

 ناسالم توسعه نمی یافت.    ویل دورانت: بسیاری ازهنرها وفنون برجسته اروپایی همچون معماری، اسلجه سازی و...را مدیون صنعتگران مسلما

 می داند.

 رشته انسانی  -مسئولیت بزرگ ماهم  سیزدسؤاالت درس 

 مناسب کامل کنید. جای خالی راباکلمات

ما به عنوان ایرانی مسلمان دوتجربه راپشت سر گذاشتیم ، یکی برچیدن نظام...........وابسته به بیگانه وبرپاساختن نظامی متکی برارای  -1

 قوانین -مردم...........اسالم ودیگری پیروزی در دفاع مقدس.     استبدادی

کشورها رابه تأثیر ........به غیب درپیروزی واثرات سازنده حکومت مبتنی بر.........افزایش داد.   دوتجربه ملت مسلمان ایران ، اعتقاد مردم دیگر -2

 دین اسالم -ایمان

تاق ...........مشدوتجربه ملت مسلمان ایران، مردم دیگرکشورها رانسبت به قدرت های استکباری حاکم برجهان آگاه کرد وبرای رسیدن به ...............و... -3

 عدالت -تشنه تر ساخت.    معنویتتر و

ر نزدیک می سازد.   گذشته دربردارنده تجربه های فراوان است که..................و.............. ما را افزایش می دهد وما را به تصمیم گیری های درست ت -4

 روشن بینی -بصیرت

 انتخاب -ی مؤثر ، ضروری والزم است.    واقعیت هاشناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست............و............روش ها -5

 پاکی ها -خانواده کانون رشد.....................و....................ومحل تربیت نسل های خالقف توانمند وبا همت است.    فضیلت ها -6

 رمج -می گردد.     فساد....وحضور انسانهای با فضیلت وکارآمد تحکیم بنیان خانواده سبب رشد فضایل اخالقی درجامعه ، کاهش ..............و............ -7

دار نیستند مسئولیت اگر بنیان خانواده سست شود، .....................و.....................گسترش می یابد ونسل هایی که از قوت وقدرت روحی کافی برخور -8

 تباهی     –های اجتماعی را برعهده می گیرند.     فساد 

حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده امکان پذیر نیست بلکه نیازمند جامعه ای  -9

 توانمند   -.................و..................است.   مستحکم

است که می توانیم به جامعه ای ................و............برای  باید بکوشیم جامعه خود را به شاخص های تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم ودر آن صورت -11

 نمونه   -دیگران تبدیل شویم.     اسوه

تبلیغ فرهنگ متعالی برای معرفی تمدن متعالی اسالم وشاخص های آن درجهان به.....................و.................نیاز است که محل تولید فکر واندیشه و -11

 مرکزی-ن می یاشد.کانوناسالم درجها

م تبدیل شویم.         اگر بنیان های جامعه خود را ................کنیم ونقاط...............این جامعه را برطرف کنیم می توانیم به کانون اصلی تبلیغ اسال -12

 ضعف -مستحکم

 تسلط -استقالل                        .بیگانگان می شود.       پیشرفت علمی ، پایه های ..............یک ملت راتقویت ومانع................. -13

 استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای ............................درمیان افکارعمومی جهان است.    حضورکارآمد -14

 حقوق                               خواهند یافت .  کشوری که مردم آن ازعلم بی بهره می باشند هرگزبه...............خود دست ن -15

 افتخارقله های                           ......  رابه سرعت فتح خواهد کرد.    .................ملتی که به توانایی خود ایمان وباور دارد........... -16

 معقول   -منطقی           میان یک پیام و روش تبلیغ آن بایدتناسب ..............................و...............برقرار باشد.                              -17
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 استداللی  -است.                 منطقیدین اسالم یک دین .....................و.................است وهر آموزه وحکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده  -18

 الهی دین اسالم یک دین منطقی واستداللی است وهرآموزه وحکم آن براساس .........................تنظیم شده است.                     حکمت -19

می توانند دراستخدام حق قراربگیرند می توانند امروزه ابزارهای رساندن پیام بسیار متنوع وگسترده شده است این ابزرارها به همان میزان که  -21

 گمراهی  -حامل پیام های .................باشند وبه .................مردم کمک کنند.     باطل

...............می شوند. باید هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق وحقیقت نمی روند بلکه سدّ راه ...............و.. -21

 حق پرستی -حق جویی

 نمونه حق سیتیزی وزورگویی درعرصه جهانی ، اقدامات .....................درفلسطین اشغالی است.   صهیونیست ها -22

ه کردن روحیه باشناخت دقیق فرصت ها، مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت وظالمانه ای که درآن قرار گرفته اند آگاه کنیم وبا زند -23

 مبارزه -...............و..................به تقویت جبهه عدالت خواهان بپردازیم.      جهاد

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

 تحقق تمدن آرمانی اسالم، یک بلند پروازی است.  غلط -24

 یران است.   صحیحظام استبدادی وابسته به بیگانگان یکی ازتجربه های ملت ایدن نبرچ -25

 دوتجربه ملت ایران ) برچیدن نظام استبدادی وپیروزی درجنگ تحمیلی( هیچ تأثیری برملت های جهان نداشته است.   غلط -26

 اولین اقدام درحوزه تقویت توانایی فردی ، تقویت ایمان واراده است.   غلط -27

 روری والزم نیست.  غلطشناخت دنیای جدید جهت درک درست واقعیت ها وانتخاب روش های مؤثر ض -28

 خانواده کانون رشد فضیلت ها وپاکی ها ومحل تربیت نسل های خالق ، توانمند وبا همت است.   صحیح -29

 تحکیم بنیان خانواده سبب رشد فضایل اخالقی درجامعه وکاهش فساد وجرم است.   صحیح -31

قوت وقدرت روحی کافی برخوردار نیستند مسئولیت های اجتماعی  اگر بنیان خانواده سست شود فساد وتباهی گسترش می یابد ونسل هایی که از -31

 برعهده می گبرند.  صحیح

 حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم، با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده امکان پذیر است.   غلط -32

 مدن جدید غرب نزدیک کنیم.   غلطبرای تبدیل شدن به جامعه اسوه ونمونه باید کوشید جامعه خود را به شاخص های ت -33

 درصورتی می توانیم کانون اصلی تبلیغ اسالم شویم که بنیان های جامعه خود را مستحکم کنیم ونقاط ضعف جامعه را برطرف کنیم.   صحیح -34

 ازجمله اقدامات برای همراه کردن دیگران با خود)برای تحقق تمدن متعالی اسالم( تقویت معرفت دینی است.    صحیح -35

 پایه های جامعه خود است. غلطتالش برای پیشگام شدن درعلم وفناوری اولین اقدام برای تحکیم  -36

 پیشرفت علمی ، پایه های اقتصادی یک ملت راتقویت می کند ومانع تسلط بیگانگان می شود.  غلط -37

 جهان است.    غلطاستحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور درمیان بازارهای نظامی  -38

 یک کشور ضعیف بطور طبیعی منزوی می شود وهمراهی وهمدلی در دنیا نمی یابد.  صحیح -39

 ملتی که به توانایی خود ایمان وباور دارد قلیه های افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد.   صحیح -41

که جویای حقیقت است بطور طبیعی جذب آن می شود.   پیام اسالم ، پیامی مطابق بافطرت انسانهاست. هر انسان حقیقت طلب وروشن ضمیری  -41

 صحیح

 میان یک پیام وروش تبلیغ آن هیچ تناسبی وجود ندارد.  غلط -42

 دین اسالم یک دین منطقی واستداللی نیست بلکه فقط آموزه ها و احکام آن براساس حکمت است.   غلط -43

 بکارانه تبلیغ کرد.     صحیحدین اسالم را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش های فری -44

 امروزه ابزارهای رساندن پیام متنوع اند که فقط دراستخدام حق اند.   غلط -45

ق باید برنامه ح تحقق سخن اگر واقع بینانه نگاه کنیم در می یابیم که دعوت به حق وعدالت را نباید منحصر به صحبت وشعار کنیم ، بلکه برای  -46

 ریزی کرد.  صحیح

 فرصت ها ، مردم دنیا باید نسبت به شرایط سخت وظالمانه ای که درآن قرار گرفته ، آگاه کنیم         صحیح با شناخت دقیق -47

 با اقتداء به امام خمینی ، عزت وکرامت ذاتی انسانها را باید به آنها یاد آوری کنیم.   صحیح -48

 سؤاالت کوتاه پاسخ وتشریحی

دریافت سطحی ازتوانمندی  -قی کردن این هدف چه اشکالی دارد؟ احیای تمدن اسالمیهدف بزرگ ما مسلمانان چیست ودور از دسترس تل -49

 ذاتی انسان وقدرت جوانان ونوجوانان وعدم آشنایی باآموزه های اسالم
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 مهمترین عامل برای حضور کارآمد درافکار عمومی چیست؟ استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور وپیشرفت وتعالی -51

 ام پایه های استقالل یک ملت چیست؟ پیشرفت علمیعامل تقویت واستحک -51

 ضعف پایه های علمی یک کشور چه نتیجه ای درپی دارد؟ عدم دستیابی به حقوق خود -52

ا دهد ارتقبرنامه ای که ما را در راه دسیابی به احیای تمدن اسالمی یاری نماید، باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ ما را به سطح الزم از توانمندی  -53

 رت الزم برای ایفای نقش درجهان کنونی را به ما ببخشد.وقد

 درون جوش ودرون زا ست. -بنا به سخنان مقام معظم رهبری مایه اقتدار ملی چیست وچه خصوصیتی دارد؟ علم -54

ارزش های معنوی با توجه به پیام امام خمینی )ره( دشمنان تاچه حدی استقالل وآزادی ما راتحمل می کند؟ مرزی جز عدول ازهمه هویت ها و -55

 والهی مان نمی شناسند.

 نبا توجه به آیه شریفه) ادع الی سبیل ربک....( دومین روشی که برای گفتگو با مردم ورساندن پیام الهی به کار می رود چه روشی است ونشا -56

 ترسیم چهره عقالنی ومنطقی دین اسالم -دهنده کدام صفت اسالم است؟  اندز نیکو

این عبارت بیانگر کدام وظیفه ما برای احیای تمدن اسالمی است ؟ حضور مؤثر « اسالم پیامی مطابق با فطرت انسان است پیام» اگر بگوییم :  -57

 وفعال درجامعه جهانی

 رشتچرا گروهی از اهل باطل نه تنها زیر بار حق وحقیقت نمی روند بلکه سدّ راه آن نیز می شوند واین گروه تا چه زمانی آرام نمی گیرند؟ گس -58

 همه را تابع خود کنند ویوغ اسارت برگردن دیگران بیفکنند.   -عدالت ، منافع آن ها را تهدید می کند

به فرموده امام خمینی)ره( اصل واساس سیاست ما با بیگانگان باید توجه بر چه محوری باشد؟ دشمنان ما وجهان خواران ، مرزی جز عدول  -59

 نمی شناسند. ازهمه هویت ها وارزش های معنوی والهی مان

 »مردود بودن توسل به روش های فریبکارانه یا تعصب های جاهالنه برای جلب نظر مردم به دین اسالم را اعالم می دارد؟           ،کدام آیه شریفه  -61

  «ادع الی سبیل ربک باحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن

ودرچه صورتی یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم می شود؟ مردم آن از علم بی بهره چه کشوری هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت  -61

 استعدادهای یک ملت به کار افتد.   -باشند

ی تحضرت ابراهیم )ع( وحضرت اسماعیل )ع(  با باال بردن بنای خانه کعبه بنای چه جامعه ای راگذاشتند وبه جز دعایشان برای خود، چه درخواس -62

 ذریه ونوادگانی به آنان عطا کند که ادامه دهنده راه توحید واسالم باشند. -جامعه توحیدی از خدا کردند؟

ی ماگر واقع بینانه نگاه کنیم ، در می یابیم که دعوت به حق وعدالت را نباید منحصر به صحبت وشعار کرد، بلکه برای تحقق سخن حق  چه اقدا -63

تالش وآمادگی برای شهادت در راه خدا وتحمل همه  -وانع حق پرستی را درکل جهان زدودباید انجام دادوچگونه میسر است؟ قیام نمود وم

 سختی های راه

تحکیم بنیان خانواده به عنوان کانون رشد فضیلت ها ومحل تربیت نسل های توانمند وبا همت چه ثمراتی خواهد داشت؟ رشد فضایل اخالقی  -64

 وکارآمد درجامعه، کاهش فساد وحضور انسان های با فضیلت

 راستحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحاد ملی وعمل به وظیفه امربه معروف ونهی از منک -65

 همگی ازعوامل مهم چه امری هستند؟ استحکام نظام اسالمی

برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحاد ملی  استحکام پایه های اقتصادی وتالش م اسالمی کدامند؟اعوامل مهم استحکام نظ -66

 وعمل به وظیفه امربه معروف ونهی از منکر

برکدام یک از مسئولیت های ما به عنوان مسلمان تأکید شده است « حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند:» اگر گفته شود  -67

 علم -د؟ ترسیم چهره منطقی دین اسالمودرچه حوزه ای مورد توجه قرار می گیر

 و دوتجربه ملت مسلمان ایران رابنویسید؟ یکی برچیدن نظام استبدادی وابسته به بیگانه وبرپاساختن نظامی متکی برآرای مردم وقوانین اسالم -68

 دیگری پیروزی دردفاع مقدس

اعتقاد مردم دیگرر کشورها را به تأثیر ایمان به غیب در پیروزی  دوتجربه ملت مسلمان ایران، چه تأثیری برملت جهان دارد؟ این دو تجربه هم -69

 واثرات سازنده حکومت مبتنی بردین اسالم افزایش داد وهم آنان را نسبت به قدرت های لستکباری حاکم برجهان آگاه تر کرد وبرای رسیدن به

 سیاری ازملت تبدیل کرد.معنویت وعدالت مشتاق تر وتشته تر ساخت واین ارزش ها را به خواست عمومی ب

به نظر می رسد و رسیدن به آن هدف دور از دسترس تلقی می شود ؟   این ناشی  چرا تحقق تمدن آرمانی اسالم درنگاه ابتدایی بلند پروازی  -71

زه های بیدارکننده ازیک دریافت سطحی ازتوانمندی ذاتی انسان وقدرت مردم هوشمند جامعه وجوانان ونوجوانان پاک اندیش وعدم آشنایی باآمو

 اسالم می باشد.
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هان ایجادتمدن اسالمی نیازمندچه برنامه ای است؟ برنامه ای که ما را به سطح  الزم از توامندی برساند وقدرت الزم را برای ایفای نقش در ج -71

 کنونی به ما ببخشد

تحکیم پایه های  -3تحکیم بیان خانواده -2نایی های فردی تقویت توا -1برای دستیابی به تمدن آرمانی اسالم، باید چه اقداماتی انجام دهیم؟  -72

 حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی-4جامعه خود  

 تقویت ایمان واراده -2تالش برای کسب آگاهی وبصیرت    -1برای تقویت توانایی های فردی چه اقداماتی  الزم وضروری است؟  -73

شناسایی ضعف  -1تبدیل شویم وبهترین مبلغ اسالم درجهان باشیم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ برای اینکه بتوانیم به کانون اصلی تبلیغ اسالم  -74

 -4تالش برای پیشگام شدن در علم وفناوری     -3همراه کردن سایر افراد جامعه با خود    -2ها وکمبود ها وتالش درجهت اصالح آنها   

 فس عمومیتقویت عزت ن -5استحکام بخشیدن به نظام اسالمی   

استفاده از بهترین  -2ترسیم چهره منطقی وعقالنی دین اسالم     -1برای حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟  -75

 مبارزه با ستمگران وتقویت فرهنگ جهاد وشهادت وصبر -3وکارآمد ترین روش ها برای رساندن پیام    

از جمله اقدامات الزم برای تقویت توانایی های فردی می باشد را توضیح دهید؟ اجرای هرطرحی ، بدون تالش برای کسب آگاهی وبصیرت که  -76

آگاهی از موفقیت ها و شکست های قبلی میسر نیست. گذشته ، دربردارنده تجربه های فراوان است که بصیرت وروشن بینی ما را افزایش می 

می سازد شناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست واقعیت ها وانتخاب روش های مؤثر،  دهد وما را به تصمیم گیری های درست تر تزدیک

ضروری والزم است پس هریک از ما باید برنامه ای برای آشنایی دقیق با تمدن بزرگ اسالمی وشرایط جهانی که درآن زندگی می کنیم، تنظیم 

 کنیم.

یت توانایی های فردی می باشد ر ا توضیح دهید؟ مشارکت دراین اقدام بزرگ نیازمند تقویت ایمان واراده که از جمله اقدامات الزم برای تقو -77

 اعتقاد راسخ به دین، عزت نفس ، توکل واعتماد به خداوند، شجاعت، پایداری، عزم واراده قوی است.

ها وپاکی ها ومحل تربیت نسل های  چرا تحکیم بنیان خانواده برای تحقق تمدن آرمانی اسالم الزم است؟ چون خانواده کان ون رشد فضیلت -78

خالق، توانمند وبا همت است. تحکیم این بنیان سبب رشد فضائی اخالقی درجامعه، کاهش فساد وجرم وحضور انسان های بافضیلت وکارآمد می 

ت های ار نیستند، مسئولیگردد. اگر بنیان خانواده سست شود، فساد وتباهی گسترش می یابد ونسل هایی که از قوت وقدرت روحی کافی برخورد

 اجتماعی را برعهده می گیرند.

 چرا تحکیم پایه های جامعه خود برای تحقق تمدن آرمانی اسالم الزم است؟) چگونه می توانیم به جامعه ای اسوه ونمونه برای دیگران تبدیل -79

روهی پراکنده امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند جامعه شویم؟( چون حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم، با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گ

ای مستحکم وتوانمند است. بنابراین، باید بکوشیم جامعه خود را به شاخص های تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم ودرآن صورت است که می 

 توانیم به جامعه ای اسوه ونمونه برای دیگران تیدیل شویم.

وشاخصه های آن درجهان وعالقه مند ساختن مردم به افکار واندیشه های اسالمی به چه چیزی نیاز است؟ به برای معرفی تمدن متعالی اسالم  -81

 کانون ومرکزی نیاز است که محل تولید فکر واندیشه وتبلیغ فرهنگ متعالی اسالم درجهان باشد.

ای تبدیل شدن به کانون اصلی تبلیغ اسالم می باشد شناسایی ضعف ها وکمبود ها وتالش درجهت اصالح آنها ، که ازجمله اقدامات الزم بر -81

راتوضیح دهید؟ جامعه ای که اکنون در آن زندگی می کنیم، درکناربرخورداری ازنقاط قوت فراوان ، ضعف ها وکاستی هایی همچون بی عدالتی 

م است به عنوان یک نوجوان معتقد وعدالت طلب، ، تجمل گرایی و...دارد که می تواند مانعی مهم درجهت تحقق تمدن اسالمی باشد از این رو الز

 به دقت کمبود ها وآسیب های جامعه فعلی راشناسایی کنیم وباشجاعت درجهت اصالح این آسیب ها گام برداریم.

ن آرمان مقام معظم رهبری درمورد ضرروت شناسایی ضعف ها وکمبودها وتالش درجهت اصالح آنها چه می فرمایند؟ احتیاج است به یادآوری ای -82

ها با همان زبان جوان مؤمن انقالبی که از خصوصیاتش صراحت است، ازخصوصیاتش شجاعت درگفتار است ، اینکه شجاعانه حرف خودش را 

ا بزند...این احساس روحیه تهاجم را درجوان دانشجو وجوان انقالبی، من کاکال قبول دارم . بایستی ارزش ها به صورت صریح وهوشیارانه دائم

 به بشوند.مطال

باید این رسالت بزرگ  ومتعالی رابرای  -1با چه اقداماتی  می توان برای تحقق تمدن آرمانی متعالی اسالم، افراد جامعه رابا خود همراه کرد؟  -83

صمیمی  با تشکیل گروه های مطالعاتی خود جوش درمیان خویشان وهم کالسان و دوستان-2دوستان ، نزدیکان وافراد جامعه خود تبیین کنیم 

با تقویت معرفت دینی خود  -4با تولید محتواهای رسانه ای مؤثر درباره تمدن اسالمی وشاخص ها ی آن    -3زیر نظر یک راهنمای باتجربه ، 

 با حضور آگاهانه وحساب شده درفضای مجازی برای تبلیغ اندیشه درست دینی. -5واطرافیان  

مله اقدامات الزم برای تبدیل شدن به کانون اصلی تبلیغ اسالم می باشد راتوضدح دهید؟ )تالش تالش برای پیشگام شدن درعلم وفناوری که ازج -84

ه یبرای پیشگام شدن درعلم وفناوری که ازجمله اقدامات الزم برای تحکیم پایه های جامعه خود می باشد را توضیح دهید؟(   پیشرفت علمی ، پا
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سلط بیگانگان می شود. هریک از ما باید بکوشیم با همت بلند وپشتکار فراوان، استعداد خود را های استقالل یک ملت را تقویت می کند ومانع ت

 به کار بگیریم تا به مرتبه ای از قدرت علمی برسیم که توجه دیگر ملت رب به سوی خود جلب کنیم.

م های اولیه ای است که باید با همت بلند تر آیا پیشرفت های اخیردانشمندان جوان کشور ما دررشته های مختلف علمی کافی است؟ خیر قد -85

 وعزم قوی تر ادامه یابد وهمه عرصه های دانش رابپیماید.

ار داستحکام بخشیدن به نظان اسالمی که از جمله اقدامات الزم برای تحکیم پایه های جامعه خود می باشد را توضیح دهید؟ ) چرا استحکام واقت -86

ل برای حضور کارآمد درمیان افکار عمومی جهان است؟(  یک کشور ضعیف ، به طور طبیعی منزوی می نظام حکومتی یک کشور مهم ترین عام

سجام نشود وهمراه وهمدلی در دنیا نمی یابد. استحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحادملی، ا

 س امربه معروف ونهی ازمنکر ، ازمهمترین عوامل استحکام نظام اسالمی است.اسالمی ومشارکت عمومی وعمل به وظیفه مقد

استحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت  مهمترین عومال استحکام نظام اسالمی کدامند؟ -87

 ف ونهی ازمنکراتحادملی، انسجام اسالمی ومشارکت عمومی وعمل به وظیفه مقدس امربه معرو

 رتقویت عزت نفس عمومی چگونه می تواند اقدامی الزم برای تحقق تمدن آرمانی اسالم باشد توضیح دهید؟ ملتی که به توانایی خود ایمان وباو -88

 مان وباور به اینکهبیان می کند، قله های افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد . ای« عمل»را، نه صرفا درلفظ، که در« ما می توانیم» دارد وعبارت 

زنده کننده تمدن اسالمی ونیروی محرکه ای برای پیمودن راه وگذراز گردنه های سخت است. آن خود باوری که پیامبر)ص( « ما می توانیم» 

ازهمان ابتدا ک مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح  جهان قیام کند وبه وجود آورد، سبب شد  درشهر کوچ گرامی اسالم در یاران اندک خود

 برای آزادی ستم دیدگان جهان وگسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزی نماید.

زنده کننده تمدن اسالمی ونیروی « ما می توانیم» ایمان وباور به اینکه  چه تأثیری درتحقق تمدن آرمانی اسالم دارد؟« ما می توانیم» عبارت  -89

 سخت است. محرکه ای برای پیمودن راه وگذراز گردنه های

آن خود باوری که پیامبرگرامی اسالم)ص( درشهرکوچک مدینه ایجاد کردند چه تأثیری درتحقق تمدن متعالی اسالم داشت؟ آن خود باوری که  -91

پیامبر)ص( گرامی اسالم در یاران اندک خود به وجود آورد، سبب شد  درشهر کوچک مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح  جهان قیام کند 

 وازهمان ابتدا برای آزادی ستم دیدگان جهان وگسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزی نماید.

ترسیم چهره منطقی وعقالنی دین اسالم که ازجمله اقدامات الزم برای حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی می باشد را توضیح دهید؟ میان یک  -91

رار باشد.   حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند. دین اسالم یک دین پیام وروش تبلیغ آن باید تناسب منطقی ومعقول برق

منطقی واستداللی است وهراموزه وحکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است .چنین دینی را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش 

ا باید ازهمان روش هایی که خداوند درقرآن کریم به پیامبر گرامی اش آموزش های فریبکارانه تبلیغ کرد ونظر مردم را سمت آن جلب نمود. م

 داده استفاده کنیم وبهره ببریم.

چنین دینی را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش های  دین اسالم راباید با چه روشی تبلیغ کرد وازچه روش هایی باید اجتناب نمود؟ -92

دم را سمت آن جلب نمود. ما باید ازهمان روش هایی که خداوند درقرآن کریم به پیامبر گرامی اش آموزش داده فریبکارانه تبلیغ کرد ونظر مر

 استفاده کنیم وبهره ببریم.

چرا می توان گفت که  شبکه جهانی اطالع رسانی )اینترنت( مهم ترین نمونه ، حامل پیام باطل وگمراه کننده مردم است؟ چون توسط کسانی  -93

دیریت می شود که نه تنها به دنبال حقیقت نیستند بلکه می خواهند باطل راحق جلوه دهند تامردم دنیا باطل راجای حق گذاشته تأسیس وم

 واز آن پیروی کنند.

چرا همواره گروهی ازاهل باطل هستند که نه تنها زی بار حق وحقیقت نمی روند، بلکه سدّراه حق جویی وحق پرستی می شوند؟ زیرا گسترش  -94

 عدالت، منافع آنها را برهم می زند .این گروه تاهمه راتابع خمود نکنند ویوغ اسارت برگردن دیگران نیفکنند،آرام نمی گیرند.

چرانمونه بارز حق ستیزی وزور گویی درعرصه جهانی، اقدامات صهونیست ها درفلسطین اشغالی است؟ چون فجایع وظلم هایی که امروزه  -95

سی پوشیده نیست وتاکنون سازمان های بین المللی ده ها قطنامه درمحکومیت چنایات رژیم صهیونیستی صادرکرده درفلسطین رخ می دهد، برک

 این قطنامه ها نتوانسته اند در رویه های ظالمانه این رژیم غاصب اندک تأثیری داشته باشد.اند، اما 
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