
 

 

 « 1»سؤاالت درس 
  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

 دهید: پاسخ سؤاالت به «.الحمید الغنی هو اهلل و اهلل الی الفقراء انتم الناس ایها یا» آیه به توجه با( 1

 ؟شودمی مراحلی چه شامل خدا به انسان نیاز( الف

 کند؟ فبرطر را دیگری موجود هر و انسان نیاز تواندمی تنها خداوند چرا( ب

 نامیده شده چیست؟ فقیر انسان اینکه از منظور آیه این اساس بر( ج

 .دیسیرا بنو شدهمشخصعبارت  امیپ «اللَّهُ هُوَ الَْغنِیُّ الْحَمِیدُ َإِلَى اللَّهِ و أَنْتُُم الُْفَقرَاءُ »یَا أَیُّهَا النَّاسُ  یآیه ( در2

 است؟ چه مواردیدر موجودات به خداوند  فقر بیانگر« الحمیدالغنی  هواهلل  الی اهلل و انتم الفقراء» یشریفهآیه ( 3

موجودات پیوسته  دهید چراتوضیح  «واالرضیساله من فی السموات » آیهو  «الحمیدالغنی  هواهلل  انتم الفقراءالی اهلل و» آیهبا توجه به ( 4

 ؟کنندمیاز خدا درخواست 

 اشاره دارد؟ خدا از مراحل نیازمندی مخلوقات به یککدامکنید هر یک از آیات زیر به  مشخص( 5

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

 کل یوم هو فی شأنب( 

 یسأله من فی السماوات واالرض( ج

 ؟چرا یز است؟تفکر در صفات و ذات خدا جا آیا «اهلل ذات فی تفکروا ال و ء شی کل فی تفکروا» حدیث به توجه با( 6

 ذات و چیستی خداوند را دریابیم؟ توانیممیآیا ما  «اهللتفکروا فی کل شیء وال تفکروا فی ذات »( با توجه به حدیث 7

 را او چیستیبه ذات خداوند پی برد و  تواننمی چرا( تفکروا فی کل شی و ال تفکروا فی ذات اللّه()با دقت در این حدیث پیامبر: ) (8

 ؟شناخت

 از تفکر در ذات الهی نهی شده است؟ چرا« تفکروا فی ذات اهلل وال شیءتوجه به سخن پیامبر:»تفکروا فی کل  اب( 9

 بیان کنید.با بندگی  درک نیازمندی به خدا را یرابطه« ابداًاللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین » حدیثتوجه به  با( 10

 چیست؟ وامگذار خودم به زدنی هم به چشم مرا خدایا «ابداً عین طرفه نفسی الی تکلنی ال اللهم» حدیث از (ص) اکرم پیامبر منظور( 11

 ؟اشاره دارد در مورد انسان اینکتهچه  به« تَکلنی إلی نفسی طَرفة عینٍ أبدا ( حدیث »اللهم ال12

 ه خدا توضیح دهید؟ب هاانساننیازمندی  مورد دررا  «تکلنی إلی نفسی طَرفه عینٍ أبدا اللهم ال»( پیام حدیث 13

 ؟در حدیث زیر بیانگر نیازمندی موجودات به خدا در کدام مورد است شدهمشخص کلمات( 14

 «معهو بعده و  قبلهاال و رأیت اهلل  »ما رأیت شیئا

 ؟شودمیچه پیامی برداشت  ع(»ما رأیتُ شیئاً إال َو رَأیتُ اهللَ َقبلَه وَ بعدَه و معه«) علی( از فرمایش 15

فرماید قبل و علی )ع( از اینکه می امیرالمؤمنین مقصود« رأیت شیئاً اال و راًیت اهلل قبله و بعده و معه ماا توجه به حدیث شریف »ب( 16

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

 و زمین است؟ هاآسمانخدا نور است که  شده گفته چرا و منظور از نور چیست «االرض و السماوات نور اهلل» آیه به توجه با( 17

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

 (( را بنویسید....عبارت قرآنی ))اهلل نور السموات واالرض  پیام( 19

 هستی چیست؟ جهان در تأملو  دقت بانتیجه نگاه همراه  «السموات واالرض اهلل نور»آیه  بر طبق (20



 

 

رِض کُلّ یَومٍ هو فی شأن« بگویید؛ چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست ابا تدبر در آیه شریفه »یسألُه من ِفی الّسماواِت وَ الَ (21

 دارند؟

 بنویسید: «کل یوم هو فی شان یساله من فی السموات واالرض»به عبارت قرآنی  توجه با( 22

 دارند؟ چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست الف(

 امری است؟ اندرکاردست هرلحظهچرا خداوند  ب(

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

 ست؟یهُوَ ِفى شَأن« چ ومیَکُلُّ »عبارت  امی( پ24

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

 اشاره شده است؟ چرا؟ هانیازمندیاز  یک کدام( به الف

 ؟از مراتب توحید داللت دارد یککدام( به ب

 ؟، به چه معناست«و هو اللطیف الخبیر البصارو هو یدرک ااالبصار تدرکه  ال» آیه در «االبصار»واژۀ  (26

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

 
  («خالی جای) کامل کردنی » سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

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

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

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

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

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

 روند.ها از بین میکند آن ...وجود و هستی افراد و مصنوعات بشری وابسته به خداوند است لذا هرلحظه که خدا... اساس که( بر این 6

 اراده()

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

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

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

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

 تواند(نمی –نامحدود ) ن ما ................ به حقیقت او احاطه یابد.( خداوند حقیقتی...............است و ذه11

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

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

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

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

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

 بخش(تجلی) است.



 

 

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

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

 ()بقا. است.................. نیازمندی جهان به خدا در دهندۀنشان کند متالشی را جهان تواندمی کند اراده هرلحظه خدا ( اینکه19

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

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

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

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

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

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

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

  است.  اما هدفی .......... رسدی به نظر م ............................... واالست که در نگاه اول  ندیکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را بب( این27

 دسترس(قابل –مشکل  -معرفتی)

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

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

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

یجه درنت کند ومی احساس بیشتر شود........................خود را نسبت به او بیشتر خدا با اشرابطه و خود به انسان معرفت ( هرچه31

 بندگی( -نیازمندی )کند. می ابراز بیشتر را خود .....................

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

 

  «پاسخکوتاه» سؤاالت 

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

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

 ( مفهوم نور بودن خداوند چیست؟2

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

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

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

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

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

 ( مخلوقات در چه مراحلی به خداوند نیازمندند؟8

 کند؟می احساس شتریبه خدا ب راخود  نیازانسان  یچه صورت ( در9

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

 مادی، غیرممکن است؟ ( چرا رؤیت خداوند با چشم11

 کند؟ برطرف را دیگری موجود هر یا و نانسا نیاز تواندمی تنها خداوند چرا( 12



 

 

 نیست؟ نیازمند دیگری به خود وجود در موجود، یک صورتی چه در( 13

  («غ/ص) غلط و صحیح» سؤاالت: د فرم 

 :های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی گزاره

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

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

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

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

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

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

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

 )غ( هرموجودی نیاز به آفریننده دارد.( 8

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

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

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

 مشترک است. «لفقراءالی اهلل واهلل هوالغنی الحمیدانتم ا»با آیه « تووجود مطلقی فانی نما ماعدم هاییم وهستی های ما»( مفهوم بیت 12

 )ص(

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

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

 ص() موجودات تجلی بخش ذات خداوند هستند. یعنی« اهلل نور السموات واالرض»( آیه شریفه 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )ص( اجزای ساختمان را پدید آورده است.

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

 هستی و چیستی خداوند ببریم. )غ( توانیم پی به( ما نمی 27

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



 

 

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

 (ص. )است پذیر امکان خدا با مالقات و قلب وسیله به یدند (30

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

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

 (غ) بیانگر نیازمندی جهان به خدا در بقا است. «ذات نایافته از هستی بخش /چون تواند که بود هستی بخش»( شعر 33

 

 

  « ارتباط کشف» سؤاالت 

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

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 انتم الفقراء الی اهلل( 1

 ( یسأله من فی السماوات واالض2

 وجود خداوند( 3

 

 غیرقابل شناخت( الف

 قابل شناخت بودن( ب

 نیازمندی در بقا( ج

 پیدایش و بقا نیازمندی در( د

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 وجود برتر و متعالی( 1

 الزمه شناخت هر چیز( 2

 نیازمندی جهان به خدا( 3

 برترین هدف زندگی( 4

 وجودش از خودش نبوده و نیست( 5

 انسان( الف

 پدیده( ب

 خدا( ج

 دیدن خدا در دنیا و آخرت( د

 وسیله قلببه دیدن خدا( هـ

 ترسیاحاطه و دس( و

 در پیدایش و بقا( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 دعوت قرآن به معرفت عمیق درباره خداوند برای شناخت( 1

 کنیمحضور خدا را در زندگی درک می( 2

 رابطه جهان با خدا شبیه رابطه( 3

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

 از لوازم شناخت هر چیز( 5

 ( فطرتالف

 افزایش عبودیت( ب

 احاطه و دسترسی( ج

 شناخت صفات و افعال خدا( د

 محدوده شناخت( هـ

 بنا با مسجد( و

 مولد برق با جریان برق( ز



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 بخشهستی چون تواند که بود بخشذات نایافته از هستی( 1

 ناید از وی صفت آب دهی خشک ابری که بود زآب تهی

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

 رابطه خداوند با جهان هستی( 3

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

 رؤیت خدا( 5

 وسیله قلببه( الف

 ها که وجودشان از خودشان نیست.ب( پدیده

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

 دارد.

 اهلل نور السموات واالرض...«» د(

 سازساعت ساعت و( هـ

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

 ز( نیازمندی جهان به خدا در پیدایش.

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

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

 بخشهستی

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

 اویند

 ( احاطه و دسترسی3

 ( التَّفکُّرِ فی اللّهِ  و فی ُقدرَتِه4ِ

 ( پدیده5

اول خدا  دیبه هر چیزی که د دیصفا د و که معرفت نور ی( دل6

 .دید

 خداوند( 7

 ( وجودالف

 ب( فطرت

 ( محدود بودنپ

خدا را  یزیچ هر در دارد قیکه معرفت عم انسانی( ت

 بیند.می

 بالذات ی( غنث

 ( موجودج

 شهی( اندچ

 باالترین عبادت( ح

 خ( خودشناسی

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

 ها{»ب« }پاسخ }سؤاالت{ »الف«

بخش / کی تواند که شود بیت ذات نایافته از هستی (1

 بخشهستی

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

 نیازمند اویند.

 احاطه و دسترسی (3

 التَّفکُّرِ فی اللّهِ  و فی ُقدرَتِهِ (4

 پدیده (5

 باالترین عبادت الف(

 خودشناسی ب(

 در نیازمندی به خدا آگاهی ج(

 خدا د(

 نیازمندی به پدیدآورنده هـ(

 نیازمندی جهان به خدا در پیدایش به خدا و(

 چیزالزمه شناخت یک  ز(



 

 

 کند. دایاو احاطه پ قتیتواند به حقنمی ذهن( 8

 انسان ازیبرطرف کردن ن خداوند در توانایی( 9

یابیم و حضورش را خدا را می زیبر اساس آن چ ما از هریک( 10

 کنیم.درک می

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

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

 کنند.های آگاه دائماً آن را احساس می( انسان13

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

 وسیله قلب و مالقات با خدا( دیدن خداوند به15

 

 

 د( آگاهی در نیازمندی به خدا

 ذ( خدا

 یدآورندهر( نیازمندی به پد

 ز( نیازمندی جهان به خدا در پیدایش به خدا

 س( الزمه شناخت بک چیز

 ص( معرفتی عمیق و واال

 های زندگیض( یکی از برترین هدف

 بخش خداوندط تجلی

 ظ( مولد برق با جریان برق

 ع( فطرت خویش

 هاغ( تسلسل علت

 ف( سایه لطف و رحمت خدا

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 فزایش خودشناسیا( 1

 

 رابطه خداوند با جهان( 2

 

 وسیله قلبدیدن خدا به( 3

 

 ( با هر چیزی خدا را دیدن4

 

 ( دیدن خدا در آخرت با چشم مادی5

 الف( برترین هدف زندگی

 رابطه بنّا با ساختمان ب(

 درک بیشتر فقر( ج

 د( مولد برق با جریان برق

 ه( نیازمندی جهان در پیدایش خود به خداوند

 غیرممکن( و

 ز( معرفتی عمیق و واال

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ( یسأله من فی السماوات و االرض1

 ( هر موجودی به آفریننده نیاز دارد.2

 ( اهلل نور السماوات و االرض3

 ( خشک ابری که بود زآب تهی4

 ( افزایش عبودیت و بندگی5

 بخشی خداوندالف( تجلی

 به خدا ب( ثمرۀ درک نیازمندی

 نیازمندی جهان به خدا در بقا( ج

 د( محال عقلی است.

 شوند.هـ( نورهای معمولی هم سبب آشکار شدن می

 و( نیازمند به پدیدآورنده

 ز( سرچشمة هستی

 



 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ا( برترین هدف زندگی

 ( ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار2

 ا ز توستناییم و نوا در م ما چو( 3

 خدا ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

 ( اهلل نور السموات و االرض4

 ( هر موجودی که وجودش از خودش نباشد5

 بخشالف( هستی

 ب( پدیده

 وسیله قلب و مالقات خداج( دیدن به

 د( به نام خداوند جان و خرد کزین اندیشه برنگذرد

 ه( انتم الفقراء الی اهلل

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

 بینیم

 ز( رسیدن به مقام دنیوی

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

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

 بخش

 .الَلّهِ إِلَى یَا أَیُّهَا النَّاُس أَنْتُمُ الُْفَقرَاءُ (2

 .شَأْن کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی (3

 ر کنیدچیز تفکدر همه (4

 هرچه معرفت انسان افزایش یابد( 5

 نیازمندند خداوند به موجودات همه الف(

 ب( نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

 ِفی کُلِّ َشیْءٍ  َتفَکَّرُوا ج(

 او همواره دست اندرکاری است د(

 کندنور همه چیز را آشکار می هـ(

 کندعجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می( و

عنوان آفریدگار جهان پی د به وجود خداوند بهتواننمی( ز

 ببرد

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 نامحدود موضوعات (1

 است غیرممکن چشم با خدا ( رؤیت2

 است خداوند بخشتجلی خودش حد در موجودی ( هر3

 خداوند اولیه ( شناخت4

 نیست خودشان از وجودشان که هایی( پدیده5

 فطرت اساس الف( بر

 هستند پدیدآورنده ( نیازمندب

 است جسمانی و مادی ج( ساختار آن

 کرد مشاهده را خدا توانمی جهان در دقت د( با

 ندارد را آن گنجایش هـ( ذهن

 باشدمی موجود ذاتاً و( خودش

 هستند نیازمند خالق به پیدایش مرتبه در ز( فقط

 

 

 

 



 

 

  («تشریحی) گسترده پاسخ» سؤاالت 

 :دهید تشریحی  سخپا زیر سؤاالت به

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

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

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

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

 ( چرا خداوند به آفریننده نیاز ندارد؟5

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

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

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

 خدا در مرحله بقا را توضیح دهید( نیازمندی جهان به 9

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

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

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

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

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

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

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

 ی فرض هرگونه چیستی برای ذات خدا چیست؟( الزمه17

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

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

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

 ( منظور از دیدن خداوند چیست؟21

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

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

 چرا؟ پذیر است؟و امکان دسترس در نوجوان برای که خداست به نسبت میقع و برتر معرفت کدام( 24

 یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن « نیازمندی جهان به خدا در بقا را توضیح دهید.»( با توجه به آیة شریفه 25

 توان خداوند را شناخت؟( چگونه می26

 پذیر است؟( آیا دیدن خداوند امکان27

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

 خدا را دید؟ تواننمیتوضیح دهید چرا ( 29

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

 نباشد. پدیده خودش ای نیازمند هستیم کهآفریننده در آفرینش به هاپدیده همه و ما بگیریم نتیجه که بنویسید ( استداللی31

 هستی تعبیر کرده است؟ نور به را خدا قرآن چرا (32

 دهید. توضیح به چه معناست؟ آفریدگار به موجودات نیازمندی مورد در ها( تسلسل علت33

 



 

 

 « 2»سؤاالت درس 
  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

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

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

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

 دارد؟ توحید ابعاد از یک  کدام به « اشاره مستقیم صراط هذا فاعبدوه رَبِکُم وَ رّبی َ اهللَ انَّ »آیه  -4

 کند؟می ایتوصیه چه مردم به فردی زندگی در ایمان بازتاب درباره( ع) علی حضرت-5 

 است؟ توحید ابعاد از یک  کدام به مربوط بنویسید و کنید ترجمه را زیر آیه-6

 « اءاَولی َعدوَّکم و َعدوی تََتّخذوا ال امَنوا الذینَ ایُّها یا»

 گیرندمی پیش هاییروش چه شر، و خیر برابر در هاانسان» وَجهِه عَلی انَقلَبَ فِتنَهُ  اَصابَتهُ  اِن وَ  بِه َخیرُ اطمَأَنَّ  َاصابَه َفاِن» آیه به توجه با-7

 چرا؟ و

 کنندۀ کدام مراتب توحید است؟آیات زیر بیان-8 

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

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

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

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

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

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

 است؟ دیاز مراتبِ توح ک یکدام  انگریب ریز هف یشر اتِ یاز آ ک یهر-14

 «:( »وَ ال ُیشْرِکُ ِفی ُحکْمِِه أَحَداالف

 «:( »ُقلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ َشیْءٍب

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

 توحید در شک بیفتند؟

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود؟صورتی محقق می

  («خالی جای) کردنی کامل» سؤاالت 



 

 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

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

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

کند اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می خانواده؛ خویشتن؛ مسلمان در رابطه با خدا؛با التزام به ...................... همه زندگی فرد تازه-3

 االاهلل()الاله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 یان خودش را(سود و ز) نیست سرپرست و ولی ندارد........................  اختیار که کسی-16 

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

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

 .گویندمی ...............و ...ترتیب به آن ............به که دارد  ن چیز راآ تغییر در ............. چیزی باشد، حق تصرف و اعمالهرکسی ........ -19

 (ربوبیت -والیت –مالک )

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

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

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

 است. )ربوبیت( شده شرک در.................. تارگرف  کند، تدبیر را امورش تواندمی خداوند از مستقل انسان کند، فکر که کسی -23

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

  «پاسخکوتاه» سؤاالت 

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

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

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

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

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

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

 توحید چیست؟ مرز میان شرک و -6

 ویژگی سرپرست از دیدگاه قرآن چیست؟ -7

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

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

 .اساس آن چیست ینی و پایه وترین اعتقاد دمهم -10

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

 مراتب توحید را فقط نام ببرید -12

 شرک در ربوبیت و تدبیر به چه معناست -13

 مراتب شرک را فقط نام ببرید؟ -14

 ست؟چیز ابه چه دلیل خداوند مالک همه -15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کافی است.

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 چرا تنها ولی و سرپرست جهان خداست؟ -38

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

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

 ببرید. نام را تغییر چهار کرد؟ توصیف چگونه نجاشی مقابل در اسالم به جاهلی عصر از را مسلمانان وضعیت تغییر ابیطالب ابن جعفر -41

  («غ/ص) غلط و صحیح» سؤاالت 

 :های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی گزاره

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

 غ با اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.-2

 غ بخشد.به آن حیات می توحید مانند روحی در روح معارف و احکام دین حضور دارد و-3

 غ رند.اله اال اهلل دست از شرک وبت پرستی بردا خواست با عمل به الپیامبر از مشرکان می-3

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

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

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

 ص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

 کنند. غها را اجابت میشفا و درخواست مادی و به اذن خدا واسطه اسباب غیرمادی وبه ترتیب پزشکان و اولیای الهی هرکدام به-20

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

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

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

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

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

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

 غ دهندۀ مالکیت خداست.نسوی کمال نشاسوق دادن مخلوقات به -27

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

شود ها کماالتی را که دیگران دارند، ندارد و بدین ترتیب ناقص و محدود میخدا، چند خدا وجود داشته باشد، هرکدام از آن جایبهاگر -29

 ص .کندو نیاز به خالق پیدا می

 غ .)ص( اختصاص دارد اکرموانایی شفایِ بیمار، به زمانِ حیاتِ پیامبر ت -30

 غ دفع بال بداند مشرک است. لهیرا وس صدقه و یجلب مغفرت اله لهیدعا را وس کسی اگر -31

 ص .یابدمی یخدا منزلت پیشگاه دربرود  شیپ یبندگمسیر  درکه  یانسان هر برحق است و ینظام خلقت مبتن -32

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

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

 غ باشد.عملی و بعد فردی توحید عملی می

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

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

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

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

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

 غ باشد.مقصود از اذن خداوند، واگذاری والیت می -40

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

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

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

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

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

 

  «ارتباط کشف» سؤاالت 

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



 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 هوالواحد القهار-1

 وال یشرک فی حکمه احدا-2

 من رب السموات واالرض-3

 

 توحید در والیت-الف

 توحید در ربوبیت-ب

 حقیقت توحید-ج

 توحید در خالقیت-د

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 اعتقاد به خدای یگانه-1

 تنها مبداءجهان-2

 کننده عالم خداوند استتنها هدایت -3

 

 توحید در خالقیت-الف

 حقیقت توحید -ب

 توحید در والیت-ج

 توحید در ربوبیت-د

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

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

 »ُقلِ اللَُّه خَالُِق کُِلّ شَْیءٍ« (2

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

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

 مِمَّن تََشاء وَتُعِزُّ مَن تََشاء«

 »إِنَّ اللََّه رَبِّی وَ رَبُُّکمْ« (5

 الف( توحید در خالقیت

 ب( توحید در ربوبیت

 ج( توحید در والیت

 ( توحید در مالکیتد

 حقیقت توحید هـ(

 شرک در ربوبیت( و

 ز( شرک در خالقیت

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ( به معنای شریک قرار دادن برای خداست.1

( به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر مخلوق به دست 2

 اوست. 

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

( اعتقاد به اینه عالوه بر خداوند دیگرانی هم حق تصرف در جهان را 4

 دارند.

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

 توحید در خالقیتالف( 

 توحید( ب

 ج ( شرک

 د( توحید در مالکیت

 رب ه(

 و( شرک در والیت

 ر( شرک در خالقیت

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 اعطای اثر و استعداد به موجودات( 1

 قائل شدن حق سرپرستی برای پیامبر در کنار خدا( 2

( قائل شدن کماالت مشابه کماالت خدا برای شرکائ در 3

 خلقت

 ( شفاعت دادن به اذن خداوند4

 

 الف( عمل نمودن به قانون الهی

 ب( توحید در ربوبیت

 ج( شرک در خالقیت

 د( شرک در والیت

 فاعت طلبی از دیگرانو( شرک بودن ش

 ز( توحید در والیت



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ی من ولی( ما لهم من دونه1

 شود( در امور معنوی موجب مغفرت و آمزش می2

 ( اللهم مالک الملک3

 ( استقالل پیامبر در رساندن فرمان الهی4

 الف( توحید در والیت

 ب( شرک در ربوبیت

 ج( توحید در مالکیت

 دعا د(

 ه( توحید در ربوبیت

 و( شرک در والیت

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 برآوردن حاجات انسان توسط پیامبر( 1

 شریک نداشتن در کار آفرینش( 2

 تصور چند خدایی( 3

 حق تصرف و تغییر( 4

 توحید در خالقیت( الف

 توحید در ربوبیت( ب

 شرک در ربوبیت( ج

 شرک در خالقیت( د

 ر والیتشرک د( هـ

 و( والیت

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 دینی اعتقاد مهمترین (1

 خدا کنار در دیگران سرپرستی به ( اعتقاد2

 او کنار در و خدا افرادی غیر ( تدبیر3

 شودمی محسوب شرک ائمه و ( توسل به پیامبران4

 نماندن غیر برای خالی ( جای5

 القهار واحد از الف( تعبیر

 خالقیت رد ب( شرک

 ربوبیت در ج( شرک

 هاد( عقیده تکفیری

 والیت در هـ( شرک

 و( توحید

 ز( معاد

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 شرک در ربوبیت( 1

 توحید در والیت( 2

 والیت( 3

 الف( غیر قابل واگذاری

 تدبیر امور توسط دیگران( د

 قابل واگذاری( هـ

 و( نفی حق تصرف وتغییر برای غیر خدا

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 



 

 

ایشان  پس از رحلت رسول خدا )ص( این چنین از مسلمانان (1

 طلب آمرزش می کردند.

 ( سرلوحة دعوت همة پیامبران2

 ( توحید در والیت3

 ( مصداق شرک در ربوبیت4

 شرک در خالقیت (5

 حق تصرف و تغییر در همه ی جهان از آن خداست الف(

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

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

 هـ( توحید و یکتاپرستی

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

 عالوه بر خداوند دیگران هم مالک قسمتی از جهان هستند ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ا هلل شرکاء خلقوا کخلقه( ام جعلو1

 ( مالهم من دونه من ولیّ 2

 ( قل من رب السموات و االرض قل اهلل3

 ( قل اهلل خالق کل شیء4

 ( قل اللهم مالک الملک5

 الف( توحید در مالکیت

 ب( توحید در خالقیت

 ج( توحید در ربوبیت

 د( توحید در والیت

 هـ( شرک در مالکیت

 و( شرک در خالقیت

 بیتز( شرک در ربو

 

 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 هستند. او مخلوق همه ( موجودات1

 کنند. تصرف جهان در توانند نمی به اذن خداوند جز ( مخلوقات،2

 مقصدی که سوی به را آن و کند می اداره را جهان که ( خداوند است3

 برد.می پیش به و نماید می هدایت فرموده معین برایش

 نیز آن مالک  تنها پس است جهان خالق داوند تنهاخ که آنجا ( از4

 هست.

 الف( توحید در ربوبیت

 ب( توحید در والیت

 ج( توحید در مالکیت

 توحید در خالقیت( د

 ه( توحید در صفات

 و( توحید نظری

 

 

  («تشریحی) پاسخگسترده» سؤاالت 

 :دهید تشریحی  پاسخ زیر سؤاالت به

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

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

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

 جریان تکفیری چگونه جریانی است وچه اعتقاداتی دارند؟ (4

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

 بیت به چه معناست؟توحید در ربو (6

 ایم؟چه زمانی دچار شرک در والیت شده (7



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟انسان است ریتدب یبه معنا تیدر ربوب دیتوح ایخداست  ریتحت تدب مخلوقات ریتدب ایآ  (19

 دیکن انیرا ب یدیجامعه توح اتیخصوص  (20

 .دیسیرا بنو در عصرحاضر یعمل و دهیچیک پاز شر یینمونه ها  (21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است؟ جهان خالق تنها خداوند چرا  (31

 دهید. توضیح مثال با ندارند؟ تدبیر قدرت انسان خصوص به موجودات معناست که این به ربوبیت در توحید آیا  (32

 دهید. توضیح است؟ شده گرفتار شرک کند کمک درخواست خدا غیر از کسی اگر یاآ  (33



 

 

 «3»سؤاالت درس 

  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 
 ؟به چه موضوعی دارد اشاره« ارایت من اتخذ الهه هواه »ی آیه (1

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

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

 است؟

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

 کنید.هر یک از مراتب توحید را در آیه مشخص  الف:

 نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟ ب:

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

 اشاره دارد؟ توضیح دهید.

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

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

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

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

 گیرند؟رسد دو روش متفاوت در پیش میها میو شری که به آن ها در برابر هر خیربرخی انسان چراب( 

 کنید؟زندگی دریافت میآیه شریفه چه نکته مهمی برای  ازج( 

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

 ؟چیستپذیری از طاغوت 

 مذمت خود قرار داده است؟ را مورد ی« خداوند چه کسانالیوک هیمن اتخذَ الهه هواهُ افانت تکون عل تی»اَرا یطبق آیه (9

اشاره  یهای انسان موحد در بعد اجتماعیک از نشانه« به کداماولیاءو عدوکم  یعدو تتخذواامنوا ال نیالذ هایا ایی »ی شریفهآیه (10

 دارد؟

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

 است؟ الف( این آیه بیانگر چه موضوعی 

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

ه  الدنیا واالخروَمِنَ الناس مَن یَعبُد اهلَل عَلی حَرٍف َفاِن َاصابَه ُخیر اِطمََانَّ بِهِ َفِان َاصاَبتهُ ِفتنهُ ِانَقلَبَ عَلی وَجهِه خسِرَ»آیه شریفه  (12

 ذلک هو الُخسران المُبین«:

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

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

 ج( این آیه به کدام سنت الهی اشاره دارد؟ 

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

 ای است؟این آیه خطاب به چه جامعه( الف 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 « اشاره به کدام نوع پرستش دارد؟حَرْفٍ عَلى اللَّهَ یَعُْبدُ مَنْ النَّاسِ  مِنَ وَ» یةآ (20

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

 ؟کندنمی یدوست ید با چه کسانموحّ ة« جامعأَوْلِیاءَ دُوَّکُمْ عَ وَ  َعدُوِّی تَتَِّخذُوا ال آَمنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا» یةبا توجه به آ (22

 شده است؟ یگرفتار چه شرک ،نفس سپرده یکه دل به هوا ی« کسأرَأیتَ مَن إتَّخََذ إلهَهُ هَواهُ» یةبا توجه به آ (23

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

 است؟ فردی

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

 دارد؟

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

 شرک جهان امروز اشاره دارد؟ ای دربارهبه چه نکته که اشاره به سخن فرعون دارد آیه »انا ربکم االعلی« (25

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

 بنویسید.

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

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

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

 شود؟از طاغوت باعث چه چیزی می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گیرند؟متفاوت پیش می

کند چرا خداوند به اهل ایمان سفارش می« ...ۀِیا أیُّها الّذیَن آمَنوا ال تَتَِّخذوا عَدُوِّی وَ عَدُوَُّکم أوِلیاءَ تُلقونَ إلَیهِم بِالمَوَدَّ»آیه  مطابق (39

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

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

 اشاره به کدام شرک و کدام بُعد دارد؟

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

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

 :پاسخ دهید

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

 با تدبر در آیه ویژگی جامعه توحیدی چیست؟( ب



 

 

  («جای خالی ) کامل کردنی » سؤاالت: ب فرم 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

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

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

 بینی(جهان -های خاص اندیشه) گیرد.ای سرچشمه میه دارد که از .........ویژ  هر سبک زندگی ریشه در ....... (3

 رفتارها( و-ها هدف) او است. ترین عامل در تعیین......و.....اعتقادات هر فرد مهم افکار و (4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گستر(عدالت)

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

تر سوی خداوند وزندگی.........آسان ها و حرکت بهانسان نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند زمینه برای ....... هرقدر  (15

 موحدانه(-رشد) است.

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

 های اجتماعی(فعالیت) اجتماعی صورت گرفته است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عملی() .است دهی..... رس.......................دیاز توح یهای خدا اطاعت کند به مراتبفرمان خود از یدر زندگ یهرکس  (26

 پرستی(بت -وضع جدید ) .است نیشناخت .................. و ................... نو یشرک کنون اصالح جامعه گرفتار قدم اول در  (27



 

 

 بر  را خود یاجتماع ور زندگی فردی ............ آن ب................  نشان داده و پرستی را به مابت شرک و و دی.................. ثابت توح مین کرآقر  (28

 تطبیق( -معیارهای عهده خودمان گذاشته است. )

 -مهری بی) ..................... اوست. .................. و یبرا یبلکه بستر ستینشانه ......................... ن یهای زندگاز نظر انسان موحد دشواری  (29

 رشد و شکوفایی(

 یهای زندگاست و دشواری ...................ی همواره انسان یرو موحد واقعازاین ستین ................. ای در عالمحادثه چیه انسان موحد یبرا  (30

 امیدوار( -حکمتبی. )اوست ی رشدبرا یبستر

.............. باشد ی در خدمت اجرا یاعاجتم یای ..................... وجود دارد. هرقدر نهادهرابطه دیتوح یو بعد اجتماع یبعد فرد انیم  (31

 (اجرای قوانین-متقابل ) شود.تر میها آسانانسانشکوفایی  یبرا نهیزم

 دارد به توحید ....................... رسیده است.است و کسی که در مسیر توحید گام برمی ثمره توحید در ربوبیت توحید در .........................  (32

 عملی( -عبادت )

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

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

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

 طاغوت() پذیرد.را نمی جامعه موحد حکومت .................  (36

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

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

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

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

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

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

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

های خدای یگانه سوی اجرای فرمانکند اقتصاد و فرهنگ و سایر ابعاد و ارکان آن نیز به حرکت می ای که در مسیر ............. جامعه  (43

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

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

 (ناپایدار -نا آرام)

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

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

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 رفتارها چیست؟ ها وهدف ترین عامل در تعیینمهم (1

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

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

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



 

 

 اند؟پرستی جدید کدمهای شرک و بتمصداق (5

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

 منظور از توحید عملی چیست؟ (7

 انسان موحد چه کسی است؟ (8

 شود؟انسان چگونه گرفتار شرک عملی می (9

 معیارهای ثابت توحید و شرک را نام ببرید  (10

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

 ؟دارد یعمسلمانان و ظالمان چه موض برابر حکومت غیر الهی و دشمنان خدا و امعه موحد درج  (12

 ؟ستیچ یامروز یایدر دن دیپرستی و شر کِ جدبت شهیر  (13

 ست؟یچ تیدر ربوب دیی اعتقاد به توحنتیجه  (14

 رود؟می نیها از بانسان یطاغوت امکان رشد و تعال تیچرا در حاکم  (15

 شود؟انسان می ییرشد و شکوفا یبرا یبستر یهای زندگدشواری یدر چه صورت  (16

 است؟ یچه امر مستلزم یعمل دیاز توح یوصول به مراتب  (17

 شود؟می سریم یجامعه با تمسک به چه امر یوحدت و هماهنگ  (18

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

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

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

 آورد؟و پروردگار جهان، چه سبکی از زندگی را به دنبال می عنوان خالقبه ایمان به خداوند،  (22

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

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

 شود؟کدام توحید است و کدام مسئولیت را یادآور می

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

 بازتاب توحید در زندگی چیست؟  (26

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

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

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

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

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

 )غ( موحد واقعی معمواًل امیدوار است. (3

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

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



 

 

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

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

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

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

 )غ( گردد.تر میآسان

به  های اجتماعی قرار دهندخواسته و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را محور فعالیت اگر قرار باشد همه فقط  (10

 )غ( اند.شرک عملی بعد فردی گرفتار شده

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

 )ص( اند.شرک عملی بعد اجتماعی گرفتار شده

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

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

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

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

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

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

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

 )غ( .مانع رشد و شکوفایی است اماست نیمهری خداوند های زندگی انسان نشانه بیدشواری  (18

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

 ص(وجود دارد. ) و متقابل هیآن رابطه دوسو یاجتماع و بعد یعمل دیتوح یبعد فرد انیم  (20

 غ() .ورزی استشرک انیپا یبه معنا یمیهای قدرفتن بت نیاز ب  (21

 غ() .شده استدر ربوبیت نفس سپرده و او را معبود قرار دهد، دچار شرک  یدل به هوا یاگر کس  (22

 پرستی است وجود دارد. )ص(تر از شرک و بتپیچیده اریاز شرک که بس یگریانواع د یجوامع امروز شتریب انیدر م  (23

 غ(انسان است. ) یو نفسان یویدن التیتنها در تما دیپرستی و شرک جدی بتریشه  (24

 ص(است. ) ی و اجتماعیشرک در بعد فرد یامدهایاز پ عتیزیست و آلوده شدن طبمحیط بیتخر  (25

 )غ( .باشدها میدر آن تفرقه و تضاد لیبا دشمنان خدا و مسلمانان به دل یاز دوست ینه  (26

 غ() .است تیشرک در ربوب قیعنوان معبود از مصادنفس و بت درون به یاتخاذ هوا  (27

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

ا در متن زندگی دین و دستورات دینی ر ها در عین قبول داشتن خداوند،پرستی جدید آن است که برخی از انسانریشه شرک و بت  (29

 ص() کنند.خود وارد نمی

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

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

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

 غ() مصداق شرک عملی است. (های مادی و طاغوت )بت بیرونقدرت رضایت تنها کسب  (33



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 غ(است. ) دیو توح یکتاپرستیمردم به  دعوت ،یجهان یمروزقدم اول در راه اصالح جامعه ا  (44

 ص(است. ) دهیرس دیتوح ی ازخود از خدا اطاعت کند به تمام مراتب یهرکسی در زندگ  (45

 ص(کنند. )می یجهان خلقت را ملک خود تلق ها،از انسان یاریاست چون بس میتر از قدپیچیده اریامروزه شرک بس  (46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 آید. )ص(گستر درمیای عدالتصورت جامعهبه

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

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

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

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

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

 گیرد )غ(بینی یکسانی سرچشمه میاز جهان و های خاصی داردریشه در اندیشه هر سبکی در زندگی  (61

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

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

 

 



 

 

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

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 روح زندگی ضد دینی( 1

 هدف خلقت( 2

 امیدوار بودن و احساس مسئولیت( 3

 هاترین عامل تعیین هدفمهم( 4

 ارایت من اتخذ الهه هواه( 5

 شرک( الف

 تقرب( ب

 توحید عملی بعد فردی( ج

 دـ( توحید عملی بعد اجتماعی

 ربوبیتشرک در ( و

 افکار و اعتقادات( ه

 شرک عملی بعد فردی( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 شخصیتی ناآرام و ناپایدار (1

 .های خدا اطاعت کنددر زندگی خود از فرمان فردی که (2

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

 ترین رکن یک جامعهمهم( 4

 گسترت( ایجاد جامعه عدال5

 الف( انسان موحد

 ب( شرک عملی

 بعد فردی توحید عملی( ج

 د( بعد اجتماعی توحید عملی

 و( بعد فردی شرک عملی

 حکومت( ه

 شرک در ربوبیت( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 قراری و تزلزل شخصیت( بی1

 ( نفس انسان2

 ( افکار و اعتقادات3

 ( توحید4

 وان نهادن( بر استان جانان گر سر ت5

 گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 

 

 هاالف( عامل تعیین هدف

 ب( روح زندگی دینی

 ج( انسان مشرک

 د( بت درون

 هـ( بت بیرون

 و( توحید عملی

 ز( جامعه مشرک

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 در مقابل مشکالت صبور است-(1

 کند( از هوای نفس پیروی می2

 است ( روح زندگی دینی3

 ( از خصوصیات شرک جدید است4

 کنددر زندگی فرمان خدا را اطاعت می( 5

 توحید( الف

 شرک اجتماعی ب(

 ج( سرگرم شدن به امور دنیوی

 توحید در ربوبیت( د

 هـ( بعد فردی توحید

 و( شرک عملی

 ز( بعد اجتماعی توحید



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 لی( از بین رفتن امکان رشد و تعا1

 ( اطاعت نظام اجتماعی از خداوند2

 ( تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی3

 ها، بستری برای رشد( دشواری4

 ( خارج نمودن دین از برنامه زندگی5

 الف( جامعة توحیدی

 ب( شرک اجتماعی

 ج( شرک عملی

 د( حاکمیت نظام طاغوت

 هـ( بعد فردی توحید عملی

 و( شناخت وضع موجود

 ن امروزز( شرک در جها

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 ثبات و پایداری شخصیت (1

 ( تضاد و تفرقه2

 پرستی و شرک جدید( ریشه بت3

 های زندگی( خارج کردن دین از برنامه4

 ( ارایت من اتخذ الهه هواه5

 بعد فردی توحید عملی( الف

 شرک عملی در بعد اجتماعی ب(

 ج( شرک عملی در بعد فردی

 نکردن دین در متن زندگید( وارد 

 عنوان اصلهـ( قرار ندادن تمایالت دنیوی به

 پرستیو( معیار شرک و بت

 ز( تمایالت دنیوی و نفسانی

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 ( راه درست زندگی1

 توحید عملی (2

 ( یک انسان موحّد3

 ( روح زندگی دینی4

 یک جامعه ترین رکن( مهم5

 بعد اجتماعیالف( بعد فردی و 

 ب( جهان معنای خاص خود را دارد

 ج( توحید

 حکومت( ج 

 هـ( صراط مستقیم

 دهدو( اوامرش را به فرمان خدا ترجیح می

 ز( تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

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

 ر از آرامش روحی د( برخوردا2

 جامعه در جهت خداوند الف قرار گرفتن همه نهادها و ارکان( 3

 زندگی ضد دینی ج روح( 4

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

 الف( بعد اجتماعی توحید

 سبک زندگی( ب

 شرک( ج

 د( انسان موحد

 هـ( تمسک به توحید و یکتاپرستی

 جامعه موحد( و

 فردی توحیدز( بعد 

 



 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

کنند از سلطه حاکمانی که هریک منافع خود را دنبال می-1

 شود.مصادیق آن محسوب می

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

 ترین رکن یک جامعه است.مهم-3

 میان بعد فردی و اجتماعی توحید وجود دارد.-4

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

 الف( شناخت وضع موجود

 ب( حکومت 

 ج( انسان مشرک

 د( رابطه متضاد

 ه( انسان موحد 

 و( رابطه متقابل 

 ز( والیت طاغوت 

 

  («تشریحی) گسترده پاسخ» سؤاالت 

 :دهید تشریحی  پاسخ زیر سؤاالت به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ای است؟جامعة توحیدی چه جامعه (10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پرستی جدید چیست؟ریشه شرک و بت (21

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

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



 

 

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

 جهان در دیدگاه یک انسان موحد چگونه است؟ (25

 های جامعه موحد را بنویسید؟ویژگی (26

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

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

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

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

 منظور از توحید اجتماعی چیست؟ توضیح دهید. (31

 .دیکن انید را بهای انسان موحّشش مورد از ویژگی (32

 .دیده حیتوض از شرک هستند؟ یدگرفتار چه موار یامروزی هاانسان (33

 کند؟ یم داریافراد را ناپا تیشخص و اطاعت از طاغوت، ینفسان الیبودن در مقابل ام میچرا تسل (34

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

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

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

 زندگی چه کمکی به ما می کند؟

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

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

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

 اثرات توحیدی شدن جامعه کدام اند؟ (41

 چیست؟ های نظام اجتماعی توحیدیویژگی (42

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

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

 

 



 

 

 «4»سؤاالت درس 

  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

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

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

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

 یک نمونه ذکر کنید.

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

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

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

ای چه رابطه« مستقیم صراط هذا اعبدونی ان و مبین عدُوٌ لَکُم نَّهاِ الشَّیطانَ تَعبُدوا ال اَن آَدمَ بَنی یا الکُیم اَعهَد اَلم» آیه به توجه با (7

 دارد. وجود عبارت شیطان را پرستش نکنید و بپرستید مرا فقط عبارت میان

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

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

این سخن پیامبر )ص( در خصوص اخالص چه نکته  ازکنند« یکدیگر برتری پیدا می برمراتب اخالصشان، »مؤمنان با توجه به (9

 مهمی قابل استنباط است

 .که پروردگار جهانیان است خداستهایم وزندگی و مرگم فقط برای با تدبر در معنی آیه )بگو همانا نماز و عبادت (10

 اصلی انسان در زندگی چیست؟ هدفالف( 

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

 ج( کدام توحید از آیه قابل استنباط است؟

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

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

 الف( مربوط به کدام نوع اخالص است؟

 چیست؟ قلبدر ب( رابطه اخالص در اندیشه با اخالص 

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

 وَ ُفرَادَى * چیست؟ مَْثنَى لِلَّهِ تَُقومُوا أَنُْقْل إِنَّمَا أَعُِظکُْم بِوَاحِدَۀٍ معی در آیه * ج فردی و قیاممقصود از  (13

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

 وجود دارد؟ توضیح دهید. قیام کنید«

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

 دهنده کدام مرحله اخالص است؟الف( نشان

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

 «فاعل الشّرِ، شرٌّ مِنهُ خَیرٌمِنهُ و فاعُل الخیرِ،»با تفکر در سخن امیرالمؤمنین )ع( (16

 و قلب چیست؟الف( رابطه اخالص در اندیشه 

 کدام مرتبه اخالص باالتر است؟( ب



 

 

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

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

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

 ب( مقصود از قیام جمعی و فردی چیست؟

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

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

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

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

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

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

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

 مستقیم« صراط هذا اعبدونی ان و مبین عدو لکم الشیطان انه ان ال تعبدوا آدم بنی یا الیکم اعهد »الم آیه در تدبر با (24

 چیست؟ مستقیم صراط از نظورم الف(

 چیست؟ کنندمی را خدا بندگی که آدم فرزندان به خداوند وعده ب( و

 جایگاه شیطان« لشکر راهبر هوس و هوا خداوند رحمان است و لشکر سپهساالر فرمودند: »عقل که ع() امیرالمؤمنین حدیث طبق (25

 کند؟می معرفی چیزی چه تابع را انسان

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

مستقیم«، علت پرهیز  صراط هذا اعبدونی ان و مبین عدو لکم الشیطان انه ان ال تعبدوا آدم بنی یا الیکم اعهد »الم با توجه به آیه (27

 از بندگی شیطان چیست؟

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

 رهایی یافتند؟ شیطان

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

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

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

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

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

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

 اخالص اشاره دارد؟

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

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

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

 جمعی و فردی چیست؟مقصود از قیام ( الف

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



 

 

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

 پاسخ دهید:

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

 ب( پیام آیه را بنویسید.

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

 

  («جای خالی ) کامل کردنی » سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

ترتیب به توحید .......................... و توحید در .......................... اشاره  هب «ُقْل إِنَّ صَلَاِتی وَنُسُِکی وََمحْیَاَی وَمََماتِی لِلَِّه رَِبّ الَْعاَلمِینَ »آیه  (1

 ربوبیت( -عملی ) .دارد

 با توجه به حدیث عبارات را کامل کنید. (2

 »نیه المومن خیر من عمله«

 الف( تأکید بر اخالص در .......................... دارد. )قلب(

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

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

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

 دل(-تر است. )شرکپنهان

ای برای رض اخالص در کاربرد دینی این است که شخص.......................... و.......................... خود را جایگاه خدا کند و عملش را فقط (5

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

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

 عقلی() کنددرست عمل کنیم پذیرش.......................... آن کفایت نمی سخن؛که به یک برای این (7

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

 افزایش معرفت نسبت به خداوند()

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

 صحیح دینی(

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

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

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

..................... های .......................... و.....هر کس چهل روز کارهای خود را خالصانه بر ای خدا انجام دهد چشمه»فرماید اکرم می پیامبر (13

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

 خالص( –شرک )

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

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

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

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

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

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

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

 است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شد. خواهد .......................... جاری .......................... از  و حکمت هایچشمه دهد انجام خدا برای را خود کارهای روز چهل کس هر (43

 دارد.می عرضه خداوند درگاه به فرد که اعمالی است تمامی قبولی ...... شرط.................... اسالم در (44

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

 شرک() تر است.سنگ سیاه پنهان ای در شب تاریک برمورچه از رفتن یابی .......................... به دل انسانراه (46

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

 



 

 

  «پاسخکوتاه» سؤاالت 

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 ت؟های شیطان نیازمند چیسمقاومت در برابر دام (1

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

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

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

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

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

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

 اخالص به چه معنایی است؟ (8

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

 حسن فاعلی در چیست؟ تفاوت حسن فعلی و (10

 اخالص در بندگی به معنای چیست؟ (11

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

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

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

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

 انجام واجبات در تقویت اخالص چه نقشی دارد؟ (16

 .های درخت اخالص رانام ببریدمیوه (17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟«جاری خواهد شد

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

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

 در کاربرد دینی به چه معناست؟اخالص  (30



 

 

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

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

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

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

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

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

 د؟کننمی کفایت آن پذیرش عقلی کنیم عمل درست سخن یک به اینکه برای چرا (36

 کنند؟می پیروی هوس و هوا از عقل از پیروی جایبه هاانسان از دسته کدام (37

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

 بنویسید است را فاعلی حسن فاقد اما دارد، فعلی حسن که کارهایی از نمونه یک  (39

 .بنویسید است رافعلی  حسن فاقد اما دارد، فاعلی حسن که کارهایی از نمونه یک  (40

 اند؟های درخت اخالص کدممیوه (41

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

 اخالص به چه معناست؟ (43

 اخالص در بندگی به معنای چیست؟ (44

 

  ( «غ/ص) غلط و صحیح» سؤاالت 

 :های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی گزاره

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

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

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

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

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

 اندیشه دارد. ص

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

 درقلب دارد. غ

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

 غ . یابد تحقق قلب در اخالص نخست است الزم ، شود خالص خداوند برای عمل اینکه برای (16

 ص. نیست کافی آن عقلی پذیرش کنیم عمل درست سخن یک به که این برای (17

 ص. کند می تقویت را خدا محبت و کند می کم را غفلت خداوند با نیاز و راز و نیایش (18

   . غ دارد اخالص تقویت در خاصی تأثیر نماز واجب اعمال میان در (19

 غ . ندارد را مومنان دادن فریب توانایی که کرده اقرار شیطان (20

 ص. است برقرار متقابل رابطه اخالص و خدا به ایمان (21

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

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

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

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

 می دهد ، نیست. غ (26

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

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

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

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

 عقل سپهساالر لشکر رحمان است. (31

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

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

 ص است. الهی فرامین خالصانه پذیرش نیازمند اجتماعی منحرف هایدسته و شیطانی های دام برابر در مقاومت (34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

 

 

  «ارتباط کشف» سؤاالت 

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

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 های الهیمندی از کمک بهره( 1

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

 یباطل نتیجه

 انجام عمل به نیت الهی( 3

 که عمل برای خداوند خالص شودشرط نخست برای این( 4

 سپهساالر لشکر خدای رحمان( 5

 راز و نیاز با خدا( لفا

 حق پذیری( ب

 حسن فعلی( ج

 حکمت( د

 حسن فاعلی( هـ

 اخالص در اندیشه( و

 عقل( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 خداوند تدبیر به اعتقاد (1

 درخت اخالص رشد( 2

 دستیابی به حکمت( 3

 قلب در خدا محبت تقویت( 4

 علی امام تعبیر به حقیقی محبوب( 5

 ص در اندیشهاخال( الف

 اخالص در قلب( ب

 اخالص درخت میوه( ج

 راز و نیاز با خدا( د

 صادقان هایدل دوست( ه

 دوری از گناهان و انجام واجبات( و

 صحت عمل( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 اخالص در بندگی (1

 ( شرط قبولی اعمال2

 حق پذیری (3

 یانجام عمل بر اساس معرفت درست و نیت اله (4

 ( تشخیص حق از باطل در مراحل سخت5

 الف( اخالص

 ب( راه تقویت اخالص

 ج( توحید عملی

 د( درستی عمل

 ناشدنیهای وصفهـ( دریافت پاداش

 و( دستیابی به معرفت و حکمت

 حسن فاعلی( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ الف« }سؤاالت{ 

 شرط قبولی تمام اعمال در اسالم( 1

 خدانیت عمل خالص و برای رضای ( 2

 از ثمرات اخالص( 3

 هدف خلقت انسان( 4

 انجام عمل طبق فرمان الهی( 5

 حسن فعلی( الف

 اخالص( ب

 نماز( ج

 عدم نفوذ شیطان( د

 حسن فاعلی( هـ

 تقرب به خدا( و



 

 

 نیت( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ( راز و نیاز با خدا1

 ( اخالص در اندیشه2

 نجام واجبات( دوری از گناهان و تالش برای ا3

 ها( راه رهایی از لغزش4

 ( انجام عبادت مطابق دستور خدا5

 

 الف( آبیاری درخت اخالص

 ب( شرط اول تحقق عمل خالص

 ج( حسن فعلی

 د( حسن فاعلی

 و( کم شدن غفلت

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

 دستیابی به حکمت ز(

 

 {ها»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ( علّت واجب کردن روزه1

 ( عامل از بین بردن تدریجی اخالص2

 ( عامل برتری مؤمنان بر یکدیگر3

 های تقویت اخالص( از راه4

 های درخت اخالص( از میوه5

 الف( مراتب اخالص

 ب( شیطان

 ج( آزمایش اخالص مردم

 د( گناه

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

 تی از حکمتو( دستیابی به درجا

 ز( درستی و صحت عمل

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 خواندن نماز طبق زمانی که خداوند خواسته است( 1

 های حکمت و معرفتجاری شدن چشمه( 2

 نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند( 3

 برو این دام بر مرغی دگر نه( 4

 خالص و پاک کردن( 5

 حسن فاعلی( الف

 حسن فعلی( ب

 راه تقویت اخالص( ج

 های درخت اخالصثمره و میوه( د

 ی شیطاننفوذناپذیری در برابر وسوسه( هـ

 ناشدنیپاداش وصف( و

 اخالص( ز

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 از خدا کم شدن غفلت (1

 ( علم محکم و استوار و بدون خطا2

 ( ترک گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خدا3

 عمل ازلحاظ کمی و کیفی ازنظر الهی( انجام 4

 ( برو این دام بر مرغی دگر نه5

 که عنقا را بلند است آشیانه

 تقویت اخالص الف(

 ب( اخالص در عمل

 ج( اخالص

 د( حکمت

 هـ( راز و نیاز با خداوند

 های شیطانو( نفوذناپذیری در برابر وسوسه



 

 

 یابی به درجاتی از حکمتز( دست

 

 ها{}پاسخ»ب«  »الف« }سؤاالت{ 

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

های تقویت اخالص که پیوند محکمی میان معرفت به از راه ( 2

 خداوند و ایمان به او وجود دارد.

 کند.شود و رشد میآبیاری می وسیله آن( درخت اخالص به3

کنند که کار خیر میینهای نادان به تصور ادلیل اینکه انسان (4

 شوند.مرتکب گناهان بزرگ می

تواند در مراحل سخت و انسان می اخالص، های درخت( از میوه5

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

 عمل آنان بر اساس معرفت و آگاهی نیست. الف(

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

 الص مردم را بیازماید.تا اخ ج(

 بینی و بصیرتروشن د( 

 استمداد از خداوند هـ( 

 و ( افزایش معرفت نسبت به خدا

 ز ( دستیابی به درجاتی از حکمت

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ( دیدار محبوب حقیقی و تقرب به خداوند1

 ( آبیاری درخت اخالص با برخی اعمال مانند روزه2

 یل و رفتن به دنبال حقیقت( تبعیت از دل3

 ( قدرت تشخیص حق از باطل در شرایط سخت و پیچیده4

 ( ارتباط دقیق میان ایمان به خدا و اخالص5

 

 الف( دستیابی به درجاتی از حکمت و معرفت

 ب( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات

 پذیریج( تقویت روحیه حق

 ناشدنیهای وصفد( دریافت پاداش

 ایش معرفت نسبت به خداوندهـ( افز

 و( راز و نیاز با خداوند و کمک از او

 های شیطانز( نفوذناپذیری در مقابل وسوسه

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ناشدنی جهای وصفازجمله پاداش( 1

 های درخت اخالص ه( از میوه2

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

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

 های تقویت اخالص ب( از راه5

 الف( حکمت

 ب( افزایش معرفت نسبت به خداوند

 ج( دیدار محبوب حقیقی

 د( روحیه حق پذیری

 هـ( دستیابی به درجاتی از حکمت

 های شیطاننفوذناپذیری در برابر وسوسه و(

 ز( درستی و صحت عمل

 

 ها{پاسخ»ب« } »الف« }سؤاالت{ 

هدف خلقت انسان است. -1  

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

دارد.درگاه خدا عرضه می  

معنای اخالص در اندیشه همان مفهوم مراتب توحید  -3

هاست.بخصوص یکی از آن  

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

 حکمت( الف

 خالقیت در توحید( ب

 خدا به تقرب( ج

 ربوبیت در توحید( د

 نماز( ه

 اخالص( و



 

 

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

  («تشریحی) گسترده پاسخ» سؤاالت 

 :دهید تشریحی  پاسخ زیر سؤاالت به

 ( مفهوم اخالص در قلب را بنویسید.1

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

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

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

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

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

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

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

 های گوناگون شیطان چه عواقبی به دنبال دارد؟در دام و گرفتاری های گوناگون امروزی نیازمند چیست( مقاومت در برابر دام9

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

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

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

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

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

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

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

 منظور از حسن فعلی و حسن فاعلی چیست؟( 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 های درخت اخالص را نام ببرید؟( میوه29

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



 

 

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

 بنویسید؟ را خداوند پیشگاه به نیاز عرض و نیایش ( پیامد32

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

 یک از اقسام حسن وجود دارد؟در این کار کدام

 رید؟های تقویت اخالص را نام بب( راه34

تقویت اخالص  هایراه یککدام به اشاره( اقرار خداوند به ندارد که ندارد دل است دل خداوند تنبیه همه )آفرینش سعدی: شعر ( این35

 دهید. توضیح را آن دارد؟

 کند؟ یلتبد درونی و قلبی اعتقاد یک  است به پذیرفته عقل اندیشه و که از توحید در را آنچه کند تالش باید انسان ( چرا36

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

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

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

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

 



 

 

« 5»سؤاالت درس   

«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

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

یَسْبَحُونَ« آیا خروج موجودات از دایره  َفَلٍک ِفی وَ کُلٌّلَا الشَّمُْس یَنَبغِی لََها أَن تُدْرَِک الَْقمَرَ وََلا اللَّْیلُ سَابِقُ النَّهَارِ »آیه به  با توجه (2

 پذیر است؟خود امکان قانونمندی

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

زیر پاسخ  سؤاالت به بَعد« اَحدٍ مِن ِمن اُمَسکَهُما اِن زالَتا وَ لَئِن تَزوال اَن وَ االَرضَ السَّماواتِ یُمِسَک اللَّهَ »اِنَّ با تدبر در آیه شریفه (4

 دهید.

 پیام آیه فوق را بنویسید:( الف 

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

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

 الف( پیام آیه را بنویسید. 

 ب( اشاره به کدام قوانین حاکم بر جهان دارد؟

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

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

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

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

 توانند در دریا حرکت کنند؟ها میب( چرا کشتی

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

بیانگر « برممی پناه به الهى الهى قضاى از» به زیر دیوار راست و اینکه فرمود دیوار کجع( از زیر ) داستان تغییر مکان حضرت علی (10

 چیست؟

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

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

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

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

 آیه آمده است را بیان کنید. الهی که در

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

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

 چیست؟

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

 کنید.

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

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

 کاررفته است؟ریزی شما برای قبولی در کنکور چه تقدیراتی بهبَِقَدر« در برنامه خََلقْناهُ  ءٍشَیْ کُلَّ  با توجّه به آیة »إِنَّا (20

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

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



 

 

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

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

 کند؟می

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

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

 باشد؟چه اندازه میتا 

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

 کنند؟های جهان با اختیار انسان چه نسبتی پیدا میقانونمندی

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

چرا انسان بگویید  مرِهِ وَ ِلتَبتَغوا مِن َفضلِهَ لَعَلَُّکم تَشکرونَ«اَبِ یهالفُلُک ف یَسَخَّر لَُکمُ البَحرَ لَِتجر ی»اهلل الَّذی با تدبر در آیه شریفه (27

 د؟بپرداز یاجو در درتخود به جس یارتواند با اختمی

مَنْ  »َقْد جَاءُکم َبصَآئِرُ مِن رَّبِّکُمْ َفمَْن أَبْصَرَ َفلَِنْفسِهِ وَ شودچگونه وجود اختیار در انسان را اثبات می با تدبر در آیه توضیح دهید که (28

 «مَا أَنَاْ عََلیُْکم بَِحِفیظٍ عَمَِی َفعََلیْهَا وَ

سؤاالت به  ِئن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَُهمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا َغُفورًا«الْأَْرضَ أَن تَزُولَا َولَ »إِنَّ اللَّهَ ُیمِْسُک السََّماوَاتِ وَ آیهبا تدبر در  (29

 زیر پاسخ دهید:

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

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

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

 

(«جای خالی ) کردنی کامل» سؤاالت    

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 (پذیریمسئولیت)عنوان شاهد اختیار انسان است به .........................  بیانگرها عهدها و پیمانپایبندی به  (1

و .................. انجام  ساماندهی شدهدهد که رخدادهای جهان تحت یک برنامه نسان میاعتقاد به خدای حکیم این اطمینان را به ا (2

 ()غایتمند .گیردمی

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

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

 وی امکان حرکت و جهان هدفمند که پشتوانه آن.............. و ............ خداست. داند که فقط با زندگی دریک درمی انسان خداشناس. (5

 (قدرت -علم )فعالیت دارد. 

 (قضا–آید. )قدر ای برای کار اختیاری پدید نمیشود و هیچ زمینهرار نمیهیچ نظمی برق  بدون پذیرش ................. (6

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

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

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

 قضا(

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 (قانونمندی) است. هادریاها ........................ آن و هانآسما بودن مسخّر و رام از مقصود (18

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

کند، مقدَّر ن میها را تعییموقعیت مکانی و زمانی آن ویژگی، حدود، جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه،مخلوقات جهان، ازآن (20

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

 (قضای –تقدیر ) (21

اگر کسی معتقد به حاکمیت خدایی ....... باشد هرچند خودش از علّت بسیاری از حوادث جهان ...... است، امّا مطمئن است هر  (22

 (هدف -عاجز  –حکیم )......... معین و مشخص دارد. ای حادثه

تواند از .............، که ویژگی .......... اوست، فرار و کسی نمی« ........... انجام دهد»گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با خداوند این (23

 (ذاتی -اختیار –اختیار )کند. 

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

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

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

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

 پشیمانی(

 اختیار( –پذیری مسئولیت. )است در انسان ............  ....از شواهد وجود  و آن او استواراست ...... .......بر انسان هایعهد و پیمان (28

 ها(ها، کیفیتویژگی) .است موجودات میان روابط و کلیة ................ ...........، .......... همة ................. شامل تقدیر الهی (29

 عرض(–طول ) .آن... .......................................در نه داستخ ارادۀ  ..................................کارها در  در انجام انسان و اختیار اراده (30

 (سرنوشت –ها گیریتصمیم)کنندۀ........................ ماست. اختیار محدودی که ما داریم، مبنای...................... و تعیین (31

 (قضای)اند. الهی وابسته ......................... شوند بهجهت که با فرمان و ارادۀ الهی ایجاد میمخلوقات جهان، ازآن (32

 (اختیار)اعتقاد به قضا و قدر مانع.................... انسان نیست.  (33

 –علم ) و پیاده کردن آن نیز به ......... خداست. خداست. و از..........خدا ها از آن ها و ویژگیکارینقشه جهان با همه موجودات و ریزه (34

 (اراده

 تقدیر الهی() ای از ............... است.خود نمونه تواند کارهایش را با اختیار انجام دهد ویژگی ذاتی اوست کهنکه انسان میای (35

«پاسخکوتاه» سؤاالت    

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 ( اختیار به چه معناست؟1

 ( معنی لغوی تقدیر را بنویسید.2

 در به تقدیر الهی هستند؟( موجودات جهان از چه جهت مق 3

 یک از شواهد اختیار استبیانگر کدام «که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم( بیت »این4

 کند؟آثار و عواقب ناشی از زیان به دیگران را پذیرفته و جبران می یک از شواهد اختیار،( انسان به پشتوانه کدام5

 ن تا چه حد است؟( محدوده انتخاب انسا6

 .تقدیر الهی در جهان شامل چیست؟ مثال بزنید( 7



 

 

 قدر چیست؟ اصطالحی قضا و معنای لغوی و( 8

 ( اختیار چگونه حقیقتی است؟9

 نوشیم به سبب اعتماد به قدر و قضای الهی است، یعنی چه؟( آبی که برای رفع تشنگی می10

 ییم منظورمان چیست؟گووسیله خدا سخن می( وقتی از تقدیر جهان به11

 ( معنا و مفهوم قضا و قدر را ذکر کنید؟12

 ( منشأ قانونمندی جهان چیست؟13

 قدَر« به ترتیب به چه معنا هستند؟»تقدیر« و »( 14

 ی خدا در سوختنِ چوب بیانگر چه نوع علتی است؟( تأثیر شفابخشی برای دارو و اراده15

 ی قضای الهی چیست؟سرچشمه ( منشأ و16

 منظور از قضای الهی چیست؟ (17

 ( علت عرضی یعنی چه؟18

 یک از شواهد اختیار اشاره دارد؟( شعر »گر نبودی اختیار، این شرم چیست*این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟« به کدام19

 ها و دریاها چیست؟( مقصود از رام و مسخر بودن آسمان20

 ( اختیار را تعریف کنید.21

 و »تعیین اندازه و حدود« به قضا یا به قدر الهی اشاره دارد؟ ( عبارات »حکم کردن«22

 رود« درصدد بیان چه مطلبی است؟رود*از پی انجام کاری میای که از جویباری می( بیت »قطره23

 باشد؟( پشتوانه جهان قانونمند چه می24

 ساز تحرک و عمل انسان چیست؟( عامل و زمینه25

 د، خداوند قوانین مشخصی در جهان حاکم کرده است؟( بر اساس کدام مرتبه توحی26

 یک از دالیل و شواهد بر وجود اختیار است؟گر کدامکه فردا این کنم یا آن کنم*خود دلیل اختیار است ای َصنَم« بیان( بیت »این27

 یک از موارد تقدیر یا قضای الهی است؟ها و روابط میان موجودات بیانگر کدام( ویژگی28

 ی خداوند از چه نوع عللی است؟ی اختیار انسان با ارادهبطه( را29

 چیست؟ در انسان اختیار شکوفایی ساز( زمینه30

 استوارند؟ اساسی ها بر چهانسان هایپیمان ( عهد و31

 ای است؟( حکم کردن و اندازه گرفتن معنا و مفهوم چه واژه32

 ع عللی است؟ی اراده انسان و اراده خداوند از چه نو( رابطه33

 ( منشأ و سرچشمه تقدیر و قضای الهی چیست؟34

 را بیان نمایید. «حقیقتی وجدانی بودن اختیار»( مفهوم 35

 عنوان یکی از شواهدی که داللت بر اختیار دارد را به ترتیب بیان نمایید.، به«تفکر و تصمیم»( مراحل 36

 باشند؟لهی میالهی، هرکدام بیانگر کدام صفات ا «قضای»و  «قدر»( 37

 شود؟( آسمان و دریا در چه شرایطی رام و مسخّر انسان می38

 ؟ها و کلیة روابطِ میانِ موجودات بیانگرِ چیستها، کیفیتویژگی( 39

 ؟ببرید ناماند؟ دسته چند برکنند هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت میعلت( 40



 

 

 

(«غ/ص) غلط و صحیح» سؤاالت    

 :های زیر را مشخص کنیدتی گزارهدرستی یا نادرس

 .ندارد فعالیت و حرکت امکان خداست، قدرت و علم آنداند که با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانه انسان خداشناس می (1

 غ()

 )ص( .ساز آن استتنها مانع تحرک و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینهاعتقاد به قضا و قدر، نه (2

 )ص( .ها نقشی نداریمختیاری نیست و ما در وقوع آنبسیاری از امور ا (3

 )غ( .ظورمان فقط تعیین طول، عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود استمن گوییم،می سخن خداوند وسیلهبه جهان از تقدیر وقتی (4

ار غیر اختیاری بوده، چون تواند از اختیار، که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حتى اگر بخواهد فرار کند، باز هم این یک ککسی نمی (5

 )غ( .انجام داده است همین کار را با خواست و اراده خود

 )غ( هاست.امتحان الهى فقط برای مؤمنان و جهت اثبات ایمان آن (6

 . )ص(شودای باالتر میای از امتحان الهى سبب ورود به مرحلهموفقیت در هر مرحله (7

 غ(سنت الهى امداد یک سنت خاص است. ) (8

 )غ(رحمت بر غضب فقط برای کسانى است که بخواهند توبه نمایند.  سنت سبقت (9

 ص(تدریج به سمت عذاب الهى حرکت نمودن. )استدراج یعنى به (10

 ص(. )است گذاشته را مختار و او کرده راهنمایی بشر را عقل با قوه متعال خدای (11

 )غ(. نیست اشتباه دارد و کار او نگهبانی و ظحاف  خلقت جهان که دهدنمی آدمی به را اطمینان این حکیم، خدای اعتقاد به (12

 مشهود است. )ص( و وجدانی حقیقتی اختیار، (13

 غ() اختیار در انسان است.وجود  دالیل اثبات از پشیمانی، یا رضایت احساس (14

 فطرت، دلیل بر وجودِ اختیار در انسان است؟ )غ( (15

 ص() گیرداز اراده الهی سرچشمه می علم و حکمت الهی و قضا تقدیر از (16

 مستقیم در پیدایش آن مؤثرند. )غ( همه عوامل به وجود آورنده معلول، (17

 خواست اوست. )ص( اراده در انسان ناشی از اراده الهی و وجود اختیار و (18

 ریزی و زندگی کند. )ص(راحتی برنامهشود که انسان بهاعتقاد به خدای حکیم باعث می (19

 ن طبیعت و قوانین آن است. )غ(تقدیر در بعضی موارد چیزی ورای قانونمندی جها (20

 ص() یک قضای الهی است. فروریختن دیوار کج، (21

 غ() طور مستقیم نقش خاصی را بر عهده دارد که با نقش دیگر متفاوت است.در علل طولی هر عامل به (22

 ص() آید.ای برای کار اختیاری به وجود نمیشود و زمینهبدون پذیرش قدر و قضای الهی هیچ نظمی برقرار نمی (23

 ص() یکی از تقدیرات الهی برای انسان این است که او دارای اختیار باشد. (24

 ص()توان از قضای الهی به قدر الهی پناه برد. می (25

 ص() انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد. (26

 مختار بودن انسان با اراده و قضاهای الهی تعارض دارد. )غ( (27

 ص() کند مقدر به تقدیر الهی هستند.ها را تعیین میخدا با علم خود اندازه آنجهت که مخلوقات جهان ازآن (28

 ص() داند.خود را مستحق مجازات می اگر کسی مسئولیت خود را انجام ندهد بناتر وجود اختیار، (29

 (کننده عاقبت و سرنوشت ماست. )صهای ما و تعیینگیریهمین اختیار محدودی که داریم، مبنای تصمیم (30

 ها. )ص(مانند توالی فصل ها نقشی نداریم؛ری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنبسیا (31

ریزی کنیم. )ص(خداوند قدرت اراده و اختیار را بما عطا کرده و از ما خواسته است تا با آن برای زندگی خود برنامه (32  

 ص() .است الهی تقدیر به مربوط موجودی هر حدود و هاویژگی (33



 

 

 ص() .است الهی قضا اساس بر مخلوقی هر خلقت برای خداوند فرمان و حکم (34

 ص() .است انسان اختیار شکوفایی ساززمینه هستی بر حاکم خدا و قوانین مشیت (35

 )غ(. خداست اراده در عرض و آن است انسان ذاتی هایاختیار از ویژگی (36

 )ص(. است انسان اختیار و محدودکنندۀ دهنده جهت جهان هایو قانونمندی تقدیرات (37

 غ() توان آن را انکار نمود.اختیار یک حقیقت وجدانی و مشهود است که در مقام بحث می (38

 ص() .« استبه اجرا درآوردن نقشه موجودات جهان خلقت و خَلقِ موجودات مربوط به »قضای الهی (39

 غ() در علل طولی هر عامل نقش خاصی را بر عهده دارد که با نقش دیگری متفاوت است. (40

 های جهان از علم خداست. )غ(ها و قانونة ویژگیاجرای هم (41

 غ() ها و حدود هر موجودی مربوط به قضای الهی است.ویژگی (42

 ص() .شودها و روابطِ میانِ موجودات میها و کیفیتتقدیرِ الهی شاملِ همة ویژگی (43

 غ() خدا با قوه اختیار انسان را راهنمایی کرده است. (44

 ص() کند.ی موجودات را تعیین میژگیو ود،خداوند با دانش خود اندازه، حد (45

 

«ارتباط کشف» سؤاالت    

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

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

این دلیل اختیار است ای * که فردا این کنم یا آن کنماین (1

 صنم

 به خدای حکیم تقاداع (2

 صورت غیرمستقلتأثیر یک عامل در عامل دیگر به (3

 قضا و قدر الهىحاکمیت  (4

 احساس رضایت یا پشیمانی (5

 ی جهانقانونمند الف(

 و تصمیم ب( تفکر

 شکوفایی اختیار سازج( زمینه

 د( شاهد اختیار

 هـ( علل طولی

 و( علل عرضی

 ز( احساس مسئولیت

 

 ها{« }پاسخ»ب »الف« }سؤاالت{ 

 ( قضا1

 اختیار انسان (2

 ( تقدیر3

 مستقیم نقش خاصی را بر عهده دارد طورعامل به ( هر5

 

 الف( وجدانی و مشهود

 ب( علل طولی

 پذیریمسئولیت ج(

 علل عرضی د(

 ویژگی. تعیین اندازه، هـ(

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

( وجود یافتِن مخلوقات با حکمِ خدا1  

ها با یکدیگرها و کیفیت اشیاء و روابط آنن ویژگی( تعیی2  

...که فردا این کنم یا آن کنم( این3  

ی وجود اختیار( نشانه4  

 الف( پذیرش مسؤولیت

 ب( قضا

 ج( تفکر و تصمیم

 د( قدَر

 ذ( علم حکمت الهی



 

 

 
 

سؤاالت() الف  ها(پاسخ) ب    

 پذیریمسئولیت-1

 قضا -2

 یک پدیده مشارکت و همکاری در پیدایش-3

 حقیقت وجدانی -4

 قانونمندی جهان خلقت -5

 

 طولی الف:

 ب: علل عرضی

 ج: قوه اختیار

 د: به انجام رساندن

 ه: شاهد اختیار

 و: تقدیر الهی

 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 دهیم.( ما به دریا حکم طوفان می1

 ( تردید در انتخاب میان چند راه و چند کار2

 های هر عنصرعداد الکترون( مشخص بودن ت3

 ( هیچ گویی سنگ را فردا بیا4

 ( نداشتن اشتباه در حفظ و نگهبانی جهان خلقت5

 

 الف( علل عرضی

 ب( حکمت الهی

 ج( تفکر و تصمیم

 د( قضای الهی

 هـ( احساس رضایت و پشیمانی

 و( تقدیر الهی

 پذیریز( مسئولیت

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 انجام یک کار یا ترک آن توانایی بر-1

 کلیه روابط میان موجودات ها،کیفیت ها،ویژگی-2

صورت مجموعه و با پیدایش پدیده توسط چند عامل به-3

 همکاری و مشارکت یکدیگر

 حکم کردن و حتمیت بخشیدن به معنای پایان دادن،-4

 های وجود اختیار در انسانیکی از نشانه-5

 علل عرضی( الف

 قضا( ب

 پذیریولیتمسئ( ج

 اختیار( د

 علل طولی( ه

 تقدیر الهی( و

 قانونمندی( ز
 

)سؤاالت( «الف» ها()پاسخ« ب»   

 محدودکنندهو  جهت دهندهکار اختیاری انسان و هم  الزمه( 1

 آن.

 شواهد وجود اختیار ( از2

 ( دلیل خداوند از عطا کردن اختیار به انسان3

 جهان نقشه( پیاده کردن 4

و مشهود است و هر انسانی آن را در خود  دانیحقیقت وج ( یک 5

 یابد.می

 قضای الهی الف(

 اختیار. ب(

 هاتقدیرات و قانونمندی ج(

 د( تقدیر الهی 

 های کمالرسیدن به قلّه هـ(

 پذیریو( مسئولیت 

 است. لغو کننده هر قانونی ز(



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 معنای لغوی تقدیر( 1

 انونمندی جهان هستینام دیگر ق ( 2

 ( سرچشمه تقدیر3

 رابطه اراده انسان با اراده خدا( 4

 

 طول و عرض و زمان و مکان( الف

 اندازه و اندازه گرفتن( ب

 قضا و قدر( ج

 قضای الهی( د

 علم و حکمت الهی( هـ

 طولی( ز

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 ساز اختیارزمینه -( 1

 رودرود از پی انجام کاری مییای کز جویباری م( قطره2

 ( تأثیر یک عامل در عوامل دیگر در پیدایش یک پدیده3

 ( اینکه فردا این کنم یا آن کنم: خود دلیل اختیار است ای صنم4

های ریزی زندگی و رسیدن به قله( خواسته خداوند در برنامه5

 کمال

 الف( تقدیر الهی

 اعتقاد به قضا و قدر الهی ب(

 تصمیمج( تفکر و 

 د( اعتقاد به حکیمانه بودن نظام خلقت

 و( علل طولی

 ز( علل عرضی

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 پذیری( مسئولیت1

 ( قانونمندی جهان2

 اجرای نقشه جهان (3

 ( توانایی بر انجام یا ترک کار4

 

 شاهد اختیار الف(

 ب( تقدیر الهی

 قدرت اختیار ج(

 د( قضای الهی

 یهـ( حکمت اله

 

 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{ 

 که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم( این1

 ( اطمینان آدمی که جهان خلقت حافظ و نگهبان دارد2

گر نبودی اختیار این شرم چیست/ این دریغ و خجلت و آزرم ( 3

 چیست

 ( اندازه گرفتن4

 ( حتمیت بخشیدن5

 الف( قدر

 پذیریب( مسئولیت

 یمحک یاعتقاد به خدا ج(

 د( احساس رضایت یا پشیمانی

 هـ( تقدیر

 یمتفکر و تصم و(

 ز( قضا
 

 



 

 

(«تشریحی) گسترده پاسخ» سؤاالت    

 :دهید تشریحی  پاسخ زیر سؤاالت به

 .مانع اختیار انسان است؟ توضیح دهید مشیت خداوند آیا قوانین حاکم بر هستی و (1

 د؟ آثارش کدام است؟داران چه معنایی جه نادیده گرفتن تقدیرها در (2

 رابطه اختیار انسان و اراده خدا چیست (3

 سنت امداد عام الهى را تعریف کنید. (4

 گذارد؟امالء یا امهال در مورد کافران به چه صورتى تأثیر می (5

 را توضیح دهید؟ انسنت ابتالء یا امتح (6

 دارد؟ های مؤمن چگونه تأثیرامداد خاص یا توفیق الهى در زندگى انسان (7

 سبقت رحمت بر غضب به چه معناست و چگونه در زندگى بشر تأثیر دارد؟ (8

 آیا همه امور زندگی ما اختیاری است توضیح دهید؟ (9

 از شواهد وجود اختیار در انسان احساس رضایت یا پشیمانی را شرح دهید؟  (10

مندی از اختیار ساز شکوفایی و بستری برای بهرهزمینه مانع اختیار انسان است یا برعکس. آیا مشیّت خداوند و قوانین حاکم بر هستی،  (11

 است؟

 است توضیح دهید؟« قضای الهی» اختیار و اراده انسان »تقدیر الهی« یا  (12

 اختیار انسان در طول اراده خداونداست یا در عرض آن توضیح دهید؟  (13

 دارند، نقش سانان هایشکست در چه و هاموفقیت در چه دو، هر اختیار، و الهی قضای اینکه با  (14

 عللِ طولی« چیست؟»در موضوعِ پیدایشِ یک پدیده، منظور از   (15

 هستند؟ الهی تقدیر به مقدر جهت چه های نظام هستی ازو پدیده موجودات  (16

 آگاهی از اختیار و توجه به آن در زندگی انسان چه نتایج و ثمراتی دارد؟  (17

 رابطه اراده خدا و اختیار انسان را شرح دهید؟  (18

 تواند دلیلی بر وجود اختیار در انسان باشد؟یح دهید »تفکر و تأمل« چگونه میتوض  (19

 ساز شکوفایی اختیار برای انسان چیست؟زمینه  (20

 یک مثال بزنید علل طولی را تعریف کنید و  (21

 توضیح دهید. توانند شاهدی بر وجود اختیار باشند؟چگونه »تفکر و تصمیم« می  (22

 ر انسان ناسازگار است؟ توضیح دهید.آیا قضا و قدر الهی با اختیا  (23

 گوییم »قضا و قدر الهی بر جهان حاکم است« یعنی چه؟ توضیح دهیداینکه می  (24

 کند را بنویسیدنتایج اعتقاد به خدایی حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می  (25

 ی خداوند را توضیح دهیدرابطه اختیار انسان با اراده (26

 هم به قضا و قدر الهی اعتقاد داشت و هم انسان را موجودی مختار دانست.توان چگونه می  (27

 فواید و ثمرات زندگی در یک جهان قانونمند چیست؟  (28

 اعتقاد به خدای حکیم و نظام حکیمانه او چه تأثیری در زندگی دارد؟  (29

 روایتی از امام علی )ع( درباره نگرش صحیح به قانون قضا و قدر الهی را بیان کنید؟  (30

 اختیار انسان یک تقدیر الهی است را تشریح کنید؟  (31

 دهید. توضیح چیست؟ نشانة کارها در و ندامت رضایت احساس  (32

 دهید. توضیح چیست؟ است الهی تقدیر یک  انسان که اختیاراین از منظور  (33

 معناست؟ چه به جهان بر الهی قضا و قدر بودن حاکم  (34

 بر اختیاری بودن انسان باشد؟تواند شاهدی قدرت تفکر و تصمیم چگونه می  (35



 

 

 یک از شواهد اختیار داللت دارد؟ دلیل آن را توضیح دهید.هیچ گویی سنگ را فردا بیا*ور نیایی من دهم بد را سزا« به کدام»بیت   (36

 ار شرح دهید.اختصساز شکوفایی اختیار انسان باشد؟ بهتواند زمینهباور به حاکمیت خداوند بر وقایع و رخدادهای جهان، چگونه می  (37

 آیا پذیرش علم خداوند نسبت به سرنوشت ما با تالش و ارادۀ ما در زندگی منافات دارد؟  (38

 تواند دلیلی بر وجود اختیار در انسان باشد.احساس رضایت یا پشیمانی« چگونه می»توضیح دهید   (39

 علل عرضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.  (40

 دهید.علل طولی را با ذکر یک مثال توضیح   (41

 برم« چیست؟منظور امیرالمؤمنین از این جمله که: »از قضای الهی به قدر الهی پناه می  (42

 چه چیزهایی دارای اختیار و در چه چیزهایی فاقد اختیار است؟ محدوده اختیار انسان را توضیح دهید و بگویید انسان در  (43

 



 

 

«6»سؤاالت درس   

«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

 ست؟مام صادق )ع(: اِنَّمَا المُومِنُ بَِمنزِلَهِ َکفَّةِالمیزانِ ُکلَّما زَیدَ فی ایمانِهِ زَیدَ فی بَالئِه دربردارنده چه پیامی اشریف ا حدیث (1

 دربردارنده کدام سنت است؟ «َسنَسَتدرِجُُهم مِن حَیثُ ال یَعَلمونَ»آیه شریفه  (2

 توان دریافت کرد؟جب کرده است کدام سنت را میرحمت را بر خود وا پروردگار شما،»از ترجمه آیه شریفه  (3

دهیم و ها میاز ترجمه آیه شریفه »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارشان را در همین دنیا به آن (4

 دهند،را که انجام می اند بربادرفته و آنچهاما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده وکاستی نخواهند داشت؛کم

 توان استنباط کرد؟باطل است.« چه پیامی می

 بِاالعماِر« حدیث شریف امام صادق )ع( »مَن َیموتُ بِالذُّنوبِ اَکثَرُ مِمَّن یَموُت بِاآلجاِل و مَن یَعیشُ بِالِاحساِن اَکثَُر مِمَّن یَعیشُ (5

 دربردارنده کدام سنت الهی است؟

 د به کدام سنت الهی اشاره دارد؟توضیح دهی ائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون«»کل نفس ذ آیهبا تدبر در  (6

 دهید. زیر پاسخ سؤاالت به «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم ال یفتنون»با تدبر در آیه  (7

 الف( آیه اشاره به کدام سنت الهی دارد؟

 کند؟چه چیزهای ما را امتحان میب( با استناد به آیه خداوند با 

 گیرد؟ج( هر کس ادعای ایمان کند ..................... قرار می

 دارد؟ اشاره الهی سنت کدام آیه شریفه »کال نمد هوالء و هوالء من ربک و ما کان عطاء ربک محظورا« به (8

 اشاره دارد؟ الهی سنت به کدام آیه شریفه »و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین« (9

یکسبون«  کانوا بما فاخذناهم کذبوا ولکن و االرض السماء من برکات علیهم لفتحنا و اتقوا امنوا القری اهل با تدبر در آیه »و لو ان  (10

 تحلیل کنید که حکمت برخی پیشنهادهای سخت و ناگوار در زندگی چیست؟

 ا و ان اهلل لمع المحسنین« را ترجمه کنید.آیه »و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلن  (11

 آیه »من جاء بالحسنه فال عشر امثالها و من جاء بالسیئه فال یجزی اال مثلها« بیانگر کدام سنت الهی است؟  (12

 پیام آیه »کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا« را بنویسید؟  (13

 ام سنت الهی اشاره دارد.هر یک از عبارات قرآنی ذیل به کد  (14

 الف( »و الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث ال یعلمون«

 ب( »و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه«

 ج( »انما نملی لهم لیزدادوا اثما«

ایش در حدیث »انما المومن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه« چه عاملی باعث افز( حضرت امام صادق )ع  (15

 دانند؟می امتحان

کدام قسمت آیه شریفه »من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فال یجزی اال مثلها و هم ال یظلمون« اشاره به چند   (16

 برابری پاداش نیک دارد؟ این امر بیانگر چه مطلبی در مورد خداوند است؟

 امتحان خاص؟ هم ال یفتنون« به سنت امتحان عام اشاره دارد یاآیه شریفه »احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و   (17

 با توجه به آیه »و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟  (18

 الف( آیه به کدام سنت الهی اشاره دارد؟

 ب( ترجمه آیه را بنویسید.

 شود؟ج( از عبارت »جاهدوا فینا« چه پیامی برداشت می



 

 

هر انسانی در  جاهای خالی را کامل کنید.  وَ إَلینا تُرجَعونَ«، ً ِفتنةالموت َو نَبلُوَکُم بالشَّرِ َو الَخیرِ  ئقةکُلُّ َنفٍس ذا»به آیه  هبا توجّ  (19

 است. آزمایش ؛ ومعرض ...... در ........امور  یا با........ وسیله امور زندگی خود همواره به

شود و این الهی شامل چه کسانی می واسعهَمحظوراً«، رحمت  الِء وَ هوالءِ مِن َعطاُء رَّبَک َو ما کاَن َعطاُء رَّبَکمطابق آیه »کُلًّا نُمِدُّ هو  (20

 دارد؟ اشارهآیه شریفه به کدام سنت الهی 

و گرایش آنان به تقوا  ی ایمان مردمرضِ ...« ثمرهلََفتَحنا عََلیهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ األ بر اساس آیه »وَ لو اَنَّ اَهلَ الُقری آمَنوا وَ اتَّقوا  (21

 چیست؟

 داند؟و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین « شرط رسیدن به توفیق الهی را چه می» آیة شریفه:  (22

شود و بیانگر کدام سنت سانی میو ما کان عطاُء ربک محظوراً «، عطاء و رحمت پروردگار شامل چه ک ...؛»با توجه به آیة شریفه:   (23

 است؟

 چرا؟ هاست؟و ال یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرٌ النفسهم ...... «، آیا مهلت خدا به کافران به نفع آن»با توجه به آیة شریفه:   (24

 راج نتیجة چیست؟با استفاده از آیة شریفه: »سنستدرجهم من حیثُ ال یعلمون«، قرار گرفتن در دایرۀ سنت امالء و استد  (25

 آیه »کُاًل نُمِدُّ هؤالءِ َو هؤالءِ مِن عَطاءُ رَبَِّک مَحظوراً« به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟  (26

 امداد الهی( د استدراج( ج امالء( ب الف( ابتالء

نِ کُّلما زیدَ فی ایمانِه زیدَ فی بالئِه« چه رابطه ای با توجه به حدیث امام صادق )ع( که می فرماید: »اِنَّما المُؤِمنُ بِمَنزلَةِ َکفَّةِ المیزا  (27

 میان ایمان و مراتب امتحان وجود دارد؟

 مُهیٌن« به کدامین سنت الهی آیه »وَال یَحَسبَنَّ الّذین کََفروا اَنّما نُملی لَُهم خَیرٌ ِلاَنُفسِِهم اِنّما نُملی لَُهم ِلیَزدادوا اِثماً وَ لَهُم عَذابٌ  (28

 ؟اشاره دارد

 آیه »وَالّذیَن جاهَدوا فینا لَنَهدَینَّهُم ُسبُلَنا و اِنَّ اللَّه لَمََع المُحِسنینَ« به چه موضوعی اشاره دارد؟  (29

 با توجه به آیه شریفه »أَحَسِبَ النّاسُ أَن یَترَکوا أَن َیقولوا آمّنا وَ هُم الَیفَتنونَ« به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  (30

 انی است؟الف( سنت ابتال شامل چه کس

 ب( رابطه ایمان و آزمایش الهی چیست؟

 با توجه به آیه شریفه »مَن جاَء بِالحََسنَةِ َفلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَ مَن جاءَ بالسَّیِّئَةِ َفال یُجزی إِلّا مثلها« بگویید:  (31

 دهد؟الف( خداوند پاداش و کیفر افراد را چگونه می

 ب( این پاداش و کیفر نشانه چیست؟

 َو الَّذیَن َکذّبوا بِایاتِنا سَنَستَدرِجُُهم مِن حَیثُ ال یَعَلمون« در چه صورتی زیادی نعمت نشانه سنت استدراج است؟» یبه آیه جهبا تو  (32

 دی »وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَُّهم ُسبَُلنا وَ ِانَّ اهللَ لَمََع المُحِسنین« به سؤاالت پاسخ دهیی شریفهبا توجه به آیه  (33

 الف( ترجمه آیه را بنویسید؟

 های توفیق الهی در آیه شریفه را بنویسید؟ب( جلوه

 

(«جای خالی ) کامل کردنی » سؤاالت    

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید: 

 ها(خود انسانو سنت استدراج نتیجه ....................................... است. )عمل  ( قرار گرفتن در دایره سنت امالء1

 ()امتحان یا ابتال باشد.می ترین و فراگیرترین قانون خداوند که ثابت و همیشگی است سنت ......................( عام2

 (بها از موارد سنت ..................................... خداوند است. )سبقت رحمت بر غض( ثبت فوری کار نیک و ثبت با تأخیر گناه ِانسان3

 رفتارهای گذشته() او است. ...( طبق رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین؛ آینده زندگی هر فرد در موارد بسیاری تحت تأثیر...............4



 

 

 استدراج() افزاید.گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان بر امکانات آنان می ( در سنت ..............................5

 شود؟)امتحان یا ابتال(سنت ............. نامیده می بروز استعدادهای انسان است. سنتی که عامل ظهور و (6

 کند؟)هدایت(می ...طور خاص ............ ( خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند به7

 ها()قوانین حاکم بر زندگی انسانشود؟ موجب نگرش صحیح ما نسبت به همه حوادث زندگی می ...( شناخت .........8

 ()توفیق است؟ ...های سنت ...............به دنبال تالش و مجاهدت یکی از جلوه ( نصرت و هدایت الهی9

 های الهی(سنت)( بر اساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است و قرآن کریم از این قوانین با عنوان ............ یادکرده است؟10

است.   نام دارد که در فرهنگ قرآن به معنای ......... ...گذارند ......اد خاص خدای متعال به کسانی که با نیت پاک قدم در راه حق می( امد11

 (آسان نمودن -)توفیق 

 (ابتال)شود. می ...( اگر انسان ایمان به خداوند و بندگی او را اعالم کند، مشمول سنت ............12

 (درونی) کننده دارد.نقش تعیین هم ...فیق الهی، عامل .........( در کسب تو13

تا به  ...ها قرار ......... هاست. پس باید بکوشیم که در دایره این سنتانسان ( قرار گرفتن در دایره سنت ......... و استدراج نتیجه ....... خود14

 (نگیریم -عمل  -امالء )هالکت ابدی گرفتار نشویم. 

های الهی و نیز بهره شناسی سبب آشنایی ما با نشانهاز طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست ...خت قوانین .....................( شنا15

 (طبیعت -جهان خلقت ) شود.می ...گرفتن از ..................

 (به آنان نیست. )لطف خداوند. ..های گناهکار نشانه .....................( روی آوردن دنیا به برخی انسان16

 کننده دارد )عامل درونی(.هم نقش تعیین ...( در کسب توفیق الهی، .....................19

 .(هایها و هدفهردو گروه را یکسان فراهم کرده است )خواسته ...( در امداد الهی، خداوند امکانات و لوازم رسیدن به ..................20

 .(اختیار و ارادۀ) شودگر میصورت بالی الهی جلوهخود افراد به ...ها و امکانات با ..................امالء، مهلت( در سنت 21

 .(هاست )امالء و استدراجنتیجة عمل خود انسان... ( قرار گرفتن در دایرۀ سنت ..................... 22

ورزد، خداوند برای او با حق لجاجت می گردد ورود که از کار خود خرسند میپیش می افتد و چنان در گناه( انسانی که به دام گناه می23

 امهال() نام دارد. ...ور شود. این سنت الهی ........................کند که در گناه غوطهشرایطی فراهم می

روند و آنان با استفاده از همین بیشتر در فساد فرو میافزاید و ( گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان، بر امکانات آنان می24

 گویند. )استدراج(شوند که به این سنت الهی ......................... میسوی هالکت نزدیک میتدریج بهبه

اعمال خود ) است. ........................دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر .....................آینده زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می( 25

 انسان(

 ابتال() مربوط به رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است. ( سنت ......................26

 ایمان واقعی( -تقوا ) گردد.بب نزول برکات الهی میو ......................... س ...بر تعالیم دینی، .............................. ( بنا27

 آسان نمودن( -توفیق ) ( امداد خاص خدای متعال به مؤمنین ............... نام دارد که در فرهنگ قرآن به معنای ................ است.28

 امتحان( -ابتال ) ت به معنی .................. است.ترین و فراگیرترین قانون خداوند، سنت ................... است و آن در لغ( عام29

ورزد، خداوند به او با حق لجاجت می گردد ورود که از کار خود خرسند میافتد و چنان در گناه پیش می( انسانی که به دام گناه می30

 )امالء( نام دارد. ..........کند. این سنت الهی .................ور میخود را در گناه غوطه دهد وفرصت بیشتر می

و  روندافزاید و آنان با استفاده از همین بیشتر در فساد فرو می( گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان، بر امکانات آنان می31

 استدراج()گویند. شوند که به این سنت الهی ......................... میسوی هالکت نزدیک میتدریج بهبه

 



 

 

 

«پاسخکوتاه» سؤاالت    

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 رسد؟کند و انسان به رشد و کمال میبا اجرای کدام سنت الهی صفات درونی انسان بروز و ظهور می (1

 تر به مقصد برسد بیانگر کدام سنت الهی است؟کند که فرد آساناینکه خداوند شرایط و اسباب را چنان فراهم می (2

 شود؟الهی است که با دعوت انبیا ء اجرا می کدام سنت (3

 توفیق در لغت به چه معناست؟ (4

 دهد؟چرا خداوند بشر را مورد امتحان و آزمایش قرار می (5

 ها چه پیامدهایی دارد؟شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (6

 شود؟سنت ابتال شامل چه کسانی می (7

 کند؟خداوند با چه چیزی ما را امتحان می (8

 ساز و استثنایی زندگی اختصاص دارد؟نات الهی به لحظات سرنوشت آیا امتحا (9

 کند، جزء کدام سنت الهی است؟اینکه خداوند، انسان تالشگر و مجاهد را حمایت می (10

 پیماید؟های آن در دایرۀ قوانین خاصی مسیر تکاملی خود را میبرچه اساسی اعتقاد داریم که جهان قانونمند است و پدیده (11

 هی برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است؟کدام سنت ال (12

 هایی که خداوند برای بازگشت گناهکاران به سمت او قرار داده است را بیان کنید؟سه مورد از راه (13

 گردد؟چه امری باعث نزول برکات الهی می (14

 باشد؟می فراگیرترین قانون خداوند که ثابت و همیشگی است چه (15

 دستور خداوند به فرشتگان برای ثبت سریع اعمال خوب به چه سنتی اشاره دارد؟ (16

 بر فرمایش معصومین در دنیا چه کسی بیشتر از دیگران مورد امتحان قرار گرفته است؟ بنا (17

 تواند داشته باشد؟های مکرر در زندگی چه علتی میامتحان (18

 سید.تفاوت امتحان بشری با امتحان الهی را بنوی (19

 فرمایند؟ع( درباره رابطه مراتب ایمان و مراتب امتحان چه می) امام صادق (20

 شود؟سنت عام الهی شامل حال چه کسانی می (21

 هایی از سبقت رحمت خدا بر غضب او را نام ببرید؟نمونه  (22

 شدگان است.غرق زندگی معاندان و های حاکم برکدام سنت الهی از جمله سنت (23

درونی خود را نشان دهد و درستی یا نادرستی آنچه را ادعا کرده مشخص سازد، همواره در معرض کدام انسان برای اینکه صفات  (24

 باشد؟سنّت الهی خواهد بود و این سّنت شامل چه کسانی می

به  های گناهکار نشانه لطف خداوندهای دنیوی به برخی انساناین مطلب مربوط به کدام سّنت الهی است؟ »روی آوردن دنیا و لذت (25

 آنان نیست.«

 شود؟های آن، انجام چه اعمالی سبب نزول برکات الهی میبر اساس تعالیم دینی و آموزه (26

 است؟ (تنها حاکم بر زندگی گناهکاران)شدگان در گناه های حاکم بر زندگی معاندان و غرقکدام سنّت از جمله سنت (27

تر تدریج به هالکت ابدی نزدیک افزاید و بهان، بر امکانات آنان میبر اساس کدام سنت الهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراه (28

 شوند؟می

 های طبیعی دارد؟آیا قانونمندی جهان اختصاص به پدیده (29

 ها چه تأثیری بر زندگی دارد؟شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (30

 ا دارد؟در مقابل امتحان الهی، عمل درست و نادرست ما چه تأثیری بر اهمیت و شخصیت م (31

 شود؟دو مورد از اعمال را نام ببرید که انجام آن سبب بهبود زندگی انسان می (32



 

 

 گیرد؟رحمت واسعه الهی به چه کسانی تعلق می (33

 قرار گرفتن در دایره سنت امالء و سنت استدراج نتیجه چیست؟ (34

 در خطبه حضرت زینب )س( در شام، ایشان یزید را بچه سنت الهی تذکر دادند؟ (35

 خورد؟قانون الهی، آینده انسان بر چه اساسی رقم میمطابق با  (36

 دهد نشانه چیست؟اینکه خداوند پاداش کار نیک را چند برابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می (37

 شرط قرآن کریم برای دستیابی به توفیق الهی چیست؟ (38

 جویند چه نام دارد؟امداد خاص خداوند نسبت به کسانی رضایت او را می (39

 کند؟سنت الهی زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن را فراهم می کدام (40

 شدگان در گناه چه نام دارند؟های حاکم بر زندگی معاندان و غرقسنت (41

 عامل قرار گرفتن انسان در دایره سنت امالء و استدراج چیست؟ (42

 شوند؟ نام ببرید.در مقابل دعوت انبیاء مردم چند دسته می (43

 های توفیق الهی را نام ببرید.دو مورد از جلوه (44

 کننده دارد؟در کسب توفیق الهی چه عاملی نقش تعیین (45

 شود؟مطابق تعالیم دینی، چه کارهایی موجب افزایش عمر انسان می (46

 های سبقت رحمت خدا را بر غضب او نام ببرید.دو مورد از نمونه (47

 های توفیق الهی را بنویسید.یک مورد از جلوه (48

 سوی عذاب الهی است؟گر حرکت تدریجی انسان بهیانکدام سنت الهی ب (49

 شود؟ها میها و شیرینیشناخت چه قوانینی موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی (50

 دهد؟بر اساس تعالیم دینی چه چیزی عمر انسان را افزایش می (51

 ظلم به دیگران و افزایش گناه، چه نوع آثار زیانباری را به دنبال دارد؟ (52

 دهد؟هی خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خودش جزا میدر کدام سنت ال (53

 شود؟کدام عوامل سبب نزول برکت الهی می (54

 

(«غ/ص) غلط و صحیح» سؤاالت    

 :های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی گزاره

 شود. )غ(ی برتر میبا اجرای سنت امداد الهی فرد وارد مرحله (1

 شود. )ص(ها میها در همه دورانمتحان شامل همه انسانسنت ا (2

 سنت خاص خداوند در مورد کافران امهال نام دارد. )ص( (3

 های امداد خاص الهی است. )ص(ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و تعالی شخص مؤمن از جلوه (4

 الهی است. )غ(کار بیانگر سنت امتحان لطف و مهربانی خداوند به بندگان خود چه نیکوکار چه گنه (5

 ص() شود.موفقیت در هر مرحله از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله باالتر وبرتر می (6

 )ص( ابتالء به معنای قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد. (7

 زندگی هر انسانی چه فقیر چه مؤمن صحنه انواع امتحان است. )ص( (8

 تواند امتحانی برای ما باشد. )غ(ترین حوادث پیرامون ما نمیک کوچ (9

 کار نشانه لطف خداوند به آنان است. )غ(های گنههای دنیوی به برخی از انسانلذت روی آوردن به دنیا و (10

 در کسب توفیق الهی عامل درونی نقش تعین کننده دارد. )ص( (11

 دا بر غضب اوست. )ص(کار نمونه از سبقت رحمت خحفظ ابروی بندگان گنه (12

 بیانگر سنت امالء است. )ص(« ایم به نفع آنان است.ها دادهآنان که کافر شدند تصور نکنند مهلتی که به آن» سخن خداوند متعال، (13



 

 

 با خلقت و با دیگران تأثیر بسزایی دارد. )ص( با خود، ها در روابط ما با خدا،شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (14

 ترین قانون ثابت و همیشگی است. )غ(خاص خداوند عامسنت امداد  (15

 برد. )ص(پیش میگیرد و با پشتیبانی خود بهدست او را می کند،خداوند انسان تالشگر و مجاهد را حمایت می (16

 هایی از سبقت رحمت خدا بر غضب او است. )ص(پذیرش عبادت اندک نمونه حفظ آبروی بندگان گناهکار، (17

 توان آن را آزمایش و امتحان تلقی نمود. )غ(ما جریانات عادی است و نمی امور روزمره زندگی (18

 ظهور رساندن استعدادهای افراد است. )ص( به فلسفه امتحان الهی برای رشد دادن و (19

 های حاکم بر زندگی معاندان گناهکاران سنت امهال است. )ص(ازجمله سنت (20

 ای دارد؟)ص(کنندهدر کسب توفیق الهی عامل بیرونی نقش تعیین (21

 ص() کس را همانند کسی که به او مهلت داده امتحان نکرده است«.فرمایند: »خداوند هیچمی( امام علی )ع (22

 های الهی نام دارد؟)ص(های حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان سنتقانونمندی (23

سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار هدف خود که با نیّت پاک قدم در راه حق گذارند و  امدادِ خاص خدای متعال نسبت به آنان (24

 (شود. )غنامیده می «امداد الهی» قرار دهند

طورکلی هر حادثه شیرین یا به آزماید بیماری یا سالمت، فقر یا ثروتبا هر امر خیر یا شری ما را می روش امتحان خداوند این است که (25

 (آیند. )صحساب میتلخ، مواد امتحانی ما به

 (دهد. )صرحمت بر غضب این است که خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خودش جزا می سنت سبقت (26

 امتحانات الهی به لحظات استثنایی زندگی اختصاص دارد. )غ( (27

 شود. )غ(توفیق الهی صرفًا با تالش و مجاهدت فرد حاصل می (28

 حظه گفتار و کردار انسان در معرض آزمایش الهی قرار گیرد. )غ(لبهسنت امتحان به این مفهوم نیست که لحظه (29

 گیرد. )غ(رحمت واسعه الهی فقط به افراد نیکوکار تعلق می (30

 دهند. )ص(برخی گناهکاران به دست خویش خود را در معرض هالکت قرار می (31

 کننده دارد. )ص(در کسب توفیق الهی، عامل درونی نقش تعیین (32

 شود. )ص(تر میشود، امتحانش نیز سنگینسان افزوده میهراندازه بر ایمان ان (33

 های طبیعی دارد. )غ(قانونمندی جهان خلقت بر اساس تقدیر الهی اختصاص به پدیده (34

 )غ( کند.خداوند فقط انسان تالشگر و مجاهد را حمایت و پشتیبانی می (35

 )ص( شود.های خاص گناهکاران محسوب میسنت امالء و امهال از سنت (36

 های سنت امداد عام الهی است. )غ(مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن از جلوه د زمینهایجا (37

 های سنت امالء الهی است. )غ(آمرزش گناهان با توبه از جلوه (38

 شود. )ص(ها سبب بهره گرفتن از طبیعت میشناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (39

 کند. )ص(ه نیکوکار و چه گناهکار با لطف و مهربانی رفتار میخداوند به بندگان خود محبت دارد و با همِه آنان چ (40

 شود. )غ(ها شامل مؤمنین و کافران میسنّت امالء و امهال در زندگی انسان (41

 نام دارد. )ص( «توفیق الهی»امداد عام خدای متعال برای بندگان مؤمن،  (42

 )ص( خورد.انسان بر اساس رفتار او رقم می آیندهمطابق با قانون الهی،  (43

 )ص( زندگی هر انسانی چه مؤمن و چه فقیر صحنه انواع امتحان است. (44

 )ص( حفظ ابروی بندگان گناهکار نمونه از سبقت رحمت خدا بر غضب اوست. (45

 (غ) دارد اختصاص زندگی سازسرنوشت  لحظات به تنها الهی امتحانات (46

 (ص) هست امتحان نوعی افراد درباره قضاوت (47

 (ص) افزایدمی آنان امکانات بر گمراهان، به دادن مهلت بر عالوه خداوند گاهی (48

 )ص( رسند.های آن در دایره قوانین خاصی به تکامل میبر اساس قضای الهی، جهان خلقت قانونمند است و پدیده (49



 

 

 )ص( خداوند برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعداد و نشان دادن تمایالت درونی افراد است. امتحان (50

 )غ( های هر دو گروه را یکسان قرار نداده است.ها و هدفلهی خداوند امکانات رسیدن به خواستهامداد عام ا در (51

 )ص( دهد.از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا، این است که عمل نیک را چند برابر و پاداش و کار بد را فقط به اندازه خودش جزا می (52

 

«ارتباط کشف» سؤاالت    

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

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 قرار دادن فردی در موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد( 1

امداد خاص خدای متعال نسبت به افرادی که با نیت پاک قدم ( 2

 گذارنددر راه حق می

رانی که از گناهشان خرسند هستند فرصت ( خداوند به گناهکا3

 ور شونددهد تا در گناه غوطهمی

 سوی عذاب الهیحالت تدریجی در حرکت به( 4

 قوانین خاص حاکم بر جهان خلقت( 5

 توفیق الهی( الف

 ب( امالء

 ابتال( ج

 امداد عام الهی( د

 استدراج( هـ

 سبقت رحمت بر غضب( و

 های الهیسنت( ز

 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (1

 من جاء بالحسنه منه عشر امثالها (2

 امتحان و ابتال زمینه اجرای سنت (3

 افزایش عمر به سبب صدقه دادن  (4

 دادن نعمت پس از انجام گناه جهت فراموشی استغفار (5

 سبقت رحمت بر غضب (أ

 تأثیر اعمال در زندگی (ب

 ادعای ایمان  (ج

 سنت استدراج (د

 الهی توفیق (ه

 امهال امالء وسنت  (و

 امداد عامسنت  (ز

 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 فراهم شدن امکانات رسیدن به هدف برای گروه حق و باطل( 1

 قانون الهی ترین و فراگیرترین( عام2

 ( من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال3

 ( نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت4

بازهم از دریچه لطف و  کند،خداوند بر کسی غضب می ( آنجا که5

 رحمت است.

 الف( سنت ابتال

 ب( سنت امداد

 ج( تقدیر الهی

 د( سنت توفیق الهی

 هـ( سنت امداد عام الهی

 و( تأثیر اعمال انسان در زندگی

 ز( سبقت رحمت بر غضب

 

 

 



 

 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 بت و همیشگی است.ترین قانون خداوند که ثاعام( 1

 شدگان در گناه است.زندگی معاندان و غرق سنت حاکم بر( 2

های طبیعی ندارد و هایی که اختصاص به پدیدهقانونمندی( 3

 گیرد.زندگی فردی و اجتماعی راهم دربر می

 سوی عذاب الهیحرکت تدریجی به( 4

 ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن (5

 تالسنت اب( الف

 امداد عام الهی( ب

 توفیق الهی( ج

 های الهیسنت( د

 سنت امهال( هـ

 سنت استدراج( و

 سنت سبقت رحمت بر غضب( ز

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 شود( گناهی که باعث عدم استجابت دعا می1

ها که برای هر دو ها و هدفامکانات و لوازم رسیدن به خواسته (2

 ان است.حق و باطل یکس گروه

 شودهای الهی می( سبب آشنایی با نشانه3 

 موجب نگرش صحیح به همه حوادث زندگی است.( 4

 های حاکم بر زندگی معاندان است.( از سنت5 

 ظلم به دیگران الف(

 ب( تقدیر الهی

 ج( توفیق الهی

 سنت امهال( د

 هـ( شناخت قوانین جهان خلقت

 اهو( شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان

 سنت امداد عام الهی( ز

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 بروز استعدادهای انسان ( عامل ظهور و1

 رحمت واسعه الهی( 2

 مجاهدت نصرت الهی به دنبال تالش و( 3

 هاتاریکی ور شدن درمهلت به گمراهان برای غوطه( 4

 پاداش چند برابر به کار نیک دادن( 5

 عام الهی امداد( الف

 متحان الهیا( ب

 خاص امداد( ج

 غضب سبقت رحمت بر( د

 امالء و استدراج( هـ

 زندگی تأثیر اعمال بر( و

 قدر قضا و( ز

 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 گر( خواندن یک کتاب تأثیرگذار و هدایت1

در اثر احسان به والدین و سیراب کردن  ( بهبودی زندگی2

 حیوانات

 شود وها ساخته میا با این آزمایشه( هویت و شخصیت انسان3

 شود.شناخته می

 ( آمرزش گناهان با توبه، حفظ آبروی بندگان گناهکار4

 ( شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان5

 سنت ابتال الف(

 ب( سبب افزایش عمر

ج( دیدگاه ما را نسبت به وقایع جهان از دیگران ممتاز 

 سازد.می

 های توفیق الهیاز جلوه د(

 تأثیر اعمال انسان در زندگی ـ(ه

 نمونه سبقت رحمت بر غضب و(



 

 

 های امداد الهیز( از جلوه 

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 ( آمرزش گناهان با توبه1

 هارحمت واسعه الهی به انسان (2

 الذین جاهوا فینا لهندینهم سبلنا (3

 ( و نبلوکم بالشر و الخیر4

 الیَعَلمونسََنستَدرِجُهُم من حیث ( 5

 سنت ابتال الف(

 خاص ب( امداد

 ج( امداد عام الهی

 د( سبقت رحمت بر غضب

 امالء( هـ

 استدراج( و

 ز( تأثیر اعمال انسان در زندگی او

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 ( اساس قانونمندی جهان خلقت1

 شود( درستی یا نادرستی مدّعا با آن مشخص می2

 حمت خدا بر غضبشای از سبقت ر( نمونه3

 ( امداد خاص خدای متعال به بندگان مؤمن4

 ( علت عدم استجابت دعا5

 الف( ابتال

 ب( امهال

 ج( تقدیر الهی

 د( توفیق الهی

 هـ( پذیرش عبادت اندک

 و( عبادت نکردن

 ز( ظلم به دیگران

 

ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{   

 ُیفتنون«»احسب الناس اَن یُترکوااَن یقولواامنا وهم  (1

 »والیحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرالنفسهم...« (2

 «من یعیش باالحسان اکثر ممن یموت باالعمار» (3

 وَالَّذِیَن جَاهَدُوا ِفینَا لَنَْهدِیَنَُّهمْ سُبَُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمََع الُْمحْسِِنینَ« (4

*  رِجُُهم مِّْن حَیُْث اَل یَعْلَمُونَوَالَّذِیَن کَذَّبُواْ بِآیَاتَِنا سََنسْتَدْ(» (5

 وَأُمْلِی لَهُْم إِنَّ کَیْدِی مَِتینٌ«

 الف( استدراج

 ب امتحان و ابتال

 ج( سنت امالء

 د( امتحان

 سنت توفیق( هـ

 و( امداد

 سبقت رحمت بر غضب( ز
 

 
(«تشریحی) گسترده پاسخ» سؤاالت    

 :دهید کوتاه پاسخ زیر سؤاالت به

 تواند وسیله ابتال و امتحان باشد؟ه شیرین یا تلخی میچگونه هر حادث (1

 سنت امالء و استدراج چه شباهت و تفاوتی با یکدیگر دارند؟ (2

 های الهی توضیح دهید؟عنوان یکی از سنتسنت ابتال را به (3

 دهد؟خداوند انسان را با چه چیزهایی مورد امتحان قرار می (4

 نت استدراج است؟تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه س (5



 

 

 سه مورد() ها را بنویسیدآثار و نتایج شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (6

 تواند وسیله امتحان ما باشد؟آیا هر حادثه شیرین یا تلخی می (7

 تفاوت امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید (8

 توضیح دهید؟ توفیق الهی به چه معناست. (9

 را بنویسید؟ تفاوت امتحان الهی با امتحان بشری (10

 عام الهی را توضیح دهید؟ امداد (11

 بخشد را بنویسید؟ها را بهبود میزندگی بر اساس تعالیم دینی چند مورد از اعمال انسان که (12

 ها چه تأثیری برای انسان دارد؟شناخت قوانین حاکم برجهان خلقت و قوانین حاکم بر زندگی انسان (13

 ی وجود دارد؟چه تفاوتی میان امتحان الهی و امتحان بشر (14

 ای از امتحان الهی چه نتایجی دارد؟توضیح دهید موفقیت در هر مرحله (15

 نقش عامل درونی را در کسب توفیق الهی با مثال شرح دهید؟ (16

 نام ببرید. باشد؟منظور از سنت الهی چه می (17

 کیفیت سبقت رحمت بر غضب خدا را با ذکر مثال تبیین نمایید. (18

 هایی بیان کنید.ر زندگی افراد را با ذکر نمونهمیزان تأثیر رفتارهای گذشته د (19

 شود؟در چه صورتی انسان گرفتار سنت امالء الهی قرار می (20

 های الهی چه فواید و ثمراتی عالوه بر نتایج شناخت تقدیرات الهی برای ما خواهد داشت؟شناخت سنت (21

 کنید. را با ذکر مثال بیان (های سنت امداد خاص )توفیق الهیمورد از جلوه دو (22

 مثال ذکر کنید.عنوانبه ای راو نمونه دلخواه نوشتهیکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خداوند را به (23

 رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین درباره تأثیر اعمال انسان در زندگی او چیست؟ (24

 ترین و فراگیرترین سنت الهی کدام است؟ چرا؟عام (25

 باشد؟ن خداوند نسبت به دو گروه حق و باطل چه میدر مقابل دعوت انبیاء سنت و قانو (26

رابطة مراتب ایمان  «انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه»ع( که فرمودند: ) مطابق با سخن امام صادق (27

 و مراتب امتحان را بیان نمایید.

 ید.های آن را بیان نمایسنت توفیق الهی را تعریف نموده و جلوه (28

 سنت استدراج را شرح داده و بیان نمایید که اختیار و عمل انسان در آن چه نقشی دارد؟ (29

 تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است؟ (30

 های افزایش عمر و کاهش آن را بنویسید؟با توجه به تعالیم دینی دو مورد از راه (31

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: (32

 سنت استدراج-ب الهیهای سنت -الف

 چهار نمونه از مصادیق سنت سبقت رحمت بر غضب را بیان کنید. (33

 ؟دهید توضیح انسان زندگی در الهی هایسنت از یکی عنوانبه را پاداش و جزاء در  تفاوت (34

 ؟ها داردها چه پیامدی و نتایجی در زندگی اجتماعی انسانشناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان (35

 توضیح دهید. را آن الهی است؟ هایسنت از یک  کدام به مربوط «یفتنون ال وهم آمنا یقولوا ان یترکوا ان ناسال احسب» آیه (36

 مؤثرند؟ الهی توفیق به دستیابی در عوامل کدام (37

 شود؟می امهال سنت گرفتار انسان چگونه (38

 

 

 



 

 

 

 « 7»سؤاالت درس 
 

«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

 «و قد خاب من دسیها قد افلح من زکیها  جورها و تقویهافالهمها ف» اتیمطابق آ (1

  .د یرا مشخص کن  اتیآ  نیا انذار وبشارت   الف(

 است؟ ی قتی انذار نشانه چه حق بشارت و  ن ی، اد یسیبنو ب(

 ا بنویسید؟ « ر اهاوَقَْد خَابَ مَن دَّس قَْد أَفْلَحَ مَن زَکَّاها لْهَمَها فُجُورَها وَتَقْوَاهَااَفَ»( ترجمة آیة شریفه 2

»إِنَّا هََدیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا   ( با آیه شریفهقَْد خابَ مَنْ دَسَّاها وَ  ،أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها قَْد  ،فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواهابین آیه شریفه ) ( 3

 وجود دارد؟  چه ارتباط معنایی َشاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا« 

 دو پیام( )  .بنویسید  را « دسّاهافجورها و تقواها قد افلح من زکّاها و قد خاب من  »فالهمها  شریفه آیه  پیام( 4

 دو پیام بنویسید  « اه استغنیءرنسان لیطغی ان برای آیه »کال ان اال( 5

 عامل طغیان و گناه انسان چیست؟« »کال ان االنسان لیطغی ان راه استغنی  آیه شریفهبا توجه به  ( 6

  ایتوصیه برای جلوگیری انسان از طغیان و گناه نمودن چه  «کالّ انّ االنسان لیطغی ان رءاه استغنی»  :با توجه به آیة شریفه( 7

 ؟شودمی 

 . بنویسید آیه شریفه »کلّا انّ االنسان لیطغی ان رءاه استغنی«  پیام( 8

را نکوهش   کاری چه « انجام ۀابٌ ألیمٌ فِی الدُّنیا وَ اآلخرفِی الَّذینَ آمَنوا لَهُم عَذ حشة اَن تَشیعَ الفا یُحبُّونَ إنَّ الَّذینَ »  شریفه ( آیه 9

 ؟ چرا؟کند می 

کیفر کسانی که   « ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و اآلخره»به آیه  با توجه (10

 چیست؟ دهند می زشت را رواج  کارهای

لهم عذاب الیم فی الدنیا واالخرۀ« چرا اظهار به    ن ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوابه آیه شریفه »ان الذین یحبو ( با توجه11

 گناه عذابی دردناک دارد؟ 

  اِنَّ الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفاحِشَهُ فی الَّذینَ آمنوا لَهُم عذابٌ اَلیمٌ فِی الدُّنیا وَاالخِرَه« »شریفه  آیه  ی تعالیم دینبا توجه به  ( 12

 نماید؟ای به ما می یه توص چه

 بیانگر چه پیامی است؟  حدیث »من کثر فکره فی المعاصی دعتها الیها« (13

معاصی چه زیانی به   درباره از نظر رسول خدا )ص( فکر زیاد   مَن کَثُرَ فِکرُهُ فِی المَعاصِی دَعَتُهُ إلیها«،»( با توجّه به حدیث  14

 دنبال دارد؟ 

 گناه چیست؟   سویبه رفتن  ساززمینه  «مَن کَثُرَ فکرُهُ فِی المَعاصِی دَعَتهُ إلَیها»)ع(،   با توجّه به حدیث امام علی (15

 از آثار گناه دارد؟  یککدامبه   ( اشارهگناه، اندوه و حزن طوالنی به دنبال دارد لحظه یک حدیث )گاهی   (16

کسانی که   چرا ، «لِیَتَّسعَ لَهُمُ العُذرُ فِی معایبِهِم ایِبِ النّاِسمَععةَ ذَوُوا العیوبِ یُحبُّونَ إشا» ( با توجّه به حدیث امام علی )ع(17

 مردم هستند؟ هایعیب به شایع کردن  مند عالقه خود عیب دارند 

  «عایِبِهمذَوُو العُیوبِ یُحِبّونَ اِشاعَةَ مَعایِبِ النّاِس لِیَتَّسِعَ لَهُمُ العُذرُ فی مَ»: فرمایند می که  )ع(  امیرالمؤمنینروایت  طبق( 18

 پاسخ دهید.

 ؟نمایند می مردم  هایعیبالف: چه کسانی اقدام به شایع سازی 

 ؟کنند می مردم   هایعیب ب: این افراد به چه علت اقدام به شایع سازی  



 

 

 :د یسیرا بنو «بهمی معا یلهم العذر ف  تسع یالناس ل ب یاشاعه معا حبون ی وبی ذوو الع»  ثیحد  پیام( 19

 »ذوو العیوبِ یُحبون إشاعة معایب الناس لِیَتّسع لهمُ العُذر فی معایبهم« چیست؟ یثاز حد )ع(  یعل امام  منظور( 20

 گناه فکر کنیم؟  هایصحنه ( طبق فرمایش امام علی )ع(، چرا نباید به گناه و 21

 ر گناه اشاره دارد؟ از آثا یککدام « به کند می مانند گناه دل را فاسد ن چیزهیچ » :فرمایند می ع( که )  باقراین سخن امام ( 22

 : «یَسْتَهْزِئُونَ بِهَا وَکَانُوا  اللَّهِ بِآیَاتِ  کَذَّبُوا  أَنثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَِّذینَ أَسَاءُوا السُّوأَى »  ه ی( در آ23

 ؟گوید می سخن  کسانی  چه  سرنوشت از  الف( خداوند 

 ایمان چه عاقبتی دارد؟  ضعف  وب( انسان در صورت ارتکاب گناه   

چه عاملی موجب گناه برخی   «ثم کان عاقبه الذین اساءُوا السّوای ان کذبوا بآیات اهلل و کانوا بها یستهزئون»  آیة شریفه: در ( 24

 مؤمنین است؟ چگونه؟ 

« کامل کردنی سؤاالت »    

رقم   .....................انسان توسط . نقش دارد و سرنوشت ( عواملی مانند شیطان و شرایط فرهنگی فقط در حد ......................1

 خود او(  –وسوسه و تحریک  )خورد. می 

 دلبستگی به خدا(  –درجه ایمان )ارتباط دارد.   و...................... ( میزان دوری انسان مؤمن از گناه به ......................2

 عادت به گناه(  –توجیه گناه  ) است. ...................و... های خطرناک سقوط در وادی ضاللت ......................( از پرتگاه 3

 غضب() اند.استفاده نادرست کرده  ظالمان و متجاوزان به حقوق مردم در جهان از قوه ...................... (4

 ایمانشان() تر است.قوی  کنند......................( آنان که بیشتر از گناه دوری می 5

 تعادل( ) برقرار کند. ن امیال و غرایز خود ......................( انسان باید میا6

 فردوس( )  نام دارد. یکی از باالترین مراحل بهشت ......................( 7

 کبیره( ) نامند.می  ها بیشتر است را گناهان ......................بار آن ( گناهانی که آثار سوء و زیان8

 قساوت قلب()  گویند. را ...................... نسبت به حق تسلیم نباشد  حالتی که قلب انسان( 9

 عمل خویش() است. کار درگرو ......................( انسان گنه 10

 گناه( ) کند.دل را فاسد نمی چیز مانند ......................هیچ( ع) ( از دیدگاه امام باقر 11

 ( کبیره  -)صغیره  است. ساز رفتن انسان به سمت گناهان ......................زمینه  ..............( عادت و تکرار گناهان ........12

را یکی پس از دیگری بپیماید و یا با همین توانایی در   تواند مراحل ......................می  ( انسان به کمک قدرت ......................13

 ( شقاوت –کمال   –اختیار ) پیش رود و هالکت خود را رقم بزند. مسیر ......................

  -گناه )یابد. سرعت گسترش می در آن جامعه به  زشتی خود را از دست دهد، ...................... ای ......................( اگر در جامعه 14

 (فساد

از خود دفاع کند و با متجاوزان مقابله نماید.  ه تا در مواقع ......................را در انسان قرار داد خداوند قوه ......................(  15 

 خطر(  –غضب )

 ...................... و ها حیات......................آن وسیلهبه تا داده قرار انسان وجود  در گوناگونی هایگرایش و امیال حکیم ( خداوند 16

 معنوی(  –)مادی  .دهد  را سامان خود

است. )در   ، خوف از خدا در انجام گناهان کبیره، مشروط به ترس از خدا ......................السالمعلیه ( با توجه به سخن امام رضا 17

 گناهان صغیره( 

 زشتی و قبح( ) رود. گناه از بین می  ( با اظهار گناه، ......................18



 

 

سلب ) نامیده شده است. روی انسان بعد از انجام هر گناه، در معارف دینی ......................بسته شدن دری از درهای خیر به ( 19

 توفیق( 

 قساوت قلب( )  نام دارد. کند، ......................ای که انجام هیچ گناهی او را ناراحت نمیرسیدن انسان به مرحله ( 20

 ( کوچک شمردن گناه ) باشد.گناه می  ، بیانگر......................در مورد گناه« اینکه چیزی نیست»( گفتن عبارت 21

 اصرار بر گناه( ) باشد.می  خواری، بیانگر......................گیرم« در مورد گناه رشوه اینکه بازهم رشوه می »( گفتن عبارت 22

 )قساوت( کند.دیگر هیچ گناهی او را ناراحت نمی که   شودتدریج چنان سخت می به  ......................قلب انسان در صورت( 23

 

«پاسخ کوتاه » سؤاالت    
 پشتوانه محکم برای دوری از گناهان چیست؟  ( 1

 رفتن انسان به سمت گناهان کبیره است؟  ساززمینه چه عاملی  ( 2
 قساوت قلب یعنی چه؟  ( 3

 از گناهان به چه چیزی بستگی دارد؟ مؤمن میزان دوری انسان  ( 4
 هانی هستند؟ گناهان کبیره چه گنا  ( 5
 چرا در تعالیم اسالمی توصیه شده که از اشاعه گناه پرهیز کنیم؟  ( 6
 ای دارد؟تفکر زیاد درباره معاصی« چه نتیجه »  السالم:به فرموده حضرت علی علیه  ( 7

 کار درگرو عمل خویش است یعنی چه؟ منظور از اینکه انسان گنه  ( 8
 های خطرناک سقوط در وادی ضاللت چیست؟از پرتگاه  ( 9
 ین مرحله بهشت کدام است؟ باالتر ( 10

 تواند مصداق این شعر قرار گیرد؟ ای می انسان با برخورداری از چه قدرت و سرمایه  ( 11
 بار دیگر از َملَک پّران شود/ آنچه اندر وهم ناید آن شود.  ( 12
ها و عوامل دیگر در سرنوشت  رسانه  نقش عواملی همچون شیطان، شرایط فرهنگی و اجتماعی، دوستان، ( 13

 سان چیست؟ بار انشقاوت 
 های گوناگونی در وجود انسان قرار داده است؟خداوند حکیم چرا امیال و غرایز و گرایش  ( 14
 خداوند حکیم چرا قّوه غضب را در وجود انسان قرار داده است؟ ( 15
 ای در انسان تأثیری ندارد؟در چه حالتی، نصیحت هیچ نصیحت کننده  ( 16

 شود؟ چرا انسان مؤمن حیا دارد، مرتکب گناه می  ( 17
 ن دوری مؤمن از گناه به چه عواملی ارتباط دارد؟ میزا ( 18
 ها چیست؟ فلسفه قوه وجودی غضب در انسان  ( 19
 های مردم هستند؟ مند شایع کردن عیب چه کسانی عالقه (  به بیان حضرت علی )ع ( 20

 سه مورد از آثار گناه رانام ببرید.  ( 21
 ( فردوس) برند؟ از باالترین مراحل بهشت که مؤمنان برای ابد به ارث می ( 22
 ( جریان آب در طبیعت ) ایالت مادی در انسان به چه چیزی تشبیه شده است؟ تم ( 23
 قساوت قلب( )کند؟ای در او اثر نمینصیحت کننده   شود و نصیحت هیچ این حالت با تکرار گناه پیدا می  ( 24
 های گوناگونی در وجود انسان قرار داده است؟چرا خداوند حکیم غریزه و گرایش  ( 25
 که در پیشگاه خداوند مرتکب گناه شود. کند چرا انسان مؤمن حیا می  ( 26
 »قساوت قلب« را تعریف نمایید.  ( 27
 شود؟ ساز رفتن انسان به سمت گناهان کبیره می چه چیزی زمینه  ( 28
 باشد؟ آثار نامطلوب گناهان بر زندگی دنیوی و اخروی چه می ( 29
 تواند سلب توفیق را از خود رفع نماید؟ به چه شرطی انسان گناهکار می  ( 30

 در موقعیت گناه از گناه دوری کرد؟ توان چگونه می  ( 31
 پیامد فکر به گناه چیست؟  ( 32

 دو مورد() آثار گناه را نام ببرید. ( 33



 

 

 چرا در اسالم از فکر گنـــاه نهی شده است؟  ( 34
 توان از تنگ شدن عرصه بر تمایالت انسان به خیر و نیکی جلوگیری نمود؟ چگونه می  ( 35

 شود؟ تر می انسان در چه صورت نسبت به امیال حریص  ( 36
 شود؟ چه صورت گناهان صغیره منجر به گناهان کبیره می در ( 37

 

(« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت    
 . )ص(شود می منع کامل یک میل سبب حریص شدن به آن  (1

 غ(. است )فکر گناه مانند انجام گناه  (2

 غ( )  برای گناهان کوچک است.  هاییبزرگراه گناهان  (3

 غ( )  .است سلب توفیق از آثار مستقیم گناه  (4

 شود. )ص( و مرتکب گناه نمی  کند می در پیشگاه او حیا  روازاین  بیند می چون خدا را حکیم  من مؤ انسان  (5

 . )ص( کند می  یچ یاز دستور خدا سرپ  معموال  وارد قلبش نشده باشد،  واقعا  به خدا  مان ی که ا کسآن (6

 . )ص( کنند می توجه که به نماز و روزه خود کمتر   ی تا کسان کنند می نمازند کمتر گناه  آنان که اهل روزه و  (7

 )ص(  کوچک شمردن گناه و افتخار به آن از خود گناه بدتر است. (8

 تمایالت مادی در انسان شبیه به جریان آب در طبیعت است. )ص(  (9

 غ( )  دقیق تعیین شده است.  طوربه تعداد گناهان کبیره در آیات و روایات   (10

  ا انجام داد، باید گناهش را برای دیگران بیان کند. در تعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به هر علتی گناهی ر (11

 غ( )

 )ص(  خطرناک سقوط در وادی ضاللت است. های پرتگاه  از  آن، « بهگناه و »عادت  « توجیه» (12

 )ص(  طبق فرمایش پیامبر )ص(: کوچک شمردن گناه از خود گناه بدتر است. (13

 )غ(  جامعه ندارد.در  تأثیریگناه، زشتی خود را از دست دهد دیگر  ایجامعه اگر در  (14

ها انسان را  وسیله آن به  های گوناگونی را در وجود انسان قرار داده است تا خداوند حکیم امیال و غرایز و گرایش  (15

 )ص( امتحان و آزمایش کند.

 ص( ) .اند نکردهدرست  غضب استفاده قّوه هستند که از   یجهان کسان و متجاوزان به حقوق مردم در  ظالمان  (16

 . )غ( برد می آن را در برابر دیگران از بین  کتمان گناه زشتی  (17

، همین مسئله سبب دوری او از گناه  خواهد می فطری گناه را دوست ندارد و فضیلت و خیر را  طوربه انسان  (18

 . )غ( شود می

 رفتن به سمت گناهان کبیره است. )ص(  ساززمینه عادت کردن و تکرار گناهان صغیره  (19

 ( . )غشود می زیاد باشد حالت تحریک و طغیان هم کمتر  هامنع محدود شود و  اگر تمایالت مادی و حیوانی انسان  (20

 )ص(  گناه است.  سوی به رفتن   ساززمینه گرچه فکر گناه، مانند انجام گناه نیست و مجازات گناه را ندارد، اّما  (21

 )غ(  . شود می قوۀ غضب در انسان همیشه موجب تجاوز به حقوق مردم  (22

 ص( ) آوردن اشخاص متفاوت است. ایمان به خدا با ادعای اسالم  (23

 که در این صورت قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست. )ص(  شود می قساوت قلب با تکرار گناه پیدا  (24

 غ( ) .گردد می قلبی، بلکه زبانی بیان  صورت به که نه  ادعای مسلمانی نمودن، همان ایمان به خداست  (25

 جلوگیری خواهد نمود. )ص( انسان به نیکی های گرایش  بر، از تنگ شدن عرصه و غرایزایجاد تعادل بین امیال   (26

شادمانی  »، مرتکب رفتار «هم نفهمید  کسو هیچ وقتی فالن شغل را داشتم فالن رشوه را گرفتم »  اگر کسی بگوید: (27

 غ( )  با گناه خویش شده است. کردن«

« ارتباط کشف» سؤاالت    

 « مربوط است؟ )در ستون »ب« دو مورد اضافی است( های ستون »الفهای ستون »ب« به گزینه از گزینه  یککدام



 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( سلب توفیق 1

 ( خشوع و فروتنی در نماز2

 ایمان به خدا (3

 عادت به گناه  (4

 های ورود به گناهان کبیره راه  (5

 الف( پشتوانه محکم دوری از گناه 

 غیرمستقیم گناه  ب( اثر 

 مؤمنان ویژگی   ج(

 صغیره  گناهان(  د

 پرتگاه خطرناک سقوط  هـ(

 و( گناه کبیره 

 قلب  قساوت ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 آثار گناه  از( 1

از گناهان   مراتببه  هاآن  بارزیانکه آثار سوء و   گناهانی( 2

 صغیره بیشتر است.

 قلب   قساوت( 3

 ( گناهکار برای راحت کردن وجدان خود 4

 بر گناه  اصرار( 5

 

 ود گناه بدتر است. خ از ( الف

 .شودمی تکرار گناه ایجاد  با( ب

 توفیق   سلب( ج

 گناه  اظهار( د

 .کند می  توجیه( هـ

 کردن  عادت ( و

 کبیره   گناهان( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( بسته شدن دری از خیر به روی انسان با انجام گناه. 1

 محکم برای دوری از گناه   پشتوانه( 2

نیکی در انسان  ال و غرایز و گرایش به خیر و امی قرار دادن( 3

 توسط خداوند 

 ( میزان دوری مؤمن از گناه 4

،  ه حقوق مردم در جهان از این قوّه و متجاوزان ب  ظالمان( 5

 .اند کرده نادرست  استفاده

 

 ایمان و دلبستگی به خداوند  درجهبستگی به   الف(

 .گویند می سلب توفیق   ب(

 ج( کتمان گناه 

 غضب  قوه د(  

 هـ( ایمان به خدا  

 و( یکی جهت حیات مادی و دیگری جهت حیات معنوی 

 . گویند می قساوت قلب   ز (

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 سقوط در ضاللت  پرتگاه( 1

 از بین رفتن زشتی گناه  عامل( 2

 از گناه  مؤمندوری  میزان ( 3

 هاانسان طغیان برخی  عامل( 4

 گناهان بزرگ  هایراه ( 5

 گناه  به  ظهارا( الف

 آن توجیه   وبه گناه   عادت( ب

 ایمان ( ج

 وبی نیازی   غنا( د

 صغیره  گناهان( هـ



 

 

 گوناگون  غرایز ( و

 انسان تمایالت ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( تن به گناه دادن 1

 ( رفع سلب توفیق 2

 ( عدم سرگردانی مؤمن 3

 ( اظهار گناه 4

 ( گرایش به خیر و نیکی 5

 اظر اعمال انسانالف( خداوند ن

 ب( پشتوانه دوری از گناه 

 ج( توجیه گناه 

 د( توبه به درگاه الهی 

 هـ( عادت به گناه 

 و( ترویج گناه 

 ز( حیات معنوی 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 اخروی و دنیوی زندگی بر گناهان نامطلوب  آثار  از یکی  (1

 اظهار گناه ( 2

 گناه.  از  دوری برای  محکم  پشتوانه ( 3

 فکر کردن به گناه ( 4

 ( عدم تسلیم نسبت به حق 5

 

 توفیق  سلبالف( 

 ایمان به خداب( 

 شایع کردن عیب دیگران  ج(

 د( حکمت خدا 

 برای انجام گناه سازیزمینه ه( 

 گسترش فساد   و(

 ز( قساوت قلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

مل  الهی ع فرمانبه با اعتماد و اطمینان  مؤمن( انسان 1

 .کند می 

 گذارد. می( گناه بر وجدان انسان اثر 2

گناه زشتی خود را از دست بدهد فساد   ایجامعه  در ( اگر  3

 یابد.می گسترش  سرعتبه در آن جامعه 

 کتمان گناه  الف(

 از گناه  یپشتوانه محکم دور  یماناب( 

 ج( قساوت قلب 

 توکل بر خدا  د(

 اطربردن آرامش خ  یناز ب هـ(



 

 

که دیگر   شودمی چنان سخت   تدریجبه گناه قلب  با تکرار ( 4

 کند.میانجام هیچ گناهی اوا ناراحت ن

 شود.می روی او بسته  دری از خیر بر ( با انجام گناه 5

 و( سلب توفیق 

 کبیره   گناهان( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( پشتوانه محکم دوری از گناه1

 انجام گناه  ( گفتن چه کالهی بر سر او گذاشتم بعد از 2

 گناه  یپیوسته ( توجیه 3

 غضب  یقوه ( استفاده نادرست از 4

 ( پرتگاه خطرناک سقوط در وادی ضاللت 5

 الف( کتمان گناه 

 ب( عادت به گناه 

 ظالمان ج( پیدایش 

 د( چیرگی بر وجدان

 هـ( از بین بردن آرامش خاطر

 و( شادمانی کردن 

 ز ( ایمان به خدا

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 کبیره  گناهان  به  سازرفتن  زمینه( 1

 ضاللت  وادی در  سقوط  خطرناک های پرتگاه  از( 2

 . شودمی  پیدا گناه تکرار  با که   است حالتی( 3

 گناه  از دوری  محکم   پشتوانه (4

 .است شده منع  گناه اظهار به  نسبت  دینی تعالیم  در  (5

 خدا  به ایمانالف( 

 گناه   کتمانب( 

 آن  هب  وعادت  گناه وجیه ج( ت

 توفیق   سلبد( 

 ضغیره  گناه  تکرارهـ( 

 قلب  قساوت و( 

 توبه ز( 

 

(« تشریحی) گسترده پاسخ » ؤاالتس    

 گناه قساوت قلب است آن را توضیح دهید.  نامطلوبیکی از آثار  (1

 گفت؟  توانمی چه  شودمی  ترحریص کنند می انسان نسبت به چیزی که منعش   گویند میدر پاسخ به برخی افراد که  (2

 ؟ روند می به سمت گناه  هاآنرا دوست دارند ولی بسیاری از  دامنیپاک  و  و صداقتعدل  هاانسان  باوجوداینکهچرا  (3

 را بنویسید  هاآن ا رفتار نسبت به گناه از خود گناه برتر است رچ از دیدگاه پیامبر اسالم (4

 د یده  ح یدارد؟ توض  ینقشچه فکر کردن به گناه در ارتکاب گناه  (5

 ؟ شودمی از انسان   « خاطراز بین رفتن آرامش »  سبب گناه چگونه انجام یک   (6

 چرا در تعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد، نباید گناهش را برای دیگران بیان کند؟  (7

 شود؟ قساوت قلب یعنی چه و چه وقت پیدا می  (8

 ایمان به خداوند از چند جهت پشتوانه دوری از گناه است؟ (9

 مثال توضیح دهید؟  با اند دانسته نسبت به گناه را از خود گناه بدتر   رفتارهایییامبر اکرم )ص( چه  پ (10



 

 

 آثار گناه را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟  (11

 سلب توفیق یعنی چه؟ توضیح دهید؟  (12

 طبق فرمایش پیامبر اکرم )ص( دو رفتاری که نسبت به گناه از خود گناه بدترند را بنویسید. (13

 آثاری بیان شده است؟   چه( حضرت عیسی )ع و ( رای فکر کردن به گناه از دیدگاه حضرت علی )عب (14

 که ایمان به خداوند پشتوانه دوری از گناه باشد را بنویسید.   شودمی عواملی که سبب  (15

 توضیح دهید.  مختصراً مورد   چهار ؟باشد می علت ارتکاب گناه با وجود ایمان قوی چه  (16

 گناهان بزرگ؟  همآن ، کنند می د چرا برخی از مؤمنین گناه با یک دلیل بیان کنی (17

 ، شرح دهید.باشد می  «از بین بردن آرامش خاطر»یکی از آثار گناه   (18

 بنویسید؟ انسان سرنوشت خوردن رقم در را انسان و شیطان نقش (19

 آیا ایمان به خدا با ادعای مسلمانی یکی است؟ توضیح دهید. (20

 دهید.  توضیح قیم چه اثر دیگری دارد؟ انجام گناهان عالوه بر آثار مست (21

 ؟شوند می انجام گناه را دوست ندارند چرا مرتکب آن  فطرتاً هاانسان دانیم می با توجه به اینکه  (22

 ؟ایمشده از فکر کردن در مورد گناه منع  و روایات چرا در آیات  (23

 ؟ شودمی بعدی  هایمحرومیت   یسرچشمهچه صورت  و در آید می سلب توفیق چگونه برای انسان پیش   (24

 آثار سوء و نامطلوب اظهار گناه را در جامعه بنویسید.  (25

 . است؟ آن را توضیح دهید  مربوط به چیست؟...« ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا»  آیه (26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « 8»سؤاالت درس 

«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

 در مورد توبه چیست؟   «وبَ جَمیعاًانَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّن»پیام عبارت شریف   (1

 شود؟تکرار توبة واقعی موجب چه چیزی می   «  المُتَطهِّرینَإنَّ اهللَ یُحِبُّ التَّوابینَ و یُحِبُّ »با توجه به آیة   (2

 شود؟ در مورد توبه فهمیده می  اینکته چه  « ألمُستَغفرُ مِنَ الذّنب و یفعلُهُ کَالمُستهزی بِرَبِّهِ»از روایت   (3

 کند؟اشاره می  «تخلیه یا پیرایش»بارت به عمل  کدام ع (4

 الف( ألمُستَغفرُ مِنَ الذّنب و یفعلُهُ کَالمُستهزی بِرَبِّهِ 



 

 

 ب( التوبه تُطَهِّرُ القلوبَ و تَغسِلُ الذُّنوبَ 

توبه  از مراحل تکمیلی  یککدام  به ( اَلمُستَغفِرُ مِنَ الذَّنبِ وَ یَفعَلَه کَالمُستَهزِیِ بِرَبِّه) :فرمایند می امام رضا که  ی شریفه حدیث  (5

 ؟کند می اره اش 

نتایجی را به   انسان چه  توبه ( وَ تَغسِلُ الذُّنوبَ اَلتَّوبَهُ تُطَهِّرُ القُلوبَ ) :فرمایند می که  ( امام علی )ع یشریفه با توجه به حدیث  (6

 همراه خواهد داشت؟ 

ل صالح انجام دهد خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل  و ایمان آورد و عم بازگرددکسی که ) یشریفه  یآیه با توجه به  (7

 ؟شوند می « در چه صورتی گناهان به حسنات تبدیل 70زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است(»سوره فرقان /  کند می 

ن از رحمت و محبت الهی برخوردار  چه صورتی انسا در ( اِنَّ اهللَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطَهّرینَ) یشریفه  یآیه با توجه به  (8

 ؟شودمی 

 بنویسید؟ را( )...اِنَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعًا اِنَّه هُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ یشریفه  یآیه  یترجمه  (9

 ؟ آمرزدمی ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا« بفرمایید خداوند با چه شرایطی همه گناهان را  »با توجه به آیه   (10

اشاره   در موضوع توبه  اینکته المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه« به چه » که فرمود: السالم( )علیه ا سخن امام رض  (11

 دارد؟ 

 از اثرات توبه بر قلب اشاره دارد؟  یککدامبه  «التائب من الذنب کمن الذنب له ...»حدیث شریف  (12

 ت دارد؟ را دوس  شودمی چرا خداوند کسی را که فوراً از گناه خود ناراحت  (13

 ؟ شودمی استنباط  اینکته ، چه  ...«التقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعاً   »...  از این قسمت آیة شریفه: (14

 ، توبه چه دستاوردی دارد؟ «التائب من الذنب کمن الذنب له» در حدیث شریف:  (15

 چیست؟ برای توبه کردن پشیمانی کافی است.« » :فرماید می ع( که ) باقر مقصود امام  (16

 ؟ شودمی « کدام گناهان با توبه آمرزیده ...طبق آیه شریفه »قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم    (17

 ؟شودمی چرا تکرار توبه واقعی، موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند   « طبق آیه شریفه »ان اهلل یحب التوابین (18

 ، «الغفور الرحیم إنّه هُو من رحمه اهلل انّ اهلل یَغفِر الذنوبَ جمیعا  در آیه »قُل یا عبادی الذین أَسرَفوا علی أنفُسهم ال تَقنطوا (19

 باشد؟عدم یاس از رحمت الهی می  کدام عبارت بیانگر (20

کسی که از گناه خود توبه کرده است مانند چه   از رسول خدا )ص(  « التّائبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَه» با توجّه به حدیث (21

 ؟ کسی است

 ؟کند می  اشاره از رسول خدا )ص(، به کدام عمل اخالقی  « تُطَهِّرُ القُلوبَ وَ تَغسِلُ الذُّنوبَ ُبة التو» حدیث شریف (22

گناه شده  و مرتکبرا شکسته  اش توبه خداوند گناهکاری که  آیا« انّ اهللَ یُحبُ التّوابین و یُحب المُتَطّهِرین»با توجه به آیه  (23

 ؟ چرا ؟بخشد می  و دوباره توبه کرده، 

 از ستم کردن به خود چیست؟ منظور« علی انفسهم »قل یا عبادی الذین اسرفوا  آیها توجه به ب (24

 کارانتوبه چه بشارتی به  خداوند ...« قُل یا عبادیَ الَّذینَ أسرفوا عَلی أنفسهم التَقنُطوا مِن رَحمةِ اهلل»در آیه شریفه  (25

 ؟دهد می 

چرا توبه فقط با گفتن استغفراهلل   « نَ الذَّنبِ وَ یَفعلُهَ کَالمُستَهزئُ بِرَبِّهِأَلمُستَغفرُ مِ»با توجه به فرمایش امام رضا )ع(  (26

 پذیرفته نیست؟ 

(« جای خالی) کامل کردنی» سؤاالت    

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 بازگشت و پشیمانی() .است................................ و ................................ حقیقت توبه همان  (1



 

 

جبران حقوق الهی و   –توان ................................ و ................................ را نام برد. )عدم تکرار گناه از مراحل تکمیلی توبه ابتدا می (2

 مردم( 

 )پشیمانی(  برای توبه کافی است................................. ع(، )  باقرطبق فرمودۀ امام  (3

................................ یا ................................ لذا این عمل را  ،دهد می  وشوشستکند و آن را توبه گناهان را از قلب خارج می  (4

 پیرایش(  –گویند. )تخلیه می 

های خداوند  کند و با پیروی از ................................... از فرمانمی علیه تمایالت ناپسند قیام ................................ انسان با پیروی از  (5

 نفس اماره(  –عقل  ) کند.سرپیچی می 

 ( و مردمجبران حقوق الهی  ) است................................. دومین مرحله تکمیل توبه  (6

 عمل صالح(  –ایمان  ) . کند می گناهان را به حسنات تبدیل ................. ...............و................................ توبه به کمک (7

 و نهی از منکر(  معروف امربه ) .است................................ مقدس  راه اصالح و معالجه جامعه از انحرافات اجتماعی عمل به وظیفه  (8

 است. )اطاعت و بندگی( ........ ........................ حق بندگان، خداوند برحق  ترینمهم (9

 محبوبیت( ) . گرددمی انسان نزد خدا ................................ توبه اگر واقعی باشد، سبب  (10

 تسویف( ) است................................. شیطان برای ممانعت از توبه، امروز و فردا کردن به معنای  هایراه از  (11

 خدا(  –)گناه است. ................................  سویبه ................................ عنای بازگشت از توبه در مورد بندگان به م (12

 عمل صالح(-)ایمان . کند می بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل ................................ و................................ اگر به دنبال توبه  (13

 توبه اجتماعی()است. ................................ از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند  ایعه جاماگر  (14

را ..............  استغفارپذیرفته نیست، بلکه  تنهانه  در حال انجام گناه................................  کلمهندامت ظاهری و گفتن  اظهار (15

 خاصیت(بی  -فار)استغ .کند می 

 فردا( –امروز  )  کردن است................................. و................................ تسویف از ریشه ))سوف(( به معنای  (16

 بازگشت() است................................. به معنای در لغتتو به   (17

 پشیمانی() کافی است................ .................طبق حدیث امام باقر برای توبه کردن  (18

 توفیق( ) توبه همواره میسر نیست. ................................ درِ توبه همیشه باز است، اما  (19

 عقل() قیام کند. خود علیه تمایالت ناپسند ................................ از  با پیروی  تواند می انسان  (20

 جوانان( ) گمراه کردن ................... به کارمی رود.  بیشتر برای حیلة تسویف شیطان،  (21

تمایالت   -عقل) .خود قیام کند ................................ علیه ................................ با پیروی از  تواند میانسان موجودی است که  (22

 ناپسند(

 ( جبران حقوق الهی و مردم  -عدم تکرار گناه ) است.................................  و ................................مراحل تکمیل توبه شامل (23

  یا  «................................» را  عمل این جهت همین  به . دهد می  وشو شست را  آن  و  کند می خارج  قلب  از  را  .....  توبه  (24

 تخلیه(  -پیرایش  -گناه ) .گویند می  نیز «................................»

«پاسخ کوتاه » سؤاالت    

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 مراحل تکمیلی توبه را نام ببرید  (1

 بهترین زمان توبه چه زمانی است؟ (2

 توبه در مورد بندگان به چه معناست؟ (3



 

 

 حق خداوند که در توبه باید جبران گردد چیست؟ ترینمهم (4

 است؟ کننده توبه نباشد، چه وظایفی بر گردن   هاآندسترسی به  اگر در توبه، برای جبران حقوق مردم امکان  (5

 حقیقت توبه چیست؟  (6

 سویف به چه معناست؟ت (7

 ؟چیست( )ع محمدباقرشرط پذیرش توبه از نظر امام  (8

 راه اصالح و معالجه جامعه از انحرافات اجتماعی کدام است؟ ترینمهم (9

 است؟ره(، بهار توبه چه زمانی ) خمینیبر اساس فرمایش امام  (10

 پشیمان شده و زیاد توبه کند دوست دارد؟  فوراً چرا خدا کسی را که پس از گناه  (11

 بهترین زمان برای توبه، چه زمانی است؟ (12

 ؟کند می  خاصیتبی چه چیزی استغفار را  (13

 ؟داند می ره( بهارِ توبه را ایام جوانی ) خمینی چرا امام  (14

 ؟کند می در چه صورتی توبه گناهان را به حسنات تبدیل   (15

 اجتماعی چیست؟ هایانحراف راه معالجه جامعه از  ترینهمم (16

 مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ (17

 پیامد تکرار توبه واقعی چیست؟ (18

 ؟ شودمیبا توبه چه گناهانی آمرزیده  (19

 ؟ شودمی تکرار توبه در چه صورتی موجب جلب رحمت خداوند  (20

 توبه در مورد خداوند به چه معناست؟ (21

 معناست؟ چه  به  ش یرایپ ای ه یتخل (22

 ست؟یچ رود می  کار  به جوانان ی برا شتریب که   طانیش  له یح  (23

 ست؟ یچ توبه  لیتکم مراحل (24

 ؟سازدمی   ترقوی و    ترمحکمشرعی، گناهان اجتماعی را  وظیفه کوتاهی در انجام کدام  (25

 فردی که به مردم ستم کرده است، در هنگام توبه چه حقوقی را باید جبران کند؟  (26

از   یککدام به ترتیب مربوط به  «هاخصلت کم شدن انعطاف و تثبیت » و « برای توبه ن زمانبهتری»،  «ظرف زمان توبه » (27

 ؟باشد می زندگی انسان   هایدوره 

 اگر برای جبران حقوق مادی و معنوی به صاحبان حق دسترسی نباشد، چه باید کرد؟  (28

 ؟کند می  خاصیتبی چه عاملی استغفار را  (29

 ؟کشاند می مت گناه به س  آهستهآهسته چرا شیطان انسان را  (30

 از شعرهای زیر ارتباط دارد؟  یککدام »آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب« با   المثلضرب (31

 فردا و فردا وعده داد/ شد درخت خارا و محکم نهاد مدتی( الف



 

 

 ز فیض کرامت مبر که خلق کریم/گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید   طمع( ب

 ؟کند می دیگری انقالب   علیه خود، کدام علیه خود،  انقالب در (32

 ؟اند کاربرده به حضرت علی )ع( چه تعابیری را در خصوص توبه و پیرایش  (33

 گناهان به حسنات ثمره چیست؟  شدنتبدیل (34

 ثمرات تکرار توبه را بیان کنید؟ (35

 امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن به چه معناست؟ (36

 اوت چگونه است؟ روش شیطان برای کشاندن انسان به شق (37

 ؟ کند می چه همه تالش خود را کرده و نتوانسته همه گناهان خود را جبران کند، کنندهتوبه خداوند اگر ببیند که شخص   (38

 

(« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت    

 :کنید مشخص (غ/ ص) غلط و  صحیح  با را زیر هایگزاره  بودن نادرست یا درست

 توفیق توبه نیز همواره میسّر است. )غ(  در توبه همیشه به روی انسان باز است و  (1

 (غ )اش را بشکند و مرتکب گناه گردد و دوباره توبه نماید. بار توبه  صدها تواند نمیانسان  (2

 غ( ) شود. شرک آمرزیده می  جزبه با توبه، همة گناهان  (3

 ( غ)است.  هاآن از حقوق معنوی  ترمهمبسیار  هاانساندر توبه، جبران حقوق مادی  (4

 ( ص)پیموده شده و آثار بدی بر جای گذاشته است.  غلط به ای بازگشت از مسیری است که چندی توبه بر (5

 ( )غ  .برای توبه کافی استدر حال ترک گناه  استغفاراظهار ندامت ظاهری و گفتن کلمه  (6

 ( غ) توبه در مورد بندگان به معنای بازگشت خداوند از عقوبت است. (7

 ( ص) ترک گناه است.  یم برحقیقت توبه همان حالت پشیمانی و تصم (8

 ( غ)خود عالی خود قیام کند.   علیه  تواند نمیانسان  (9

 ( ص) از گناه پشیمان شده، در دل استغفراهلل را گفته است.  واقعاًکسی که   (10

 ( ص) کسی که از گناه توبه کرده، مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده.  (11

 ( ص) قیام کند.  اش حقیقی علیه خودِ عالی و  تواند می انسان موجودی است که  (12

 ( غ)قبلی است.  هایپیمانجدید همواره برای تکمیل  هایتصمیم  (13

 ( غ ). شودنمی در تسویف میل به توبه در انسان خاموش  (14

 ( ص)  شرط توبه استغفار در دل است، نه بر زبان. (15

 گناهان شد. )غ(   مانع گسترش  توانمی  ترراحتاگر مردم در برابر گناهان و انحرافات اجتماعی حساسیت نشان ندهند،  (16

 ص( )  است. گامبه گام تدریجی و  صورتبه روش شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت،  (17

 ص( ) حیله شیطان برای دور کردن انسان از توبه، به تسویف کشاندن اوست. (18

 ص( ) . گرددبازمی او  سویبه با بازگشت بنده گناهکار، خداوند نیز  (19

 ص( )  رفتیم. غلط به هی برای بازگشت از مسیری است که چندی جدید گاه برای تکمیل عهد و گا هایتصمیم  (20



 

 

 ( غ )قبلی و پیمودن ادامه راه است.  هایپیمانجدید همواره برای تکمیل  هایتصمیم  (21

 ( ص) ن نشود. آتا متوجه قبح  خواند می شیطان انسان را آهسته به سمت گناه   (22

 ( ص) علیه تمایالت دانی خود قیام کند.  تواند می انسان  (23

 ( ص)باشد.   نکرده از گناه توبه کند مثل کسی است که گناه کسی که  (24

 ( ص) . کند  ی ستادگیا ی رونیب موانع ر ب عالوه یز ن ی درون  موانع ربراب رد تواند می  که است ی موجود  انسان مخلوقات میان  در (25

  قلباً و استغفراهلل د یوبگ  زبان  به  اگر  اما است  شده  انجام توبه  کند  یمانیپش احساس  دل  در  گناه  انجام  از  بعد  انسان که همین (26

 ( ص) .است نکرده  توبه نباشد  مانیپش

 ( غ)  .کند  توبه  نتواند  انسان تا کشاند می   گناه سمت به بارهیکبه  را انسان که است ن یا طانیش  کار (27

  توبه  به ازمند ین ی عنی اصالح و د یتوح ریمس به بازگشت ازمند ین شود  خارج خداوند  از اطاعت و د یتوح ر یمس از جامعه  اگر (28

 ( غ)  .است ی فرد

 ( غ) اظهار ندامت ظاهری و گفتن کلمه استغفار در حال انجام گناه پذیرفته است.  (29

 ( ص)  .حق خداوند حق اطاعت و بندگی اوست ترینمهم (30

 ( ص) . شودمی توبه به معنی دور شدن از خداوند نیست بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خدا  (31

 ( غ) وانان را بسیار دوست دارد. است و خداوند توبه ج ترسختتوبه در جوانی  (32

 ( ص)  حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده است جبران کند. کند می تالش   کنندهتوبه  (33

 ( ص) خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست.   سویبه توبه بازگشت از گناه  (34

 ( ص)اماره همان خود دانی است.  نفس  و نفس لوامه همان خود عالی  (35

 ( ص) . بردمی بیشتر برای گمراه کردن جوانان بکار   شیطان تسویف را (36

علیه   حتی و کنند  ایستادگی نیزموانع درونی  برابر  در ند توانمی  موانع بیرونی، برابر در بر ایستادگی عالوه همة مخلوقات، (37

 ( غ) انقالب کنند.  خود

 ( ص)حقوق مادی آنان است.  از تر مهم بسیار هاانسان حقوق معنوی  (38

 ( ص)به فردا انداختن است.  را  امروز کار  کردن و فردا و  امروز  تسویف به معنای (39

 ( ص) . کند می  خاصیتبی را  استغفار  اظهار ندامت ظاهری در حال تکرار گناه، (40

 ( غ) بازگشایی درهای رحمت خدا بر روی انسان همان توبه بندگان است.  (41

 ( غ) است.  ترسختدر ایام جوانی به دلیل طمع و حب جاه و طول آرزو توبه   (42

 ( غ) در فضای مجازی مربوط به حقوق مادی افراد است.  کننده گمراه اجتماعی  هایشبکه راه انداختن  (43

 ( غ) .اند کرده  گذارینام عمل توبه را پیرایش یا تخلیه  (44

 ( ص)  .توبه عدم تکرار گناه است تکمیل  اول  یمرحله  (45

 

  « ارتباط کشف» سؤاالت 



 

 

 ستون »الف« مربوط است؟ )در ستون »ب« دو مورد اضافی است(  هایهای ستون »ب« به گزینه از گزینه  یککدام

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 حقیقت توبه  (1

 از مراحل تکمیلی توبه  (2

 یطان به انسان که فرصت توبه داری ( حیلة ش 3

 هابیماری راه اصالح جامعه از  ترینمهم ( 4

 آن میسّر است ( قیام علیه تمایالت ناپسند به کمک 5

 ( پشیمانیالف

 ب( تسویف 

 ج( عدم تکرار گناه 

 د( عقل 

 هـ( نفس اماره 

 و( تخلیه 

 و نهی از منکر  معروف امربه ز( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 از گذشته  پشیمانی( 1

 و مادر به پدر   حرمتیبی ( 2

 ز فیض کرامت مَبُر که خلق کریم   طمع( 3

 رباخواری ( 4

 کنم می توبه   زودیبه  (5

 اهللحق ( الف

 تکرار گناه  عدم( ب

 الناس حق ( ج

 توبه  حقیقت ( د

 تسویف ( هـ

 اجتماعی  انحراف( و

 ز( گناه کن بعد توبه کن 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( انقالب خود عالی علیه خود دانی 1

( ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی برای قیام علیه  2

 تمایالت ناپسند 

 ه است( از مراحل تکمیل توب 3

 بهار توبه ( 4

 دهد می  وشوشست و آن را کند می( گناهان را از قلب خارج 5

 الف( دوران جوانی 

 ب( تخلیه یا پیرایش 

 ج( تسویف 

 توبه د(  

 هـ( انقالب علیه خود 

 و( عدم تکرار گناه 

 ز( توبه اجتماعی

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( اطاعت و بندگی خداوند 1

 مانی( آثار و نتایج پشی2

 ( حقیقت توبه 3

 ( عدم میل به توبه 4

 ( انقالب ناپسند علیه خود 5

 الف( پشیمانی قلبی 

 ب( تسویف 

 ج( پیروی از نفس اماره 

 د( حقوق الهی 

 هـ( پیرایش



 

 

 و( جبران حقوق مردم 

 ز( عدم توفیق توبه 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 و فردا کردن  امروز ( 1

 و تهمت  غیبت( 2

 بندگی اطاعت و  حق( 3

 پذیریظلم کردن و   ظلم( 4

 ی قلب وشوشست( 5

 تسویف ( الف

 عالی  خود ( ب

 اجتماعی انحرافات( ج

 پیرایش ( د

 الهی  حقوق ( هـ

 هاانسان معنوی   حقوق( و

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 .کارگناه بازگرداندن آرامش به قلب انسان   (1

 نمودن استغفار  خاصیتبی ( 2

 .کند می از قلب خارج گناهان را   توبه( 3

 توبه  حقیقت( 4

 تسویف ( 5

 دانی   خود( الف

 و تخلیه   پیرایش( ب

 خداوند  توبه (  ج

 و تصمیم بر ترک گناه   پشیمانی( د

 و فردا کردن  امروز ( هـ

 عالی  خود( و

 ز( ندامت ظاهری در حال انجام گناه 
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ف یتسو (1

 توبه  (2

 کند می  ل یتبد  ه حسن به  را  گناهان( 3

 خداوند  نزد  فرد   ترینمحبوب  (4

 ندارد  یدسترس   آن به که ی فرد یبرا  دادن صدقه  (5

 

 

 کارتوبه  جوان الف( 

 مردم  حقوق  جبرانب( 

 و ایمان و عمل صالح  توبه ج(  

 گناه  سمت به رفتن آهستهد( 

 انداختن فردا  به را امروز  کارهـ( 

 بازگشت و( 

 مؤمن  انسانز( 

 ها{ب« }پاسخ » »الف« }سؤاالت{ 

 مِنَ الذَنبِ و یَفعلهُ کالمُستَهزِئُ بِرَّبه  ( اَلمُستَغفر 1

 ( حالت پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه 2

 و مادر ( شکستن قلب پدر  3

 داده ازدست  هایروزه ( قضا نمودن نماز و 4

 ( غلبه خود عالی بر خود دانی5

 الف( ضایع شدن حقوق معنوی

 ب( تکرار گناه 

 ج( حقیقت توبه 

 علیه خود  انقالب( د

 حقوق الهی  جبران( هـ



 

 

 تسویف ( و

 پیرایش ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

  هایبیماری و  هاانحراف راه اصالح جامعه از  ترینمهم ( 1

 اجتماعی

 علیه خود است انقالب ( 2

 کند می خاصیتبی را  استغفار( 3

 اجتماعی است هایانحراف و  هابیماری  جز( 4

 اجتماعی است هایانحراف و  هاری بیما جز( 5

 تکرار گناه   عدم( الف

 در حال انجام گناه  استغفار( ب

 و نهی از منکر معروف امربه ( ج

 تسویف ( د

 از غیر خدا  اطاعت( هـ

 توبه ( و

 اختیار ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 به معنای امروز و فردا کردن  (1

 راه اصالح جامعه از ربا ترینمهم  (2

 شودمی گناهان با آن آمرزیده   همه (3

 ایستادگی در برابر موانع درونی  (4

 اطاعت و بندگی خدا  (5

 انقالب علیه خود  الف(

 تسویف  ب(

 حق خدا ترینمهم   ج(

 و نهی از منکر معروف امربه  د(

 پیرایش هـ(

 توبه  و(

 آمرزش ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 شستشوی قلب (1

 تسویف ( 2

 خیر برای مردم دعای  (3

 استغفراهلل  (4

 رباخواری  (5

 الف( حقوق معنوی 

 ب( حقیقت توبه 

 ج( کار را به فردا انداختن

 د( حقوق مادی 

 هـ( پیرایش

 و( توبه اجتماعی

 انحراف اجتماعی ز(

 

(« تشریحی) گسترده پاسخ » سؤاالت    

 :دهید تشریحی پاسخ  زیر سؤاالت به

 را توضیح دهید؟ « تسویف» شیطان علیه انسان  هایحیله از  ( 1

 حقیقت توبه چیست؟ آن را توضیح دهید  ( 2

 را توضیح دهید. «جبران حقوق الهی و حقوق مردم »از مراحل تکمیلی توبه،  ( 3



 

 

 از مراحل تکمیلی توبه عدم تکرار گناه را توضیح دهید؟ ( 4

 ؟ عه داردبرای جام پیامدهایی آنچه راه اصالح و معالجه جامعه از گناه هان اجتماعی چیست و انجام ندادن   ( 5

 ؟ توبه خداوند( چیست) و ( منظور از )توبه بندگان ( 6

 ؟حقوق الهی را توضیح دهید  جبران  از مراحل توبه، ( 7

 ؟ است ترآسانچرا در دوره جوانی توبه  ( 8

 ؟ شودمی مانع توبه انسان   هاییراه شیطان از چه  ( 9

 ؟ دشومی و نهی از منکر، گناه فراگیر    معروفامربه چرا کوتاهی مردم در انجام وظیفه  ( 10

 از مراحل تکمیل توبه »جبران حقوق مردم« را توضیح دهید: ( 11

 انقالب علیه خود در چه صورتی پسندیده و در چه صورتی ناپسند است؟ ( 12

 ؟دهد می این حالت در چه صورتی به انسان دست   حقیقت توبه چیست؟ و  ( 13

 آیا تکرار توبه به معنی دور شدن از خداوند است؟ توضیح دهید. ( 14

 ار در حال انجام گناه پذیرفته نیست؟ توضیح دهید. چرا گفتن کلمه استغف ( 15

 توبه در دوران جوانی بهتر است؟  ،ان توبه در سراسر عمرچرا با وجود امک ( 16

 ؟خواندفرامی به گناه  گامبه گام  و انسان را آهسته  چرا شیطان ( 17

 کند؟  جبران راحقوق معنوی مردم  تواند می  کننده توبه فرد   چگونه ( 18

 دهید.   توضیح یست؟منظور از توبه اجتماعی چ ( 19

 ؟آید می  حساببه شیطان  هایحیله از  چرا منظور از تسویف چیست؟  ( 20

 مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ ( 21

 ؟ چرا ست؟یچ فی تکل بشکند  را اش توبه  اما کند   توبه و  کند  گناه ی کس اگر ( 22

 .د یده  توضیح  ت.اس  توبه مورد  در  طان یش  لهیحکدام   مورد در ( وجب  صد  چه وجب ک ی چه  گذشت سر از  که آب ) جمله ( 23

 چرا؟  و  است یزمان چه  توبه  یبرا زمان نیبهتر ( 24

 ثمراتی برای او دارد؟ گناهکار چه آثار و  ه بند  توبهبازگشت و   ( 25

 جبران حقوق مردم در هنگام توبه چگونه است؟  ( 26

 از مراحل توبه عدم تکرار گناه را توضیح دهید؟  ( 27

 تا چه زمانی برای توبه کردن مهلت داریم؟  ( 28

 های شیطان اشاره دارد توضیح دهید.یک از حیله به کدام  «توبه کن  عد و بگناه کن  »  جمله ( 29

 دوران پیری مقایسه کنید. را بادوره  این است؟  «دوره نوجوانی» چرا بهترین زمان برای توبه   ( 30

 را بپردازد؟  الناس حقانسان هنگام توبه چگونه باید  ( 31

 ؟ چرا توبه کند؟ دوباره تواند می   است، شکسته را اش توبه کسی که  آیا ( 32

 ؟ شودمی بخشیده  گناه  و  شدهپذیرفته صورتی توبه  چه در ( 33



 

 

 راهکار شیطان برای دور کرد انسان از توبه چیست؟  ( 34

 ؟ شودمی که مبتال به انحراف شده چگونه اصالح   ایجامعه ( 35

 نقش توبه در پاک کردن گناهان را توضیح دهید.  ( 36

 کرهای شیطان دو مورد را توضیح دهید؟ از ف کند می شیطان، برای دور کردن انسان از توبه تالش فراوان   ( 37

 ی باید انجام دهد؟ یبرای جبران حقوق مردم چه کارها کنندهتوبه فرد   ( 38

 ص( توضیح دهید؟ )  رسول ویژگی توبه در جوانی را با ذکر فرموده حضرت  ( 39

 

 « 9»سؤاالت درس 
  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

 ت ما در قرآن کریم چیست؟ درمز سعا «قَد أفلَحَ مَن زَکّاها»با توجه به آیة   (1

 چیست؟  « هَارٍ جُرُفٍ  َشفَا  عَلَى بُنْیَانَهُ  أَسَّسَ مَنْ أَمْ » مقصود از بنای زندگی بر لبة پرتگاه در عبارت: (2

 چه اعمالی را حرام اعالم کرده است؟ ...«یَسئَلُونَکَ عَن الخَمرِ وَ المَیسِرِ قُل فِیهما إثمٌ کَبیرٌ»خداوند در آیة  (3

 کار و تجارت چیست؟ شرط ورود به عرصة»یا معشر التجار الفقه ثم المتجر« این سخن امام علی )ع(:   با توجه به  (4

 شود؟ بنا می  هاییپایه زندگی محکم و استوار بر چه   « خَیْرٌ  وَرِضْوَانٍ اللَّهِ  مِنَ تَقْوَى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى »با توجه به آیة   (5

که   کند می  تأکید  السالمعلیه »یا معشر التجار الفقه ثم المتجر« چرا حضرت علی  السالمعلیه  انمؤمن با توجه به سخن امیر (6

 شرعی تجارت را بیاموزید سپس تجارت کنید؟ مسائلابتدا 

نْهَارَ بِهِ فِی نَارِ  فَا هَارٍ  جُرُفٍ َشفَا عَلَى  نَهُبُنْیَا أَسَّسَ مَنْ أَمْ خَیْرٌ  وَرِضْوَانٍ اللَّهِ مِنَ  تَقْوَى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى به آیه » با توجه  (7

 استوار است؟ هاییپایه زندگی محکم و استوار برچه  «جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا یَهِْدی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 ؟ کنند می  تأکید برچه موضوعی   السالمعلیه علی  امام یا معشر التجار الفقه ثم المتجر« » حدیثبه  با توجه  (8

« بیان   نَفْعِهِمَا مِنْ  أَکْبَرُ  وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاِس وَمَنَافِعُ  کَبِیرٌ إِثْمٌ  فِیهِمَا قُلْ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ »دو گناه بزرگ که در آیه  (9

 ؟ است کدامشده است 

نْهَارَ  فَا هَارٍ جُرُفٍ  َشفَا  عَلَى  بُنْیَانَهُ  أَسَّسَ مَنْ  أَمْ خَیْرٌ وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ تَقْوَى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى » یشریفه با توجه به آیه   (10

 زیر پاسخ دهید  سؤاالتبه  «بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا یَهِْدی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 ؟ شودمی بنا  هاییپایه زندگی محکم و استوار بر چه  الف:

 زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟ بنای از مقصود  ب: 

انسان را از نزدیک شدن به زنا نهی کرده   خداوند  چرا «َسبِیلًا ءَهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاإِنَّوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا »  یشریفه با توجه به آیه   (11

 ؟است

مهم مسلمانان  هایمسئولیت یکی از  »یا معشر التجار الفقه ثم المتجر«  :فرمایند می  که( ه حدیث امام علی )عببا توجه   (12

 ؟ در عرصه اقتصاد چیست

 یا معشر التجار الفقه، ثم المتجر« شرط گرفتار نشدن به کسب حرام چیست شریف: »با توجه به حدیث   (13

 ...« مقصود از بنای زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟تَقْوَىأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى » طبق آیه شریفه   (14



 

 

و آن برای شما خوب است...« علت حرمت منع خداوند بر برخی   دارید نمی »و بسا چیزی را خوش  یه شریفهبر اساس آ  (15

 اعمال چیست؟

 حدیث شریف »یا معشر التجار الفقه ثم المتجر« اشاره به کدام نکته در خصوص اقتصاد دارد؟   (16

 را بنویسید؟  َسبِیلًا« ءَسَاهُ کَانَ فَاحِشَةً وَإِنَّوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا » پیام آیه شریفه   (17

را  «  نَفْعِهِمَا مِنْ أَکْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاِس وَمَنَافِعُ کَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِمَا قُلْ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ » موضوع و مفهوم آیه شریفه   (18

 بنویسید.

 . د یسیبنو را  «...هَارٍ جُرُفٍ  َشفَا عَلَى  بُنْیَانَهُ أَسَّسَ مَنْ أَمْ  خَیْرٌ وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  ى تَقْوَأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى » هی آ ترجمه   (19

 است؟ فرموده   چه است کرده  رهیذخ کوکارین بندگان  یبرا  که ییزهایچ  مورد  در  امبریپ به  خداوند   (20

 است؟ فرموده چه قمار و  شراب بودن   حرام درباره   میکر قرآن   (21

  ای داشتن دوست  به  نه  کند ی م نگاه عمل  ی ضررها به  موارد  از  ی بعض  منع  در  خداوند  نکه یا مورد  در  م یکر ران ق ش یفرما  (22

 ست؟ یچ مردم نداشتن

به مردم داده شده چه ثمراتی برای جامعه   َسبِیلًا« ءَهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاإِنَّوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا » ی شریفه  آیه  دردستوری که   (23

 شت؟خواهد دا

اینان در حقیقت به چه کسانی   ، ظالم نامیده است؟اند بناکرده پرتگاه  یلبه چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر   (24

 ؟اند ظلم کرده 

اشاره به کدام   « گوشی شنیده نه  وکه نه چشمی دیده  ام کرده برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره » حدیث شریف   (25

 ؟ بهشتی دارد هاینعمت ویژگی 

نْهَارَ بِهِ فِی نَارِ  فَا هَارٍ جُرُفٍ َشفَا عَلَى بُنْیَانَهُ أَسَّسَ مَنْ أَمْ خَیْرٌ وَرِضْوَانٍ اللَّهِ مِنَ تَقْوَىأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى »پیام آیه:   (26

 را بنویسید « جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا یَهِْدی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 « پیام آن را بنویسید »قد افلح من زکاها  (27

  سپس  اول یادگیری مسائلِ شرعیِ تجارت،  و بازرگانانای گروه تاجران » :فرماید می  که ( ع)  علی پیام فرمایش حضرت   (28

 . را بنویسید « تجارت کردن 

 از محرمات است؟ یککدامواثمهما اکبر من نفعهما « بیانگر علت  » عبارت قرآنی   (29

و آن برای   دارید می و آن چیز برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست  دارید نمیعبارت قرآنی »بسا چیزی را خوش   (30

 .« بیانگر چه نکته مهمی استدانید نمیو شما  داند می شما بد است و خدا 

 ؟ کرد د یچه باآن وم اتد  ی برا و  ؟افتد می اتفاق  یچه زمان چگونه و نفس  ه یتزک»قد افلح من زکاها« شریفه  هی آ با دقت در  (31

که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه   امکرده ذخیره  چیزهاییبرای بندگان نیکوکارم » شریفه در ترجمه آیه  با تدبر  (32

 دریافت؟ توان می  پیامی  چه«  به ذهن کسی خطور کرده است.

که پیش   اعتمادقابل ومطمئن  شیوه تنها خَیْرٌ« وَرِضْوَانٍ اللَّهِ مِنَ تَقْوَىأَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى » شریفهبا توجه به آیه   (33

 مند قرار دارد چیست؟دروی انسان خر

 



 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 ( توبه-نفس تزکیه )شود. رمز سعادت ما در قرآن کریم، ........................... است و آن با ........................... آغاز می  (1

ایمان و اعتقاد  ) توان ........................... و ........................... را نام برد.اصلی در تشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع، می  معیارهایاز  (2

 اعتقاد به معاد و پایبندی به آن( -به پیامبران الهی 

 قمار( -شراب ) رواج یافت. هاآن ..................... و ........................... در دربار دو عمل زشتِ ...... عباس بنیو   امیهبنی با روی کار آمدن  (3

 سینمایی و تلویزیونی به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی، ........................... و در شرایط ویژه ........................... است.  هایفیلم تولید  (4

 واجب کفایی(   -مستحب)

است حرام  ........................... و مناسب مجالس  کند می را تقویت ........................... تفاده از موسیقی فقط آن نوع موسیقی که در اس  (5

 لهو و لعب(  -بندوباری و شهوت  بی) است.

ی از مصادیق مهم  گسترش فرهنگ و معارف اسالم منظور به فشرده و ...  هایلوح و  هافیلمتولید و توزیع و تبلیغ  (6

 واجب کفایی( -عمل صالح ) و دارای پاداش اخروی بزرگ است............................ و از ........................... 

 توبه( )  شود.آغاز می است همان....... ها که آلودگیتزکیه نفس با پاکی از  (7

 یط ویژه،........................... است. )واجب کفایی( سینمایی به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی در شرا هایفیلم تولید   (8

و   معروفامربه . )دارند نگه ص( و........................... روابط اقتصادی را سالم ) پیامبر اکرم مجموعة افراد جامعه باید با پیروی از  (9

 ( ازمنکرنهی

و   معروف امربه ) است............................ دادن وظیفه  اجتماعی انجام هایبیماری راه اصالح و معالجه جامعه از  ترین مهم (10

 ( ازمنکرنهی

 جایز() ، نهادها و افراد به ورزشکاران ........................... است.هاسازمان جایزه، توسط  دادن  (11

 ( نفی سبیل).......... است. ................. قاعدهمصادیق   ترینمهم و ارتباطی بیگانگان شدن یکی از   ایرسانه  سلطهمانع  (12

 )احکام الهی( ارتباط و هماهنگی برقرار است. ........................... الهی در آخرت و  هاینعمت میان  (13

 (واجب)  .باشد می...........................  آنان کاالهای نخریدن بیگانه، به کشور وابستگی ایجاد و خارجی کاالهای مصرف صورت در (14

 ( حکمت) .شودمی آن حکم و دستور نامیده ........................... و دالیل خاصی دارد که  هاعلت ر خداوند، هر دستو (15

  فراهم باشد  داشته ضرورت  یکنون  یا یدن یوباربند بی  و فساد از جامعه افراد شدن دور یبرا یورزش  هایبازی  و ورزش  اگر (16

 واجب کفایی( ) .ستا...........................  آن  امکانات کردن 

 دینی() گیرد. می است که پیش روی هر انسان خردمندی قرار   اعتمادیقابلو    مطمئنتنها شیوه  ........................... زندگی (17

 حالل(  -جایز )  .است........................... و ........................... استفاده از موسیقی سنتی یا غیر سنتی و مدرن  (18

 تزکیه( ) .افتد می اتفاق ........................... پاک شود آلودگی نی که نفس ما از  زما (19

 عباس(بنی  -امیه بنی ) بار دیگر شراب و قمار میان مسلمانان رواج یافت............................ و ........................... با روی کار آمدن (20

 احکام تجارت( ) ........................ آشنا شویم.قبل از ورود به عرصه کار باید با... (21

 معمولی ........................... است. )حرام(  هایورزش  وها در بازی  بندیشرط حکم  (22

 (واجب) اسالمی ............................ است. بر دولت  و داخلیارتباطی بومی   هایپایگاهالزم برای  هایزیرساختفراهم کردن  (23

 ( تزکیه نفس)ن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را ........................... دانسته است. قرا (24

 .شودمی کار با........................... از گناهان آغاز  این که نفس ما از ........................... پاک شود. افتد می تزکیه نفس زمانی اتفاق  (25

 ( توبه- هاآلودگی )



 

 

 (. )قمارکند می و منع   شماردمی رزشی که همراه با ........................... باشد را بَد اسالم فقط و (26

 ( حرام)است. ...........................  ی که به نفع رژیم صهیونیستی باشد هر نوع تجارت (27

 

«پاسخ کوتاه » سؤاالت    

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 منظور از حکمتِ احکام چیست؟ (1

 گر چیست؟ترین ابزارهای کشورهای سلطه از مهم  یکی (2

 دو اثر بَد ارتباط جنسی خارج از چهارچوب شرع را بیان کنید. (3

 ها چیست؟ها و ورزش بندی در بازی علت حرام شدن شرط  (4

 اعتماد پیش روی هر انسان خردمند چیست؟تنها زندگی مطمئن و قابل (5

 اندیش قرار دارد چیست؟ انسان خردمند و عاقبت اعتمادی که پیش روی هر تنها شیوه مطمئن و قابل (6

 ؟ گیردمی  تضمینجامعه چگونه  سالمت روابط اقتصادی (7

 گر برای تسلط بر جوامع مختلف چیست؟ترین ابزارهای کشورهای سلطه از مهم  (8

 شرکت در مجالس شادی مانند عروسی به چه شرطی جایز است؟ (9

 اصالح کرد؟ توان جامعه را از گناهان اجتماعی از چه راهی می  (10

 چه نام دارد؟ ترین حق خداوند بر بندگان مهم (11

 حقیقت توبه چیست؟  (12

 تسویف به چه معناست؟ (13

 ؟مقصود از انقالب علیه خود چیست (14

 استفاده از موسیقی کالسیک و مدرن چه حکمی دارد؟  (15

 قرآن کریم در خصوص ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع چه دیدگاهی دارد؟  (16

 ارزشمندی فرهنگ جوامع چیست؟معیارهای اصلی در تشخیص   (17

 های اینترنتی در فضای مجازی با هدف اشاعة فرهنگ و معارف اسالمی چه حکمی دارد؟ ایجاد پایگاه (18

 پیامد تولید انبوه کاال و مصرف فراوان در عصر حاضر چیست؟ (19

 آثار مثبت روزی حالل چیست؟ (20

 ( قمار چه نتایج و پیامدهایی را به دنبال دارد؟ )دو مورد (21

 . ارزشمندی فرهنگ جوامع را بنویسید ار از معیارهای اصلی تشخیص دو معی (22

 توانند روابط اقتصادی را سالم نگه دارند؟ ی افراد جامعه چگونه می مجموعه  (23

 ؟چرا کرد؟  سه یمقا یبشر  نیقوان با  را  نید  بایدونباید  توانمی  ایآ (24

 دارد؟  ی لیدل چه  است شده حرام  اسالم در   قمار نکهیا (25

 .د یببر  نام را  هدف سه  نیا شود  محقق  هدف سه  که کنند  ت یریمد  ایگونه به  را  کشور  اداقتص د یبا نیمسئول (26



 

 

 م؟ی کن  شهیپ ی ستیز ساده  و  میکن  ی دور پوشش در   تجمل  و یی مدگرا از  که است بهتر چرا (27

 شود؟ آغاز می   با چه چیزی تزکیه نفس (28

 کند؟شمارد و آن را منع می بَد می تنها چه ورزشی را  اسالم (29

 زمانی رواج پیدا کرد و سبب شد برخی از مردم مرتکب این دو عمل شوند؟  بار دیگر شراب و قمار در چه بعد از اسالم  (30

داران این رژیم در  هر نوع تجارتی که به نفع رژیم غاصب صهیونیستی باشد همچون واردکردن و ترویج کاالهایی که سرمایه  (31

 آن شریک هستند، چه حکمی دارد؟ 

 است؟  چه صورتی مستحب  در  و تاریخی علمی  مستنداتو سینمایی  هایفیلم تولید   (32

 معمولی چه حکمی دارد؟ هایورزش  و هابازی در  بندیشرط (33

 ؟باشدمی  هاییمالک سبک زندگی عصر حاضر مبتنی برچه  (34

 ؟ داند می چرا اسالم ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع را از گناهان کبیره و حرام  (35

 اجتماعی در فضای مجازی در چه صورت مستحب است؟ یهاشبکه اینترنتی و  هایپایگاهایجاد  (36

 چه عاملی در شرایط ویژه امروز رعایت قوانین الهی را تا حدودی سخت کرده است؟  (37

 ودل از گناهان چه چیزی الزم است؟برای تداوم پاک ماندن جان  (38

 را منع نموده است؟ اسالم چگونه ورزشی  (39

 ؟ شوند چه حکمی داردمی که موجب انحرافات و فساد  هاییفیلم   خریدوفروش  (40

 اخروی بزرگ است را بنویسید؟  یکی از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایی که دارای پاداش  (41

 اند؟معیارهای اصلی در تشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع کدم (42

 ماندگی اقتصادی و فاصلة طبقاتی در کشورها چیست؟ ترین عوامل عقب یکی از مهم  (43

 ایت قوانین الهی تا حدودی سخت است؟چرا در جوامع امروزی رع (44

 ند احکام اسالمی را متناسب با شرایط و نیازهای جدید استخراج کنند؟توانمی چه کسانی  (45

 مصادیق قاعده »نفی سبیل« چیست؟   ترینمهم یکی از  (46

 ی دارد؟ دنیای کنونی ضرورت یابد چه حکم هایبندوباری بی اگر ورزش و بازی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و  (47

 قوی شدن بدن و تقویت قوت و بازو چه زمانی ارزشمند است؟ (48

 ؟باشد می مهم عمل صالح   قیمصاد از  یارتباطات چه امور  فرهنگ و   حوزه در (49

 ست؟ یچ یشرط جواز حضور در مجالس شاد (50

 ماندگی اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه چیست؟ ترین عوامل عقب یکی از مهم  (51

 هایی حرام است؟استفاده از چه نوع موسیقی  (52

 های قاعده »نفی سبیل« چیست؟ ترین مصداق یکی از مهم  (53

 مبتنی بر چه اموری است؟ رایج در عصر حاضر سبک زندگی اقتصادی (54

 تشخیص ارزشمندیِ فرهنگ نام ببرید.دو مورد از معیارهای اصلی در  (55



 

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » ؤاالتس 

 ( ص)اشد ارزشمند است. قوی شدن بدن اگر موجب تواضع و فروتنی انسان ب (1

 ( غ) شرکت در مجالس جشن عروسی اگر موجب تقویت صلة رحم شود واجب است.  (2

 ص( ) کمک گرفتن از علوم مختلف برای به دست آوردن حکمت برخی احکام، یک تالش خوب و ارزشمند است. (3

 ( غ )ندگی قرار دهد. در ز گیریتصمیم تواند با فهمیدن یک حکمت در یک حکم الهی، آن فهم را مبنای انسان می  (4

 ( غ) اقتصادی و فاصله طبقاتی است.  ماندگیعقب عوامل   ترینمهم برخی مردم یکی از  گراییتجمل اشرافی گری و  (5

 ( ص) و هماهنگی برقرار است.   ارتباط آخرت و بایدونبایدهای دین، در هانعمت میان  (6

 ( ص) کند. نیان خانواده متزلزل می به دوران جاهلیت است و ب بازگشتی  شرع،  از چارچوبارتباط جنسی خارج  (7

 ( ص) دوست داشتن یا نداشتن مردم.   نه کند،ضررهای یک عمل نگاه می  به( حرام-واجب) احکامدر وضع  خداوند  (8

 ( ص)  اسالمی و تربیت دینی واجب کفائی است. فرهنگ  یاعتال  سینمایی و تلویزیونی به نیت هایفیلم تولید   (9

 ( ص)  است. و حاللو مدرن جایز  ک تی و کالسیک باشد خواه غیر کالسیاستفاده از موسیقی خواه موسیقی سن (10

 ( غ) است. بالاشکالمعمولی  هایبازی انجام آن در لی روحی و اجتماعی است و آورزیان از امور   بندیشرط (11

عینی  اشاعه فرهنگ و معارف اسالمی واجب  منظوربه اجتماعی در فضای مجازی  هایشبکهاینترنتی و  هایپایگاهایجاد  (12

 ( غ) است.

 ( غ). باشد نمی آغاز تزکیة نفس صرفاً با توبة از گناهان  (13

 ( غ)فراگیری یک عمل در جامعه، دلیل محکم کوتاه آمدن اسالم در مقابل آن است.   (14

 ( ص) قرار دهیم.  هایمانگیری تصمیم یک حکم الهی، ما نباید آن را مبنای  هایحکمت با درک یکی از  (15

 ( ص )تعالی آن جامعه است.   دهندۀنشاننوع عناصر فرهنگی هر جامعه  (16

 ( ص). باشد می و دوری از شهوت از معیارهای یک فرهنگ برتر   دامنیپاک عفاف و  (17

 ( ص)است.  اجراقابل ایزمانه اسالم در هر دوره و   (18

 ( غ)  داردبرای افرادی که توانایی علمی آن را دارند، مستحب و پاداش اخروی  اینترنتی  هایپایگاهایجاد  (19

 ( ص) و رفتارها با دستورات دینی، رعایت قوانین الهی را تا حدودی سخت کرده است.  هاادت عتعارض  (20

 ( ص) حکمت تمام احکام الهی را به دست آوریم.  توانیممی از طریق علوم مختلف  (21

 غ( ) در اسالم در بازی معمولی اشکال ندارد.  بندیشرط حکم  (22

 ( غ) فایی است.واجب ک   بندوباریبی  دور کردن افراد جامعه از فساد و  (23

 ( ص). افتد می  اتفاق کند می را از آلودگی دور  تزکیه نفس زمانی که نفس ما (24

 ( غ )روح معنوی حاکم بر جامعه قانون است.  (25

 ص( ) . دارد  قرار اندیشیعاقبت خردمند  انسان هر  یرو  شی پ که است اعتمادقابل   و مطمئن وهیش  تنها ی ویدن یزندگ (26

 ( غ)  .کند   منع را  چیزییک  تا  مردم نداشتن و  داشتن دوست به  هم  و  کند ی م نگاه عمل کی ضررهای  به  هم خداوند  (27

 ( غ). کند می در دنیا را تضمین  احکام و قوانین دین اسالم، فقط زندگی سالم  (28



 

 

  فاصله اقتصادی و  ماندگیعقب عوامل  ترینمهم برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از  گراییتجمل اشرافی گری،  (29

 ( ص) طبقاتی است. 

با دستورات دینی در تعارض است و این تعارض، رعایت قوانین الهی را تا حدودی سخت   و رفتارهای بشری هاعادت  تمام (30

 )غ(  کرده است.

 ( ص) رایج شدن ارتباط جنسی خارج از چهارچوب شرع، بازگشتی به دوران جاهلیت است.  (31

 ( ص)فساد اداری و مالی از عوامل فاصله طبقاتی در جامعه است؟ (32

 ( ص) درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است.  یدهنده نشاناجزا و عناصر اقتصادی هر جامعه  نوع (33

 (غ ) اگر مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود، نخریدن آن مستحب است.  (34

 ( غ) . کند می حکم  هاآن اگر جوامع بشری دچار انحراف شوند اسالم مطابق  (35

 ( ص) که اسالم از موضع خود کوتاه بیاید.  شودنمی ل دلی  در جامعه هازشتی فراگیری  (36

 ( غ)بیگانگان بر کشور است.  ایرسانه قاعده نفی سبیل پذیرش سلطه  هایمصداق از  (37

 ( ص)  کردشراب و قمار در بین مردم رواج پیدا  عباس بنیو   امیهبنی با روی کار آمدن  (38

 ص( ) رسید ی اخروی هانعمتبه  توان نمیراهی  دین، از هر بایدونبایدهایبا توجه به ارتباط بین  (39

 (ص )  عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده است، عمل نمود.  بایستمی انسان،  ودلجان برای پاک ماندن  (40

و تمایالت مخالف با سعادت خود   هاخواسته است و اگر جوامع دچار انحراف شوند و  اجراقابل ایزمانه اسالم در هر دوره و  (41

 ( غ). کند می و مطابق با آن حکم  پذیردمی را  هاخواسته ند، اسالم آن پیدا کن

 ( ص)  فرهنگیِ مفید نیز حالل و جایز است. هایبرنامه و  سرودهااستفاده از ابزارها و آالت موسیقی برای اجرای  (42

 ( ص)  .است واجب آن  نخریدن شود  کشور  وابستگی سبب  خارجی کاالهای اگر مصرف  (43

 ( ص)  .است برتر  فرهنگ  یک  معیارهای از  الهی تورات دس  و  احکام به  پایبندی (44

 ( غ)  .شودمی   آغاز الهی دستورات به  عمل  با نفس تزکیه (45

 

 

 

  « ارتباط کشف» سؤاالت 

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

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 موسیقی مطرب وفروش خرید ( 1

 ( مالک خداوند در منع برخی کارها 2

 در میان مردم   گراییمصرف ( علت 3

 سینمایی در شرایط ویژه  هایفیلم ( تولید 4

 ( از مصادیق قاعدۀ نفی سبیل5

 الف( مستحب 

 گرایی تجمل ب( 

 ج( واجب کفایی 

 د( حرام 

 هـ( واجب عینی 



 

 

 یک عمل ضررهای و(  

 گانگانبی  ایرسانه  هایسلطه ز( منع 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 و دالیل خاص احکام خداوند  هاعلت( 1

 ( رایج شدن آن بازگشتی به دوران جاهلیت است 2

 گر ( کنترل اقتصادی کشورها توسط کشورهای سلطه3

 معمولی  هایبازی در  بندیشرط ( 4

 اقتصادی و فاصله طبقاتی  ماندگیعقب عوامل  ترینمهم  از( 5

 تالف( حکم

 ب( قاعده نفی سبیل 

 ج( حرام 

 گراییتجمل و    اشرافی گری( د

 هـ( فلسفه 

 و( ایجاد روابط تجاری 

 ز( ارتباط جنسی خارج از چارچوب

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 دادن پاداش به ورزشکاران

داران رژیم صهیونیستی در آن  وارد کردن کاالهایی که سرمایه

 شراکت دارند 

 ی غیر سنتی و مدرن استفاده از موسیق

 شود  رحمصله شرکت در جشن عروسی که سبب تقویت 

 برای مبارزه با تهاجم فرهنگی  هافیلم ( تولید 5

 الف( حرام 

 ب( مکروه 

 ج( مستحب 

 د( واجب کفایی 

 جایزهـ( 

 و( از مصادیق عمل صالح 

 

 

 

 

 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( قاعدۀ نفی سبیل 1

 اقتصادی  ( به دست گرفتن کنترل2

 ( ارتباط جنسی غیرشرعی 3

 اعتمادغیرقابل  ایآینده ( 4

 زیستمحیط ( تخریب 5

 الف( عرصة اقتصاد 

 ب( بازگشت به دوران جاهلیت

 ج( اعتماد نکردن به دستورات خداوند 

 د( عرصة فرهنگ 

 ارتباطی بومی و داخلی  هایپایگاههـ( ایجاد و تقویت 

 و( حرام 

 گر سلطه ی ز( برقراری روابط تجاری کشورها



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 و ارتباطی بیگانگان ایرسانه سلطه  مانع ( 1

 و نهادها به ورزشکاران  هاسازمانجایزه توسط  دادن( 2

 اصلی در تشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع  معیارهای( 3

 راه نجات از نگرانی نسبت به آینده  (4

 دینی سینمایی به نیت تربیت  هایفیلم  تولید ( 5

 کفایی  واجب ( الف

 مستحب ( ب

 دامنی پاک و   عفاف( ج

 مطالعه تاریخ گذشتگان د(

 اعتقاد به خدا -اعتقاد به پیامبران الهی-ایمان( هـ

 نفی سبیل  قاعده ( و

 و جایز حالل ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 از دیدگاه قران  انسان و رستگاریسعادت  رمز ( 1

 به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی سینمایی تولید فیلم  حکم( 2

 را تقویت کند  بندوباریبی موسیقی که  حکم( 3

 اسس بنیانه علی شفا جرف هار  افمن( 4

 از دیدگاه قرآن  و استوارزندگی محکم   پایه( 5

 حرام ( الف

 مباح ( ب

 بنای زندگی بر لبه پرتگاه درحال سقوط  ج(

 نفس  تزکیه( د

 خداوند.  و خشنودیالهی   تقوای( هـ

 حبمست ( و

 از شیطان  دوری ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ »الف« }سؤاالت{

 ه یتزک آغاز (1

 ایرسانه   سلطه شدنمانع  (2

 لعب و  لهو  یبرا ی قی موس  ابزار  از استفاده  (3

 شود می رحمصله  سبب که   یشاد و   جشن مراسم  در  شرکت (4

 استفاده از موسیقی، سنتی و کالسیک و مدرن  (5

 

 

 است مستحب الف( 

 ب( مکروه 

 است حرام  ج(

 د( جایز و حالل است. 

 گناهان  از توبه ه(  

 است واجبو(  

 ل یسب ینف قاعده مصداق ز( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 آمادگی برای انجام وظایف الهی  قصد به ( ورزش 1

سینمایی و تلویزیونی به نیت اعتالی   هایفیلم ( تولید 2

 فرهنگ اسالمی در شرایط ویژه 

رها و آالت موسیقی برای اجرای سرودها و  از ابزا استفاده ( 3

 فرهنگی مفید  هایبرنامه 

موسیقی مناسب  یدربردارنده فشرده  هایلوح  خریدوفروش ( 4

 گناه  و مجالس له

برای سالمت   جمعیدسته  هایو ورزش  هابازی برگزاری  (5

 الف( حرام 

 ب( حالل و جایز

 ج( مستحب 

 د( مکروه 

 یی واجب کفاهـ( 

 از پاداش اخروی مندیبهره و( 

 ز( واجب عینی 

 



 

 

 اخالقی افراد خانواده 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 و رستگاری ( رمز سعادت 1

 خاص هر حکم و دلیل( علت 2

 ( روح معنوی حاکم بر جامعه 3

 سینمایی جهت تربیت دینی  هایفیلم ( تولید 4

 و اجتماعیروحی  آور زیان ( از امور 5

 الف( تزکیه نفس 

 ب( حکمت

 یم ج( حک

 د( فرهنگ 

 هـ( واجب کفایی 

 بندی شرط و( 

 ز( جایز 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 سینمایی به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی هایفیلم  تولید ( 1

گسترش فرهنگ و   منظوربه فیلم و انواع آثار هنری  تولید ( 2

 معارف اسالم و مبارزه با ابتذال اخالقی 

 ستی( هر نوع تجارتی با رژیم صهیونی3

 خاص هر حکم و دلیلعلت  (4

  های برنامه ( استفاده از آالت موسیقی برای سرودها و 5

 فرهنگی مفید 

 حکمت الف(

 مستحب ( ب

 ج( حرام 

 د( واجب کفایی 

 هـ( مکروه 

 و( واجب

 حالل ( ز

 

 

 

 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

فراهم کردن امکانات ورزشی برای دور ماندن افراد جامعه از   (1

 بندوباری بی  و  ادفس

که پیش روی هر انسان  اعتمادیقابل شیوه مطمئن و  تنها( 2

 قرار دارد.  اندیشعاقبت خردمند و 

در جامعه باعث بازگشت به   هاارتباط شدن این نوع  رایج( 3

 .کند می دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل  

، برای  گرسلطه ابزارهای کشورهای  ترینمهم ابزارها از  این( 4

 تسلط بر کشورها است.

 جنسی  روابط ( الف

 دینی  زندگی ( ب

 ارتباطی  وسایل(  ج

 و قوانین دین اسالم   احکام( د

 بندیشرط هـ( 

 واجب کفایی   و(

 اجتماعی روابط ( ز



 

 

روحی و اجتماعی که انجام آن حتی در   آور زیان ( از امور 5

 معمولی نیز حرام است.  هایورزش  هابازی

 

 ها{»ب« }پاسخ  { »الف« }سؤاالت

 قد افلح من زکاها( 1

چرا در اسالم   گویند قرآن کریم به کسانی که می  ( پاسخ2

 قدر منع کردن و حرام کردن رایج است؟این

 ( تولید فیلم مستند علمی در شرایط ویژه 3

 گرایی تجمل ( 4

 دو عمل رایج مردم عرب قبل از اسالم ( 5

 تقوی  -الف

 سنت-ب

دارید و آن برای شما ش نمی... و بسا چیزی را خو-ج

 ...خوب است

 واجب کفایی -د

 فاصله طبقاتی -ه

 شراب -قمار-و

 ارتباط جنسی  -شراب-ز

 

(« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت    

 :دهید تشریحی پاسخ  زیر سؤاالت به

 حکم استفاده از انواع موسیقی را توضیح دهید. (1

 کرد؟ توان احکام الهی را با قوانین بشری مقایسه چرا نمی (2

 در زمینة احکام دین، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ دو مورد را بیان کنید.  (3

 دوری کنند؟   گراییتجمل چرا مسئوالن و مدیران کشور باید از اشرافی گری و  (4

سه مورد را  )برای فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی ناشی از تمدن جدید و معضالت داخلی توجه به چه مواردی الزامی است؟ (5

 نید( ذکر ک

 داخلی در راستای قاعده نفی سبیل را بیان کنید؟  ایرسانهوجوب استفاده از ابزارهای   (6

 و اثرات مخرب آن را توضیح دهید:  گراییمصرف  (7

 دهید.  توضیح اسالم،  از نگاهاهمیت بازی و ورزش را  (8

 دنبال کنند؟ باید  رامسئولین کشور برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور چه اهدافی  (9

 ؟دهد می پاسخی  چه  ،گیرند می کسانی که به محرمات الهی ایراد  اسالم به  (10

 ؟ کند می دین اسالم قمار را گناه محسوب  چرا (11

 ؟ را بنویسید  مسئولینآثار رواج اشرافی گری و فساد اداری مالی در میان  (12

  بر دیگر تسلط  را برای اجتماعی خود چه اقدامانی  هایشبکه اینترنتی و  پایگاهبر تکیه با  غربی هایحکومت  داران سرمایه (13

 ؟دهند می انجام  کشورها

 ؟است پذیرامکاندین چگونه  بایدونبایدهایالهی در آخرت و  هاینعمتارتباط و هماهنگی میان  (14

 دلیل بر پذیرش باشد؟ تواند می چرا قمار از امور بیهوده بوده و فراگیری آن در برخی کشورها  (15



 

 

 ؟ تأثیر آن و وظیفة مسئولین در برابر آن را بیان نمایید.باشد می طبقاتی چه اقتصادی و فاصلة  ماندگیعقب عامل  ترینمهم (16

 نمونه از معیارهای فرهنگ برتر را از نظر اسالم بنویسید.  و چند فرهنگ را تعریف نموده  (17

 علت حرمت قمار چیست؟  (18

 ؟ شودمی از مصادیق مهم عمل صالح بوده و واجب کفایی  هافیلمدر چه صورتی تولید، توزیع  (19

 لت منع و حرمت برخی احکام چیست؟ع (20

 وجود دارد؟ توضیح دهید.  ایرابطه الهی در آخرت و احکام الهی چه  هاینعمت میان  (21

 چیست؟  و دستورمنظور از حکمت یک حکم   (22

 را نام ببرید؟ گرسلطه ابزارهای کشورهای  ترینمهم دو نمونه از  (23

 جوامع چیست؟ و فرهنگ معیارهای اصلی در تشخیص ارزشمندی  (24

 دارد؟   وجود یارتباط چه نید بایدونبایدهای و آخرت در  یاله هاینعمت  نایم (25

 رشد  و  عدالت  ری مس در  و  م یشو فائق ی داخل معضالت  و  د یجد  تمدن  از  ی ناش  ی اقتصاد مشکالت بر  م یبتوان نکه یا یبرا (26

 د یسیبنو را  مورد  دو  م؛ی کن تیرعا را  یموارد  است الزم  م یکن  حرکت ی اقتصاد

 اجتماعی در فضای مجازی مستحب است؟ هایشبکه اینترنتی و  هاییگاهپادر چه صورت، ایجاد  (27

 ؟ (ات قمارقمار در دین اسالم حرام است )مضرچرا انجام  (28

 ؟بنویسید  رازندگی عصر حاضر  سبک در   گراییمصرف پیامدهای  (29

قع خطر کشور ما را  تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در موا ایگونه به چرا دولت باید روابط اقتصادی با کشورها را  (30

 قرار دهند؟  فشارتحت

 ؟ چه صورتی حرام است استفاده از موسیقی در  (31

 خواهد؟می دین اسالم در زمینه ورزش از مسلمانان چه  (32

 .گذاردمی در جامعه بجا   برخی مسئولین چه پیامدهای نامطلوبی  گراییتجمل  واشرافی گری   (33

آن   تواند می اسالم  آیا ایالت مخالف با سعادت خود پیدا کنند.و تم هاخواسته اگر جوامع بشری دچار انحراف شوند و  (34

 نماید؟ دلیل خود را عنوان کنید.  و مطابق آن حکم  بپذیرد را  هاخواسته

 را بیان نموده است/؟ هاییفرمان احکام اسالم در خصوص رواج ارتباط جنسی خارج از چارچوب چه  (35

آن پی   هایحکمتیک حکم الهی به همة  هایحکمت  از میدن یکی فه چنین بپنداریم که با  نباید  چرا  دهید که توضیح  (36

 قرار دهیم؟  گیریتصمیممبنای   فهم را و این ایمبرده 

 گرفتار کسب حرام نشویم؟  توانیم می چگونه  (37

 باید در اقتصاد کشور مدیریت شود را بنویسید  مسئولینسه هدفی که  (38

 احکام و قوانین دین اسالم را بنویسید  نقش (39

 کنید  تشریح در زمینه احکام دین را   دو نکته مهم (40

 اقتصادی چیست؟ آن را توضیح دهید  ماندگیعقب عوامل  ترینمهم (41



 

 

 احکام اسالمی را فقط نام ببرید. (42

 

 « 10»سؤاالت درس 
«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

...« به کدام معیار تمدن اسالمی اشاره شده   رَبِّهِمْ عِنَْد رُهُمْأَجْ فَلَهُمْ صالِحاً عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ ... مَنْ» آیة در  (1

 است؟

 حکومت طاغوتیان است؟  جایبه معیار حاکمیت والیت الهی  گربیان کدام عبارت  (2

 «الْکِتابَ و ...  مَعَهُمُ أَنْزَلْنا  وَ بِالْبَیِّناتِ رُُسلَنا أَرَْسلْنا لَقَْد» الف( 

 «... مِنْکُمْ  الْأَمْرِ  أُولِی وَ  الرَُّسولَ أَطِیعُوا وَ  اللَّهَ  أَطِیعُوا نُواآمَ الَِّذینَ أَیُّهَا یا»ب( 

 به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟  « ... حَسَنَةً  الْآخِرَۀِ فِی  وَ  حَسَنَةً الدُّنْیا فِی آتِنا رَبَّنا یَقُولُ  مَنْ مِنْهُمْ  وَ »آیة   (3

 به کدام یک از معیار های تمدن اسالمی اشاره دارد؟  «الْکُفَّارِ ... عَلَى أَِشدَّاءُ مَعَهُ  الَِّذینَ وَ  هِاللَّ  رَُسولُ مُحَمٌَّد»آیة   (4

  ی تمدن اسالم ی ها اریبه کدام بک از معمِنْکُمْ«  الْأَمْرِ وَأُولِی  الرَُّسولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ أَطِیعُوا  آمَنُوا الَِّذینَ أَیُّهَا یَا » یشریفه  ه یآ (5

 ؟کند می ه راشا

از ارسال   هدف« لَقَْد أَرَْسلْنَا رُُسلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاُس بِالْقِسِْط» یشریفه  ه یبا توجه به آ (6

 د؟یسیرا بنورسوالن 

  ذَلِکَ  فِی  إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَوَدَّۀً  بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا ا زْوَاجًا لِتَسْکُنُوأ أَنْفُسِکُمْ نْ مِ لَکُمْ  خَلَقَ  أَنْوَمِنْ آیَاتِهِ » یشریفه ه ی با توجه به آ (7

 ؟ شودمی  سر یمو چگونه  ستی زن و مرد چ ان یم ت یزوج از هدف« لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ لَآیَاتٍ

به دنبال   ی چه آثار ی در جوامع اسالمبَیْنَهُمْ«  ءُحَمَاالْکُفَّارِ رُ عَلَى  أَِشدَّاءُ هُ مُحَمٌَّد رَُسولُ اللَّهِ وَالَِّذینَ مَعَ »  یشریفه  ه ی عمل به آ (8

 خواهد داشت؟

«  تٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ لَآیَا ذَلِکَ  فِی إِنَّ  ةًوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّۀً وَرَحْمَ آیه » (9

 ؟دهد می چه نگرشی درباره زن و خانواده در اسالم به دست 

برای مسلمانان چه نگرشی در روابط بین   « محمٌد رسول اهلل و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم»  آیة شریفه:  (10

 ؟نماید می را ترسیم  هاملت

 را در رابطه با معیارهای تمدن اسالمی بنویسید ...« و عمل صالحاً من آمن باهلل و الیوم االخر »  شریفهپیام آیة  (11

 چرا قرآن هم به دنیا و هم به آخرت توجه دارد؟  بنویسید « ربنا آتنا فی الدنیا و فی االخره حسنه ...»با توجه به آیه شریفه  (12

 استنتاج کرد؟  توانمی اتی  چه نک «هل یستوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب» از آیه  (13

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم  »آیه  (14

 ؟باشد می چه نکاتی  دربردارنده  «یتفکرون

  و  یاسالم حکومت لیتشک ل یدال از یکی« م منک االمر  یاول  و  الرسول اطیعواو اهلل  عوایاط آمنوا نیالذ  هایا ای» آیه به  توجه  (15

 ؟است کدام  یاله تیوال رش یپذ 

 ؟ستی چ «است واجب  یمسلمان زن  و  مرد هر بر علم  طلب» حدیث ن یا انیب از  امبریپ هدف (16



 

 

ثاری به  چه آ  ، اگر به این آیه در جوامع اسالمی عمل شود،«وَ الَّذینَ مَعَهُ اَِشداءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم مُحَمٌَد رَسولُ اهللِ» (17

 دنبال خواهد داشت؟

 بگویید  « زنونحالهم ی وخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم  هلل والیوم اآلا من امن ب »...  به آیه با توجه  (18

 زیر پاسخ دهید. هایسؤال  به« أُولی األَمرِ مِنکُم یا أَیُّها الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعوا الرَُّسولَ وَ »  شریفهی با توجه به آیه  (19

 ( فرمان خداوند به اطاعت از خدا و رسول، خطاب به چه کسانی است؟الف

 ( در راستای اطاعت از خدا، تبعیت از چه کسانی الزم است؟ب

 « ا األَلبابقُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعلَمُون إِنَّما یَتََذکَّرُ أُولو»ی شریفه  با توجه به آیه  (20

 دانند در بیان قرآن کریم تنها برای چه کسانی تذکر است؟دانند و کسانی که نمی الف ( برابر نبودن کسانی که می 

 ب ( این آیه به کدام معیار از تمدن مورد نظر اسالم اشاره دارد؟ 

؛ این  « ر به زبان آوردبرترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگ » ص(: )  خدابه فرموده رسول  (21

 حدیث بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است؟

و چه   داند می فلسفه نبوت را چه امری  « لَقَْد أَرَْسلْنَا رُُسلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاُس بِالْقِسِْط» هیآ (22

 ؟شماردی مابزارهایی را الزمه وصول به آن 

ها بر  روابط حاکم بین قبائل و ملت « بَیْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَِشدَّاءُ مَعَهُ  وَالَِّذینَ مُّحَمٌَّد رَُّسولُ اللَّهِ » شریفه هی آبا عنایت به  (23

 چه اساسی باید استوار باشد؟

  درگرو خردمندان  یزمره استقرار در  « الْأَلْبَابِ أُولُو یَتََذکَّرُ إِنَّمَا لَمُونَ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَِّذینَ یَعْلَمُونَ وَالَِّذینَ لَا یَعْ» هیآ (24

 چیست؟

اشاره   ی اسالم ی ارهایاز مع کیبود در چه مورد بود؟ و به کدام  ینازل شد و آغازگر رسالت و  امبریکه بر پ یات یآ نیاول (25

 دارد؟ 

به کدام یک از معیارهای تمدن   ««تا رستگار شوید   نیستای مردم بگویید »معبودی جز اهلل»)ص(  پیامبر اکرمحدیث  (26

 اسالمی اشاره دارد؟ 

 چه پیامی است؟  دربردارنده « بِما یَتََذکَّرُ اُولُوا االَلباقُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمونَ وَ الَّذین ال یَعلَمونَ اِنَّ»آیه   (27

در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورند.«   هاانسانه حقی است ک سخن  برترین جهاد،» )ص(:  اکرم پیامبر  شریف حدیث از (28

 دریافت؟  توانمی چه پیام مهمی را  

 .دو پیام ذکر کنید  منکم«   مرواهلل و اطیعوا الرسول واولی االیا ایها الذین آمنوا اطیع»برای آیه   (29

 . دو پیام بنویسید  « وجعل بینکم موده و رحمه»  آیه مفهوم کلمه »موده« در  در مورد  (30

 در دو نکته بیان کنید.   «اجب استحدیث »طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی و از ود برداشت خ (31

 .را بیان دارید   «کم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیهال  ان خلق»لتسکنوا« در آیه »و  «کلمات »انفسکم مفهوم  ازبرداشت  (32

 بیان دارید.  «هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون»  آیهدو پیام برای  (33

 



 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 ( عدالت خواهان - یکتاپرستان)جبهة حق جبهة ............................،  ............................ و صالحان است.   (1

معاد  -توحید محوری ).  آیند می  حساببه ....... اولین معیارهای تمدن اسالمی دو اصل اساسی ............................ و  ..................... (2

 ( باوری

منزلت  )رم )ص( بود. احیای  ............................ و  ............................ از عناصر اصلی برنامة ارتقای جایگاه خانواده توسط پیامبر اک (3

 ( اصیل او هایارزش  -زن 

 (فقیران  -محرومان )ن کریم، در مال نمازگزاران برای ............................ و  ............................ حق معینی هست. از نظر قرآ (4

 ( استقالل مالی)منزلت انسانی خود را کسب کرد و ............................ به دست آورد.  زن  با گرویدن مردم به اسالم،  (5

 بود.   بنیادین در............................ مردم و تحول در............................  نیازمند تغییر  اسالم  عصر  به تجاهلی عصر  از گذر (6

 شیوه زندگی فردی و اجتماعی(  -نگرش ) (7

 ( زن  -خانواده )آورد.  ........ پدید .................... در جایگاه ............................ و   عظیم انقالبی خویش و رفتار  گفتار با خدا رسول (8

  -دانش)............................ بود.  ............................ و درباره بود وی رسالت آغازگر و شد  نازل خدا رسول  بر که آیاتی  اولین (9

 ( آموختن

 (فرهنگ برابری و مساوات)  .نمودمیال استفاده را  ص( از هر فرصتی برای برقراری  ............................ در جامعه کم) پیامبر (10

 . )حق معینی( اند داده نمازگزاران در مال خود برای محرومان و ............................ قرار  (11

-پدید آورد. )گفتار  ص( با  ............................ و ............................ خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن) خدارسول  (12

 رفتار( 

 ............................ را شکست. )سد جاهلیت و خرافه گرایی(   آموزیعلم ص( به ) خدادائمی رسول   هایتشویق (13

 آموختن(  -ص( بود، دربارۀ ............................ و............................ بود. )دانش  )  پیامبراولین آیاتی که آغازگر رسالت  (14

15)  
 ( قوانین و دستورات الهی) ص( برانگیخته شد تا نظام اجتماعی بر پایه  ............................ استوار گردد. ) رسول خدا  (16

تحول در روابط بین  )از اقدامات مهم رسول خدا )ص( ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب ............................ شد.  (17

 (هاملت

 ل اکرم )ص( از همان ابتدای دعوت، مردم را به ............................ دعوت کرد. )یکتاپرستی(رسو (18

  چ یه از  جامعه  در ............................  فرهنگ ی برقرار  و  ی جاهل نظام بر  حاکم ............................  رفع  ی برا ی فرصت هر  از  امبریپ (19

  برابری و مساوات( -طبقاتی  هایضتبعی )  .کردی نم غ یدر  یتالش 

بر ............................ و   یمبتن یزندگ سویبه  را مردم و کند  نابود را یجاهل آداب تا کرد آغاز را ایجامعه  اکرم امبریپ (20

 علم( -)تفکر  .دهد  ............................ سوق

زندگی دنیایی فراتر برد و آنان را با   محدوده را از  هاانسان.......، اُفق نگاه رسول خدا )ص( در کنار دعوت به ..................... (21

 (آخرت  -توحید )زندگی در ............................ آشنا کرد.         

،  کافران مشرکان، جبهه.....،   ....................... جبههیکتاپرستان عدالت خواهان و صالحان است.   جبهه ............................،   جبهه (22

   (باطل   -حق )ستمگران و مُفسدان است.            

 .  کردند می قبل از اسالم، رؤسای قبایل معموالً روابط خود با دیگران را بر اساس منافع ............................ تنظیم  (23

 مادّی( ) (24



 

 

و   رانند می که یتیمان را از خود  کند می یاد  کسانی ازکند  معرفی...... دین را ...................... خواهد می که  آنجاقرآن کریم در  (25

 مساکین( -.     )تکذیب کنندگان نمایند نمی ............................ تشویق  اطعامدیگران را به 

 ف( عفا) شد. توأم............................ با گرویدن مردم به اسالم حضور زن در جامعه با  (26

قسط و  ) بر اساس ............................ است.  ایجامعه او در ایجاد  تالش  ویک  انسان مسلمان مشارکت  هایبرنامه  ازجمله (27

 عدل(

  -احیای منزلت ص( برای ارتقای جایگاه خانواده ............................ و ............................ زن بود. )) پیامبراز عناصر اصلی برنامه  (28

 اصیل(  هایارزش 

ی ............................ و  ترین جوامع نتیجه و مشتاق علم شدنِ یکی از جاهل خرافه گراییشکسته شدن سد جاهلیت و  (29

 ( آموزیعلم رسول خدا به  هایتشویق  -  خردورزی............................ بود. )دعوت مکرر قرآن به 

............................ برای رشد و تعالی   عنوان به ای بنا نمود که مردم در عین توجه به رستگاری اخروی ص( جامعه ) خدارسول  (30

 دنیوی(  -هدف اصلی )  زندگیِ ............................ خود تالش کنند.

31)  
 رفتار( -)گفتار   آورد.  د یخانواده و زن پد  گاهیدر جا  می عظ یالبانق  ش یخو............................ و ............................ رسول خدا با  (32

 (واجب)  کرد، بلکه آموختن علم را برای مردم ............................ دانست. آموزی علم همه را دعوت به  تنهانه رسول خدا )ص(  (33

حکومت ستمگران و طاغوتیان،   جایبه ، هآن جامع بنا نهد که در  ایجامعه رسول خدا )ص( به رسالت برانگیخته شده بود تا  (34

والیت الهی، قوانین و دستورات  ) نظام اجتماعی بر پایه ............................ استوار گردد. و باشد ............................ حاکمیت داشته 

 (الهی

 عدالت محور() بود........ .....................  ایجامعه  برپاییاهداف پیامبر اکرم )ص(  ترینمهم از  (35

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 دو مورد از معیارهای تمدن اسالمی را نام ببرید.  (1

 به عصر اسالم نیازمند چه عواملی بود؟ جاهلیتگذر از عصر  (2

 تکذیب کنندگان دین از نظر قرآن چه کسانی هستند؟  (3

 دا )ص( دربارۀ چه بود؟ بر رسول خ شدهنازل اولین آیات  (4

 جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟ سد چه عواملی در اسالم  (5

 ؟ کرد اعالم  چیزی  چه  مردم به  را  رستگاری شرط  خود دعوت  ابتدای  از رسول خدا (6

 ؟ است اسالمی تمدن معیار کدام  کنندهبیان محدود گروه  به  زمین  هایثروت  و هانعمت  انحصار عدم (7

 ؟ چیست نیازمند  اسالم  عصر  به جاهلیت عصر  از گذر (8

 ؟ را به همراه داشت اینتیجه چه  خردورزی  و )ص( به علم  دائمی رسول خدا  هایتشویق (9

 ؟شد   اسالم متعالی تمدن معیارهای  از یککدام  ظهور سبب خدا  رسول ظاهری  والیت راستای  در  اسالمی حکومت تشکیل (10

 ؟است  کدامرهای تمدن اسالمی  نمازگزاران در قرآن کریم در ارتباط با معیا هایویژگی یکی از   (11

 عربستان شد؟ در جامعه پرستیخرافه چه دالیلی سبب شکستن سد جهل و  (12

 گردید؟  هاملت کدام معیار تمدن اسالمی سبب ایجاد نگرش جدید در روابط بین  (13

 چرا باید معیارهای تمدن اسالم را بشناسیم؟ (14



 

 

 یا فراتر برد؟ را از محدوده دن هاانسان کدام معیار تمدن اسالمی افق نگاه  (15

 مقصود از حاکمیت والیت الهی چیست؟  (16

 ( ذکر دو مورد)عدالت محور چیست؟   ایجامعه مقصود از برپایی  (17

 قبل از اسالم به چه نحو بود و بعد از اسالم چه تغییراتی کرد؟  هاملتمالک برقراری روابط بین   (18

 ؟نماید می مطرح  را در رفتار تکذیب کنندگان دین چگونه  طلبیعدالت قرآن کریم تفسیر  (19

 از معیارهای تمدن اسالمی است؟  یککدامتشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی مربوط به   (20

 ؟اند کدم که همواره در مقابل یکدیگر قرار دارند،   ایجبههدو  از نظر رسول خدا )ص(  (21

و مانع اصلی فساد   هاانسان و تربیت   کانون رشد  عنوانبه رسول خدا )ص( برای ارتقای جایگاه خانواده  برنامهعناصر اصلی  از (22

 و تباهی چه بود؟ 

 ؟کند می  اشاره هاآن ، به چه ویژگی کند می که اوصاف نمازگزاران را بیان   آنجا قرآن کریم در  (23

 ؟کند می تکذیب کنندگان دین معرفی  عنوانبه قرآن کریم چه کسانی را  (24

 دن اسالمی دارد؟ به کدام معیار تم اشارهجاهلی توسط اسالم  آداباز بین بردن   (25

ارزشمند باشد  وسط  و مساواتزشت شمرده شود  و فقر قران برای ایجاد فضایی که فاصله طبقاتی   و بیاناترفتار پیامبر   (26

 بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است؟ 

 ؟شودمی را محدود ه زندگی دنیایی فراتر بود کدام معیار اسالمی استخراج   هاانساناینکه پیامبر اسالم افق نگاه  (27

 شد؟ و فساد  بندوباریبی از معیارهای تمدن اسالمی باعث حفظ ماندن جامعه از  یککدام (28

 از معیارهای تمدن اسالمی را نام ببرید.  دو مورد (29

 ؟کند می نمازگزاران و تکذیب کنندگان را چگونه بیان  هایویژگی خداوند در قرآن کریم  (30

 هلیت را بنویسید.زمان جادو مورد از عقاید خرافی  (31

 چرا بعد از اسالم استفاده ابزاری از زن لغو شد؟ (32

 اولین موضوعی که محور رسالت پیامبر قرار گرفت؟  (33

 ؟ جایگاه زن در جامعه قبل از اسالم و بعد از اسالم چگونه بود (34

 اسالم چه بود؟  امبر یجامعه عدالت محور توسط پ یی هدف از برپا (35

 ؟کند می  ان یعدالت ب یبرقرار ینمازگزاران در راستا یرا برا  ی چه اوصافکریم ن  آقر (36

 مبنای تنظیم روابط و تدوین قوانین اجتماعی اسالم چیست؟ (37

 گردید؟  هاملت ص( موجب تحول در روابط بین  )  پیامبر کدام اقدام  (38

 جبهه حق و جبهه باطل را بنویسید؟  هایویژگی  (39

(« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت    

 :کنید مشخص (غ/ ص) با را زیر هایگزاره  بودن نادرست یا درست

 رستگاری اخروی و نیز تالش برای زندگی دنیوی، هدف اصلی زندگی مسلمانان است. )غ(  (1

 ص( )  . رودمی توجه به اصل عدالت محوری یکی از معیارهای تمدن اسالمی به شمار  (2

 ص( ) . شودمی یکی از معیارهای تمدن اسالمی با احیای منزلت زن ممکن  عنوانبه خانواده  محوریتتوجه به  (3

 ( دگی مردم عربستان در عصر قبل از اسالم سرشار از خرافات و جهل بود. )صزن (4

 ( و خرافه گرایی را شکست. )غ جاهلیت سد نزول تدریجی آیات قرآن کریم  (5

 ص( ). شد می یافت  در آنبسیار اندکی از علم و تعقل  هاینشانهآغاز کرد که  ایجامعه رسول اکرم )ص( رسالت خود را در  (6



 

 

 ( دهد. )ص سوق  تعقل   و تفکر  بر  مبتنی  زندگی  سویبه  را مردم  و  نابود را جاهلی آداب تا شد  مبعوث  خدا رسول (7

 غ( )نداشت.  مالی  استقالل  اما کرد  کسب را  خود اجتماعی منزلت  زن  اسالم به  مردم  گرویدن  با (8

 ( اتر برد. )صرا از محدوده زندگی دنیایی فر هاانسانزندگی  افق  رسول اکرم )ص( در کنار دعوت به علم و تعقل،  (9

  از زندگی در گراییاعتدال  کنندهبیان  جهان آفرینش هایزیبایی و  هانعمت از  استفاده عین در  اخروی  رستگاری  به توجه  (10

 ص( )است.  اسالمی تمدن معیارهای

و   هابندیصف گردید،  هاملت با ایجاد نگرشی جدید در جامعه که موجب تحول در روابط بین   )ص( رسول خدا   (11

 ( کرد. )ص تأیید را  هاری گیجبهه

آنان در مال خود برای محرومان و فقیران حق معینی قرار  »که  کند می قرآن کریم یکی از اوصاف نمازگزاران را چنین بیان   (12

 ص( ) «.اند داده 

 غ( )از دایرۀ والیت الهی خارج نشدند.  عباس بنی و   امیهبنی خلفای   (13

 ص( ) . ص( طلب علم را برای همه واجب نمود)  خدارسول   (14

 ص( )با گرویدن مردم به اسالم، خانواده کانون رشد فضایل اخالقی گردید.    (15

 غ( )زمین داشته باشند.  هایثروت یکسانی از    مندیبهرهباید  هاانسان در تمدن اسالمی همة   (16

 ( تحولی بنیادین در شیوۀ زندگی فردی و اجتماعی مردم، حاصل گذر از عصر جاهلیت به اسالم بود. )غ  (17

 ص( )  عدالت محور بود.  ایجامعه اهداف پیامبر اکرم )ص( برپایی  ترینمهم ز یکی ا  (18

 ص( ) یک جامعه دینی را بنا نهاد.  هایپایه رسول خدا )ص( رسالت خود را از مدینه آغاز کرد و به کمک یاران   (19

 غ( )  اسالمی منحصر بودن تحصیل علم به طبقه یا قشر خاص است. یدوره فرهنگ علمی  هایویژگی یکی از   (20

 ص( )  با گرویدن مردم به اسالم زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی به دست آورد.  (21

 غ( ) است. «  پذیریوالیت» اولین معیار تمدن اسالمی   (22

 غ( ) ص( مبارزه با خرافه گرایی بود. ) خدارسول  خواهیعدالت  هایجنبه یکی از   (23

 ص( ) . کند می دادن حق معینی از مال خود برای یتیمان بیان قرآن کریم یکی از اوصاف نمازگزاران، قرار    (24

 ص( )والیت الهی بود.  بر اساس یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی برپایی نظام اجتماعی   (25

به محرومان زشت شمرده شود و   توجهیبی طبقاتی و فقر و  فاصلهسبب شد  بیانات قرآن کریم و رفتار رسول خدا )ص(  (26

 ( ی واال پیدا کند. )صمساوات و قسط، ارزش 

 .شد می در آن یافت   بسیاری از تعقل و تفکر و دانایی هاینشانهکه  آغاز کرد  ایجامعه رسول خدا )ص( دعوت خود را در  (27

 ( )غ

  .کردند می والیت الهی خارج کردند و بر اساس امیال خود حکومت   دایرهحکومت اسالمی را از  عباس بنی و  امیهخلفای بنی  (28

 ( )ص

 ( )غ .کردند می حق و باطل تنظیم  جبههرؤسای قبایل روابط خود با دیگران را بر اساس  ور اسالم، پیش از ظه  (29

 غ()قبل از اسالم زنان همچون مردان حق مالکیت داشتند.   (30

عدالت محور است.   ایجامعه در جامعه توسط اسالم بیانگر هدف پیامبر بر پایه  هاانسانفراهم کردن امکان رشد برای تمام   (31

 ص( )

 ص( ) شکستسد خرافه گرایی را  آموزی علمدائمی پیامبر به   و تشویق دعوت مکرر قران به خردورزی   (32

 ص( )مبارزه نمایند.  و مفسدان مسلمانان باید میان خود پیوند برادری برقرار کنند و با ظالمان   (33

 ( دلیل تشکیل حکومت اسالمی توسط پیامبر بود. )ص  گستریعدالت  (34



 

 

 غ( ) طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی مستحب است «. »ص(  )  خدابه فرموده رسول   (35

 ص( ) را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد.  هاانسان دعوت به توحید، با اصل معاد، افق نگاه   در کناررسول خدا    (36

 غ( )  بود. توحید و معادبود درباره   ینازل شد و آغازگر رسالت و  امبریکه بر پ ی اتیآ ن یاول  (37

 غ( ) هدف اصلی جامعه متمدن اسالمی است.  هاانسانزندگی دنیوی رشد و تعالی   (38

 ص( ) است. مردی واجب هر طلب علم و دانش بر  امبر یپ دگاهیاز د   (39

، اشاره و آخرتنیا  به توجه اسالم به د «وَمِنْهُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَۀِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  »  ه یآ  (40

 ص( )دارد.  

 ص( ) نیاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشری را از چند شاخه محدود به پانصد شاخه برسانند.  (41

 غ( )  فرهنگ علمی دوره اسالمی منحصر بودن تحصیل علم به طبقه یا قشر خاص بود. هایویژگی یکی از   (42

 ( )ص فراهم است. هاانسان همه عدالت محور امکان رشد برای  ایجامعه در   (43

 ص( ) و عدالت خواهان و صالحان حضور دارند.  یکتاپرستاندر جبهه حق   (44

 ص( )  .شودمی در همه جای قرآن کریم یافت   خردورزی دعوت به تفکر، تعقل و   (45

 ص( )  ص( با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد. )  پیامبر  (46

 
  « ارتباط فکش» سؤاالت 

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

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 والیت الهی  حاکمیت( 1

 ص( )  اکرماهداف پیامبر   ترینمهم از ( 2

 از عوامل برقراری دوستی و مودّت در خانواده ( 3

 به زندگی دنیوی و اخروی  ( توجه توأمان4

 یکی از عناصر اصلی ارتقای جایگاه خانواده ( 5

 استفادۀ ابزاری از زن لغو( الف

 محبت زن و مرد به یکدیگرب( 

 ص( و ائمّه )ع( )  پیامبر اطاعت از خدا و ج( 

 گراییاعتدال د( 

 دعوت مردم به مبارزه علیه باطل هـ( 

 محوری  عدالت( و

 استقالل مالی زن ز( 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  « }سؤاالت{ »الف 

  به  را  مردم  دعوت ابتدای  همان  از( )ص خدا رسول (1

 کرد   دعوت یکتاپرستی

 « اَطیعُوا الرَّسولَ وَ  اَطیعُوا اهللَ آمَنوا الَّذینَ اَیُّها یا» (2

  و  بندوباریبی  و  فساد از  جامعه محیط  ماندن محفوظ  (3

 عفاف  حفظ 

 گرایی  خرافه  و  جهل با  مبارزه و  گراییعقل  (4

 توسط  دنیا  زندگی  محدوده  از هاانسان  نگاه افق  بردن  باال (5

 ص( )  پیامبر اکرم 

 طاغوت حاکمیت نفی  و  مداری  والیت  الف(

 محوری   توحید  ب(

 است واجب  مسلمان زن  و  مرد  هر  بر  علم طلب  ج(

 گرایی آخرت  د(

 زندگی  در  گراییاعتدال هـ(

 زن  منزلت   و مقام احیای  و  خانواده اصالت و(

 طلبی عدالت ز(



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 از حیات مردم با بُعد دیگری  آشنایی( 1

 قوانین الهی  بر پایهنظام اجتماعی  استواری( 2

 طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی  هایتبعیض  رفع( 3

 در روابط بین ملل مختلف   تحول( 4

 بندوباری بی محیط جامعه از فساد و   حفظ ( 5

 محوری  عدالت( الف

 جایگاه خانواده و منزلت زن  ارتقاء( ب

 به معاد  اعتقاد( ج

 ستیزی باطلو  خواهیحق ( د

 دیگر ملل   درآوردنهـ( توجه ویژه به ملل اسالمی و زیر سلطه 

 توحید ( و

 والیت الهی   حاکمیت( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( پذیرش والیت الهی 1

 فراهم بودن امکان رشد همگان (2

 با جهل و خرافات  ( مبارزه 3

 ( حفظ حریم عفاف 4

 ( جبهة حق 5

 الف( عدالت خواهان 

 ب( جامعه عدالت محور 

 دستورات خداوند  بر پایةج( برپایی نظام اجتماعی 

 د( ارتقای جایگاه خانواده 

 هـ( عدم برخورداری از حق مالکیت

 و( تعقل و خردورزی 

 ز( فراهم بودن امکان رشد برای همه 

 

 ها{}پاسخ  »ب« »الف« }سؤاالت{ 

 هاانسانرشد و تربیت  کانون ( 1

 تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی  دلیل ( 2

 جزء اهلل نیست معبودی ( 3

 معیار تمدن اسالمی  ترینمهم ( 4

 یعلمون و الذین ال یعلمون الذین( 5

 توحید  معیار ( الف

 آموزی علم ب( معیار 

 و آخرتتوجه به دنیا   معیار(  ج

 محوری عدالت  معیار( د

 خانواده  معیار( هـ

 والیت مداری  معیار( و

 گراییآخرت  معیار ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 تشکیل حکومت اسالمی  دلیل ( 1

تباهی   و  مانع اصلی فساد   وها انسانتربیت  و  رشد  کانون ( 2

 است.

 وزن مسلمان واجب است. هر مرد علم بر  طلب( 3 

انسان در مقابل سلطان  جهاد سخن حقی است که برترین ( 4

 زن  ارتقاء جایگاه اصل( الف

 حق  جبهه( ب

 والیت الهی   پذیرش ( ج

 گراییآخرت   اصل( د

 محوری  عدالت( هـ



 

 

 ستمگر بر زبان آورد. 

 و عدالت خواهان  جبهه یکتاپرستان( 5

 و تعقل   خردورزی( و

 بین زندگی دنیوی و اخروی  اعتدال( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 اهم بودن امکان رشد برای همه ( فر1

به   توجهیبی زشت شمردن فاصله طبقاتی و  علت( 2

 محرومان 

 اصلی فساد و تباهی  مانع ( 3

 اصلی زندگی  هدف( 4

الهی در عین پایبند بودن به   هاینعمت ( بهره بردن از 5

 اخالق

 الف( نظام اجتماعی

 عدالت محور  یجامعه ( ب

 اخروی  رستگاری ( ج

 ص( و بیانات قرآن کریم ) پیامبر د( رفتار 

 جایگاه خانواده  ارتقای ( هـ

 و( گفتار پیامبر 

 آخرت ز( توجه به دنیا و 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ی جاهل نظام بر حاکم  ی طبقات هایتبعیض  رفع (1

 د یشو رستگار تا ستین  خدا ( بگویید معبودی جز2

 ی هال دستورات  و  ن یقوان هیپا بر یاجتماع نظام  برپایی( 3

 باران  ی نزولبرا آتش  برافروختن  (4

 مفسدان با مبارزه   و ی برادر وند یپ (5

 

 

 محور دولت  جامعه الف( 

 د یتوح به  دعوت  ب(

 ی اله تیوالج(  

 تعقل  و  تفکر  د(

 باطل - حق هـ(

 ی اله تقرب و( 

 ز( مساوات و قسط 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

ارتقای جایگاه رسول خدا )ص( برای  برنامه ( از عناصر اصلی 1

 خانواده 

 آیات آغاز رسالت رسول خدا )ص(   اولین( موضوع 2

چرا عموم کشورهای اسالمی از تمدنی  ( یک دلیل برای اینکه 3

 ؟برخوردارند ضعیف 

والیت الهی خارج کردند و بر   دایره( حکومت اسالمی را از  4

 . کردند میاساس امیال خود حکومت 

 عباسبنی و  امیهخلفای بنی  الف(

 اصیل او  هایارزش منزلت زن و  احیای( ب

 ج( برقراری عدالت اجتماعی

 هفده نفر  د(  

 هـ( دانش و آموختن  

 و( دوری از اسالم راستین و تفسیرهای نادرست از آن 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 



 

 

یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت  (1

 الهی

 عنوانبه یگاه خانواده  از اهداف پیامبر ارتقای جا  (2

 زن منزلت انسانی خود را کسب کرد  (3

 افروختند می تش آ باران  آمدن  برای  (4

 علم ساخت مشتاقروز را   آن جوامع  ترینجاهلیکی از  (5

 گرویدن به اسالم  الف(

 خردورزی ن به آ دعوت مکرر قر ب(

 بنای جامعه بر پایه قوانین الهی  ج(

 باطل  یجبهه  د(

 عصر جاهلیت  هـ(

 مانع اصلی فساد و کانون رشد و(

 شهر مدینه  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ( هدف اصلی زندگی 1

 ایقبیله  هایبندیصف ( مردود کردن 2

 و تعقل ( دعوت به تفکر  3

 نمازگزاران ( اوصاف 4

 ( گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم 5

 معنوی   و الف( وجه به زندگی مادی 

 اخروی  رستگاری ( ب 

 باطل  وجبهه حق   ج(

 د( اوضاع فرهنگی 

 در جهاد شرکت  وهـ( برپایی نماز  

 هاانسانو( تغییر در نگرش 

 ز( قرار دادن حق معین برای محرومان 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 آغازگر رسالت پیامبر اکرم )ص( بود  ...  موضوع( 1

اصیل او از عناصر اصلی   هایارزش منزلت زن و  احیای( 2

 .رفتمی برنامه بشمار این 

همان ابتدای دعوت مردم را به آن   از ( اکرم )ص  رسول( 3

 کرد می دعوت 

معیار یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و   این( 4

 پذیرش والیت الهی است 

  و  تا آداب جاهلیت را نابود کند  آمد ( اکرم )ص پیامبر( 5

 آن سوق دهد  سویبه مردم را 

 و آموختن دانش ( الف

 اپرستییکت( ب

 خدا و امامان  پیامبر  و  خدااز  و پیروی اطاعت( ج

 مبتنی بر تفکر و علم زندگی( د

 جایگاه خانواده  ارتقای ( هـ

 آخرتبه جهان   اعتقاد و  ایمان( و

 به معاد  اعتقاد ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است  طلب( 1

 و حکومت صالحان است تکه خواهان عدال یجبهه ( 2

 تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی  دلیل ( 3

 ی طبقاتی از بین بردن فاصله ( 4

 دعوت پیامبر  اولین ( 5

 عدالت ورزی  معیار ( الف

 اسالمی  تمدن( ب

 الهی  حاکمیت ( ج

 حق  جبهه ( د

 تعقل   معیار( هـ



 

 

 یکتاپرستی ( و

 باطل جبهه ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( ) پیامبر آغازگر رسالت  آیات (1

 تمدن اسالمی  هایپایه برای بنا نهادن  مکانی( 2

 ص( )  پیامبراهداف  ترینمهم  از( 3

 از دیدگاه قرآن  نمازگزاران هایویژگی   ازجمله( 4

 عناصر اصلی ارتقای جایگاه خانواده  ترینمهم  از( 5

 

 عدالت محور  جامعه ( الف

 آخرتبه توحید و جهان   اعتقاد ( ب

 و آموختن   دانش(  ج

 دادن حق معین در مال خود برای محرومان   قرار( د

 مکه ( ه

 اصیل هایارزش منزلت زن و  احیای ( و

 مدینه ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( )  اکرم( شروع رسالت رسول 1

 خرافه گرایی ( شکستن سد جاهلیت و 2

 آخرتهای جهان آفرینش و توجه به مندی از نعمت( بهره 3

 ( برقراری پیوند میان مسلمانان4

 امیال خود  بر اساس  عباس بنی و   امیهبنی ( حکومت خلفای 5

 الف( قبول والیت الهی 

 ب( مکه 

 ج( علم و دانش 

 د( مدینه 

 هاهـ( تحول در روابط بین ملت 

 گرایی اعتدالو( رعایت اصل 

 ز( توحید و مبارزه با شرک 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :دهید تشریحی پاسخ  زیر التسؤا به

 را توضیح دهید. «عدالت محوری » از معیارهای تمدن اسالمی  (1

 منزلت زنان را در جامعة عربستان قبل و بعد از اسالم باهم مقایسه کنید.  (2

 ای آغاز کرد؟ از معیارهای تمدن اسالمی، رسول خدا )ص( دعوت خود را در چگونه جامعه  «گرایی عقل »با توجه به معیار  (3

 اند؟ نام برده و هر یک را معرفی کنید. ای که در مقابل یکدیگر قرار دارند کدم نظر رسول خدا )ص(، دو جبهه از (4

 با آغاز تمدن اسالمی توسط پیامبر اکرم )ص( چگونه سد جاهلیت و خرافه گرایی شکست؟ (5

 داشت؟ ایمره ث چه  و  بوده اکرم پیامبر مهم برنامه کدام  عناصر از  او اصیل ارزش  و  زن  منزلت  احیای (6

 ؟ شد ( در عصر پیامبر اکرم )ص  گرایی سد جاهلیت و خرافه  چه عواملی باعث شکست (7

 است؟ مطرح  اهدافی  و  مفاهیم چه  بود نهاده  بنا پیامبر اکرم )ص(  که  طلبیعدالت  جامعه در (8

 کند؟خواهد تکذیب کنندگان دین را معرفی کند از چه کسانی یاد می قرآن کریم در جایی که می  (9

 دهید؟  توضیح را  آن است اسالمی تمدن  معیارهای از یکی دنیایی هاینعمت  از گرفتن بهره  و  زندگی در لاعتدا (10

 گسترش اسالم چگونه سبب ارتقای جایگاه خانواده و احیای منزلت زن در جامعه شد؟  (11



 

 

 کدام معیار سبب نگرش جدید که در روابط ملل ایجاد تغییر کرد، شد؟ کامالً شرح دهید  (12

 گذاری تمدن اسالمی برپایی جامعه عدالت محور بود این مطلب را تشریح کنید اهداف پیامبر در پایه تریناز مهم  (13

 خردگرایی از اصول تمدن اسالمی را تبیین کنید  (14

 با گرویدن مردم به اسالم، زن چه موقعیتی پیدا نمود؟  (15

 چه عواملی در شکستن سد جاهلیت و خرافه گرایی مؤثر بودند؟  (16

 ها به وجود آورد، چه بود؟ ص( در روابط بین ملت )  کرماتحولی که پیامبر  (17

 عنوان معیار تمدن اسالمی شرح دهید؟ به  را « حاکمیت والیت الهی » (18

 بعد از اسالم از چه جایگاهی برخوردار شدند؟ « زنان»توضیح دهید  (19

 ها را بنویسید؟ نقش رسول خدا )ص( را در ایجاد تحول در روابط بین ملت (20

 در تمدن اسالمی را توضیح دهید؟   «دعوت به تفکر و خردورزی» اسالمی  یکی از معیارهای تمدن  (21

 ها را قبل و بعد از اسالم توضیح دهید.مالک برقراری روابط بین ملت (22

 منزلت و جایگاه زن را در عصر جاهلیت و بعد از اسالم، با یکدیگر مقایسه کنید؟  (23

 ی دنیوی و اخروی را در مردم ایجاد نمودند؟هامندی از نعمتپیامبر چگونه دیدگاه متعادل در مورد بهره  (24

 دو مورد( ) .د یسیبنو را  یاسالم تمدن یارهایمع (25

 جایگاه تفکر و خردورزی را در جامعه عربستان قبل از اسالم و بعد از اسالم را بنویسید.  (26

 ها، قبل از اسالم و بعد از اسالم چگونه بوده است؟توضیح دهید روابط بین ملت  (27

ترین جوامع آن روز را مشتاق در زمان رسول خدا )ص( سد جاهلیت و خرافه گویی بشکند و جاهلچه عواملی سبب شد  (28

 علم کند؟ 

 های پیامبر است توضیح دهید؟ یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی پذیرش والیت الهی که یکی از مسئولیت   (29

 رسالت چه بود؟  به ( ص) خداعلّت برانگیخته شدن رسول    (30

 کند؟های مؤمنان را چگونه توصیف می یژگی قرآن کریم اوصاف و  (31

 با گرویدن مردم به اسالم زن و خانواده ازچه جایگاهی برخوردار شد؟   (32

 در مورد رعایت اعتدال که یکی از معیارهای تمدن اسالمی است، توضیح دهید   (33

 ست؟یاز زن چ یشدن استفاده ابزار  یملغ  د یفوا  آثار و  (34

 ندی از دنیا و عقبی چیست؟ منظر دین مبین اسالم در خصوص بهره   (35

 اند را به ترتیب و اختصار نام ببرید. معیارهای تمدن اسالمی که قران کریم و پیشوایان ما به ما معرفی کرده   (36

 را توضیح دهید.  های جامعه عدالت محوری که پیامبر برای آن تالش کردند ویژگی   (37

 اق علم و دانش گردد؟ ترین جوامع آن روز، مشتچه عواملی باعث شد که یکی از جاهل   (38

 

 « 11»سؤاالت درس 
«پیام آیات و روایاتسؤاالت »    

 ؟خواهد می بَصِیرٌ« خداوند از حضرت رسول چه  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (1

 از معیارهای تمدن اسالمی دارد؟  یککدامبه  « اشاره کند می طلب آمرزش  ،»زمین برای آموختگان دانش (2

 بَصِیرٌ« علت هشدار به مردم چیست؟  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (3



 

 

 از روایات برترین جهاد چه چیزی تبیین شده است؟ آمدهدستبه در اندیشه اسالمی  (4

 از ابعاد عدالت اشاره دارد؟  یککدامالْمِسْکِینِ« به   طَعَامِ عَلَى  یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا ُدعُّیَ...» عبارت (5

 أُمِرْتَ« خطاب به کیست؟  کَمَا عبارت »فَاْستَقِمْ  (6

 چه کسی را موظف به پایداری و استقامت دعوت کرده؟  ازآنپسأُمِرْتَ« خداوند  کَمَا در آیه »فَاْستَقِمْ  (7

 بَصِیرٌ«  تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا  مَعَکَ تَابَ وَمَن  أُمِرْتَ کَمَا  در مورد آیه زیر پاسخ دهید: »فَاْستَقِمْبه سؤاالت   (8

 .آیه زیر را ترجمه کنید الف( 

 پیام آیه زیر را بنویسید. ترینمهم  ب(

از معیارهای   یککدام الْمِسْکِینِ« به  طَعَامِ عَلَى یَحُضُّ الْیَتِیمَ * وَلَا یَدُعُّ یالَِّذ بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ الَِّذی آیه زیر »أَرَأَیْتَ (9

 تمدن اسالمی اشاره دارد؟ 

 ص( برترین جهاد چیست؟)  اکرماز نظر پیامبر  (10

 چه چیزی معرفی شده است؟  داریدیناز نظر امام علی )ع( کمال  (11

 در چیست؟  دینبی و   داردین انسان  تفاوت « الْیَتِیمَ  یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ الَِّذی آیه شریفه »أَرَأَیْتَ اساس بر  (12

 «؟ آید می کدام شخصیت فرمودند »خداوند از خشنودی او خشنود و از خشم وی به خشم  درباره «  پیامبر »ص (13

 ؟شودمی ع« چه زمانی دانش آموختن، کار نیک محسوب »  رضافرمایش امام  بر اساس  (14

  چه  پیامبر  از خداوند بَصِیرٌ«  تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا مَعَکَ تَابَ وَمَن أُمِرْتَ کَمَا »فَاْستَقِمْ یشریفه آیه توجه به  با (15

 خواهد؟می 

 الْمِسْکِینِ« طَعَامِ  عَلَى  یَحُضُّ الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَّذِی بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ  الَِّذی  »أَرَأَیْتَ یشریفه  یآیه  (16

 .بنویسید  را  آیه یترجمه ( الف

 ؟کند می   صحبت عدالت ابعاد  از یک کدام  مورد  در  آیه این( ب

روز  ه کسانی ک الْمِسْکِینِ«  طَعَامِ  عَلَى یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا  یَُدعُّ  الَِّذی  بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ الَِّذی  »أَرَأَیْتَ آیه  بر اساس  (17

 دارند؟  هاییویژگی چه کنند می تکذیب   را قیامت

 بیان کنید؟  « موضوع حدیث را شودمی تلقی   کار نیک دانش باهدف الهی همراه باشد، اگر آموختنحدیث » در  با تدبّر (18

دام  ک کنید بهآورد.« بیان  بر زبانسلطانی ستمگر  در مقابل»برترین جهاد، سخن حقی است که انسان  در حدیثبا تدبّر  (19

 اسالمی اشاره دارد؟  معیار تمدن

 ؟دانستند می چیزی  چه  رابه سؤاالت مردم   مزد پاسخ کنید ایشانبه سخنان حضرت فاطمه زهرا بیان  با توجه  (20

 را چه فرموده؟  داری دینعلی )ع( کمال   امیر مؤمنان   (21

 است؟ شده  داده  جامعه به  هشداری بَصِیرٌ« چه   تَعْمَلُونَ  بِمَا نَّهُإِ تَطْغَوْا  وَلَا مَعَکَ  تَابَ  وَمَن أُمِرْتَ کَمَا آیه »فَاْستَقِمْ  اساس  بر  (22

  امان  در  دوزخ  آتش  از  که  افتد  کسانی چهره  به  نگاهش دارد  دوست که  فرماید »کسیمی  که ( ص ) اکرم  رسول سخن این  (23

 دارد؟  اسالم صدر مسلمانان تالش  معیارهای  از یککدام  به  بنگرد« اشاره  علم  جویندگان به هستند 

 حدیث حضرت علی )ع( را در مورد منزلت عالم و دانشمند بنویسید.  (24



 

 

بَصِیرٌ« برای برقراری جامعة توحید،   تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا  وَلَا  مَعَکَ تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا  با توجه به آیة شریفه: »فَاسْتَقِمْ   (25

 اند؟مسلمانان به چه چیزی امر شده

»أَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکُنوا إلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّۀً وَ رَحمَةً إنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ   ی شریفه با توجه به آیه   (26

 لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون« 

 ؟ی آفرینش همسران چیستلف( فلسفه ا

 ؟ معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارداز  یککدام ب( این آیه به  

 ی شریفه »لَقَد أَرَسلنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاُس بِالقِسِط« ه آیه با توجه ب   (27

 الف( خداوند در جهت برپایی عدالت اجتماعی چه امکاناتی به مردم ارزانی داشته است؟ 

 ؟الهی با دالیل روشن چه بوده است ب( فلسفه ارسال رسوالن

 زیر پاسخ دهید. هایسؤال به  «ُسولَ وَأُولی األَمرِ مِنکُمأَطیعوا الرَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَیا أَیُّها الَّی شریفه »به آیه با توجه   (28

 الف( فرمان خداوند به اطاعت از خدا و رسول، خطاب به چه کسانی است؟

 ب( در راستای اطاعت از خدا، تبعیت از چه کسانی الزم است؟

 ی شریفه »قُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعلَمُون إِنَّما یَتََذکَّرُ أُولوا األَلباب« وجه به آیه با ت  (29

 دانند در بیان قرآن کریم تنها برای چه کسانی تذکر است؟دانند و کسانی که نمی الف( برابر نبودن کسانی که می

 اسالم اشاره دارد؟  ردنظرموب( این آیه به کدام معیار از تمدن 

برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر به زبان آورد«؛ این  : »ص()  خدابه فرموده رسول   (30

 حدیث بیانگر کدام معیار تمدن اسالمی است؟

ی جامعة توحیدی، چه اقدامی باید انجام  ص( برای برقرار) پیامبر« ... مَعَکَ تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ کَما با توجّه به آیة »فَاْستَقِمْ  (31

 دهد؟

 از اهداف رسالت پیامبر )ص( اشاره شده است؟ یککدام به  «... بِالدِّینِ یُکَذِّبُ  الَِّذی أَرَأَیْتَ»در آیات   (32

 « جامعه اسالمی باید به کدام آمادگی برسد؟ ... مَعَکَ  تابَ  مَنْ وَ  أُمِرْتَ  کَما  با توجّه به آیة »فَاْستَقِمْ  (33

دانش آموختن و عمل بر مبنای علم   داریدین ع( »ای مردم، هشیار باشید که کمال ) از فرمایش حضرت امیرالمؤمنین  (34

 دریافت؟ توان می چه پیامی  «است

 الْمِسْکِینِ«  عَامِطَ عَلَى یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ یُکَذِّبُ الَِّذی آیه را ترجمه کنید: »أَرَأَیْتَ  (35

 بَصِیرٌ« تَعْمَلُونَ بِمَا إِنَّهُ تَطْغَوْا وَلَا  مَعَکَ  تَابَ وَمَن أُمِرْتَ  کَمَا »فَاْستَقِمْ  :پیام آیه را بنویسید   (36

»برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد« به   که:  )ص(  سخن رسول خدااین   (37

 معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟   از یککدام تحقق 

 الْمِسْکِینِ« را بنویسید.  طَعَامِ عَلَى  یَحُضُّ  الْیَتِیمَ * وَلَا یَُدعُّ  الَِّذی بِالدِّینِ * فََذلِکَ  یُکَذِّبُ  الَِّذی پیام آیه »أَرَأَیْتَ  (38

محمد را زمانی فرستاد   ویش خداوند رسول خ» اشاره دارد:  از معیارهای تمدن اسالمی  یککدامسخنان حضرت علی به   (39

 « بود.  فراگرفته در خواب عمیق فرو رفته و فتنه و فساد جهان را  هاملت که 



 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 ( رفتار -گفتار ) هلی را نابود ساخت.جا هایسنتخود بسیاری از  و ......................... پیامبر با ......................... (1

 ( عمل)بر مبنای علم است.  دانش آموختن و .........................  داریدین با توجه به سخن امام علی )ع( کمال   (2

 هدف الهی( ). شودمی همراه باشد حسنه تلقی  از نظر امام رضا )ع( اگر آموختن دانش با ......................... (3

سلطانی   -سخن حقی )بر زبان آورد.  است که انسان در مقابل ......................... ل خدا برترین جهاد .........................از نظر رسو (4

 (ستمگر

 (است. )عدالت اسالمی ......................... تمدنمعیارهای  ترینمهم از  (5

 ( . )نیک یا حسنهشودمی تلقی   ه شده کار .........................امام رضا )ع( اگر آموختن داشتن هدف الهی همرا از دیدگاه  (6

عدالت ) است که قرآن کریم تفاوت انسان دین را رو به دین را در آن داشته است.  یکی از ابعاد عدالت ......................... (7

 اقتصادی( 

 ( عدالت اقتصادی)است.  ......از دیدگاه قرآن در ................... دینبی و  داردین تفاوت انسان  (8

 (طبقه یا قشر -علم)بود.   خاص به ......................... فرهنگ علمی دوره اسالمی، عدم اختصاص ......................... هایویژگی از  (9

بود.   ............متناقض، از خصوصیات دوران ............. هایروش بر اساس فرمایش امام علی »ع«، داشتن مذاهب پراکنده و  (10

 (جاهلیت)

 (و آیین کیش  )  را داشتند. ......................... و .........................بدترین ( مردم زمان قبل از بعثت پیامبر به فرمایش علی )ع (11

  را  .........................و  ..... تمدنی بر پایه معیارهای .................... مردم مقدمات همراهی  و  تالش  و همکاری  تا با رسول خدا آمد  (12

 دینی(   -الهی ) بنا کند.

 نگرش( ) را بر عهده گرفتند.  هاانسان ......................... در  انقالب وبا دختر خردسالش رسالت تغییر   همراه ( پیامبر )ص  (13

رسول   هایتالش را فدای  خود ......................... پشتیبانی صمیمی برای پیامبر بود ثروت فراوان و که( حضرت خدیجه )س  (14

 شخصیت اجتماعی()  خدا کرد.

 س(()  فاطمهحضرت ) . بود ......................... که پیامبر به ارمغان آورده بود  هاییو ارزش کننده همه مفاخر   و ترویجوارث  (15

  به  اند تد که از آتش در امانبه چهره کسانی افکسی که دوست دارد نگاهش » فرماید می با توجه به حدیث پیامبر که  (16

 جویندگان علم( ) «.بنگرد .........................

 طبقه یا قشر خاص( ) . بود ......................... فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص علم به  هایویژگی از  (17

 تعقل(  و  تفکر ) .است .........................و  ......................... به  و احترام  خردورزی امام علی )ع( نشان  البالغهنهج (18

هدف  ) « .شودمی  تلقی ( حسنه) نیک کارباشد  همراه اگر آموختن دانش با .........................» فرماید می ( ع) رضاحضرت امام  (19

 الهی(

 جهاد( ) . آوردمی نی ستمگر بر زبان  حقی است که انسان در مقابل سلطا سخن ......................... برترین فرماید می پیامبر  (20

تنها مذهبی است که توانایی تسلط بر حاالت گوناگون و متغیر زندگی   معروف انگلیسی: ......................... ینویسنده  برناردشاو (21

 ( اسالم)را دارد. 

 ابتر( ). زدند می صدا  ...............برخی از اعراب برای تحقیر کردن پیامبر به خاطر نداشتن فرزند پسر، پیامبر را .......... (22

، اند امانکسانی افتد که از آتش دوزخ در  یچهره کسی که دوست دارد نگاهش به »  ص( فرمود:)  اسالمرسول مکرم  (23

 جویندگان علم( ) « .بنگرد به.........................

 ( تفکر و تعقل) خردورزی و احترام به است. ع( نشان) علی امام  یالبالغهنهج (24



 

 

............. خانوادۀ پیامبر اکرم )ص( به مؤمنان آموخت که توجّه به مقام و منزلت زن به معنی........................... و .................... (25

 هوسرانی و متزلزل ساختن(  –ابزاری   و نگاه بندوباریبی ) بنیان خانواده نیست.

 علم( ) به طبقه و قشر خاص بود.  م اختصاص.................فرهنگ علمی دوره اسالمی عد  هایویژگی یکی از   (26

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ؟است کرده وارد خانواده نهاد به را هاآسیب بیشترین چگونه جدید  تمدن (1

 ؟سازدمی  به انسان وارد چه آسیبی را ،ن گوناگو و متنوع کاالهاى به مردم  دائمى مشغولیدل  و زندگی الگوی تغییر (2

 ؟داد افزایش سرعتبه  را طبیعی منابع از برداریبهره  در  انسان توانایی  چه عاملی (3

 ؟باشند می به دنبال رسیدن به چه هدفی   غاتیتبل کمک با غاتى،یتبل هایقدرت  امروزه (4

 ی تمدن جدید به نهاد خانواده را نام برید.هاآسیب  ترینمهم (5

 خاص به کدام ویژگی تمدن اسالمی اشاره دارد؟ عدم اختصاص علم به قشر  (6

 به چه کسانی باید نگاه کنیم؟  اند امان از نظر رسول خدا اگر بخواهیم به کسانی نگاه کنیم که از آتش جهنم در  (7

 ؟ داند می امام علی کدام شکست در اسالم را فقط با جایگزینی یک عالم ممکن  (8

 ص( چیست؟ ) پیامبر برترین جهاد از دیدگاه  (9

 دین ما چند چیز است نام ببرید؟  پایه (10

 ؟داند می در چه چیزهایی  داری دین امام علی )ع( کمال   (11

 معیارهای تمدن اسالمی را نام ببرید؟  ترینمهم (12

 بدترین کیش و آیین را داشتید. آن زمان: فرمایند می حضرت علی »ع« درباره کدام دوران   (13

 د. را نام ببری دوران قبل از اسالم هایشاخصه از  دو مورد (14

 ؟اند کدم  ( ص)  اکرمبهترین زنان جهان از نگاه پیامبر  (15

 ص« کرد؟ »  اکرم چه کسی ثروت فراوان و شخصیت اجتماعی خود را فدای زحمات پیامبر  (16

 ؟شد می محسوب  دودرجه زن موجود   ریال  اخیر، هایدوره در کدام جامعه تا همین  (17

 رواج داشت؟ چیزهایی قبل از بعثت پیامبر در بین قبایل چه  (18

 زنان در فرهنگ علمی دوره اسالمی چگونه بود؟  نقش (19

 علت چه بود؟  نامیدند می را ابتر   پیامبربرخی اعراب  (20

 ؟ داردمی جهاد بیان   را برترین سخنی  چگونه( پیامبر )ص  (21

 ؟دانستند می چه چیزهایی   در  را  داریدین ع( کمال  )  علیحضرت  (22

 ؟ دانستمی زی سؤاالت مردم چه چی برابر  در  را خود مزد ( س ) زهراحضرت فاطمه  (23

 ؟شود می دوزخ  از آتش به چهره چه کسی سبب درامان ماندن  نگاه ص( فرمودند:) پیامبر (24

 اسالمی چه بود؟  یدوره فرهنگ علمی  هایویژگی یکی از   (25



 

 

 تمدن اسالمی چگونه بود؟  گیری در شکلنقش حضرت خدیجه  (26

 شد؟  دانش  و  علم به  مسلمانان عالقه  باعث  عاملی چه (27

 های جاهلی شد؟انسانی و فروریختن سنت شدهفراموش های ارزش  چه عواملی سبب احیای  (28

 چه عواملی سبب عالقه مسلمانان به علم و دانش شد؟ (29

 علم چه نامیده شده است؟  هماهنگ با رفتار و  عمل( ع)  رضا امام از نظر (30

 ص(، رفتارهای جاهلی نسبت به زن مجدد پدیدار شود؟)  پیامبرچه عواملی موجب شد که بعد از   (31

 مسلمانان در امور مربوط به بهداشت و سالمت چگونه بود؟   وضع (32

 نظر برناردشاو نویسندۀ معروف انگلیسی دربارۀ رشد و بالندگی علم و فرهنگ مسلمانان را بیان نمایید. (33

 ؟ شودمی ع(، آموختن دانش در چه صورتی کار نیک تلقی )  رضابر اساس حدیثی از امام  (34

 ی اسالم را در امور مربوط به بهداشت و سالمت متحول کرد؟ کدام دستورات دین اسالم وضعیت دنیا (35

 گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند چیست؟  (36

 کرد؟ نمود و از هیچ تالشی فروگذار نمی ص( در هر فرصتی برای تحقق چه اهدافی کمال استفاده را می ) پیامبر (37

 کنندگان دین چیست؟ از نظر قرآن دو ویژگی تکذیب (38

به  ص( و بیانات قرآن کریم باعث ) اکرمص( در ایجاد تمدن متعالی اسالم، رفتار رسول ) پیامبرهدف  ترینم مهبا توجه به  (39

 آمدن چه فضایی شد؟ وجود 

 ؟شدن سد جاهلیت و خرافه گرایی شد  چه عواملی باعث شکسته (40

 ؟اند امانیت پیامبر اکرم )ص( چه کسانی از آتش دوزخ در ادر رو (41

 )ع( نشان چیست؟  امیرالمؤمنین البالغهنهج (42

 چیزی دانسته است؟ چه را در  دینبی و  داردین قران کریم تفاوت انسان   (43

 رسول خدا برای تحقق معیارهای تمدن اسالمی را ذکر کنید؟  هایتالش دو مورد از  (44

 مقدمات تمدن اسالم را بر چه معیارهایی بنا کرد؟   پیامبر اسالم )ص( با همکاری مردم (45

 ها تالش کردند را نام ببرید.مسلمان صدر اسالم برای تحقق آندو مورد از معیارهایی که  (46

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 :کنید مشخص با )ص/غ( را زیر هایگزاره  بودن نادرست یا درست

 غ( )  از ویژگی مردم دوره بعد از اسالم است. متناقض هایو خواسته مذاهب پراکنده   (1

 . )ص( گویند می گان دوستی با دانشمندان تهنیت فرشتگان با درود و تحیات خویش به شیفت (2

 داشت. د نخواه بیشتر تأثیرگذاری  قدرت د،نباش  تمدن جدید داشته  ی نسبت بهبیشتر هوشیاری و آگاهی قدر هر مسلمانان (3

 )ص( 

 ( ص ). گفتند میدنیا رفته بودند به همین علت به ایشان ابتر  از  پیامبرسه دختر پیامبر قبل از رحلت  (4

 ص( )  تعقل است. و  حضرت علی نشان خردورزی و احترام به تفکر  البالغهنهج (5

 ( ص)  فرهنگ علمی دوره اسالمی عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاصی بود.  هایویژگی یکی از   (6



 

 

 ( ص) موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بود.  (7

 هستند. )غ(  مؤمن رضا فرشتگان شیفته دوستی با تاجران   با توجه به روایت امام (8

 در تمدن اسالمی موقعیت زن و خانواده بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا بود. )ص(  (9

تمدن اسالمی   جوییعدالت به ویژگی  دانند می برترین جهاد را سخن حق در مقابل حاکم ظالم  که( بیان رسول خدا )ص (10

 اشاره دارد. )ص( 

 ص علم به طبقه خاص در تمدن اسالمی به ویژگی رشد و بالندگی فرهنگی اشاره دارد. )ص( عدم اختصا (11

 ارمغان آورده است. )ص(  به ( شده که پیامبر )ص هاییارزش حضرت فاطمه )س( وارث و ترویج کننده همه مفاخر  (12

 برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر بر زبان آورد. )ص(  (13

 . )ص( داند می را در عدالت اقتصادی و توجه به فقرا و ایتام   دینبی و  داردین م تفاوت انسان  قرآن کری (14

 . )ص( باشند میبرخی از همسران رسول خدا »ص«، جزء راویان حدیث  (15

 در کنار مساجد شد. )ص(  سازیمدرسه ، سبب و دانششوق و عالقه مسلمانان به علم  (16

 ص( ) نده مسلمانان است.دانستن اوضاع قبل از اسالم چراغ راه آی (17

 )غ(  .گذشتمی زمانی فرستاد که اندکی از بعثت پیامبران قبل    را ( خداوند حضرت محمد )ص  فرماید می حضرت علی )ع(  (18

 )غ(  را بنا کند. و دینی تمدنی بر پایه معیارهای الهی  رسول خدا آمد تا خودش مقدمات (19

 غ( )  را بر عهده گرفتند. هاانسان در رفتار  بو انقال با دختر خردسالش رسالت تغییر   همراه ( پیامبر )ص  (20

 )ص(   علت پیدایش پانصد شاخه علمی در دوره تمدن اسالمی توسعه زیاد علم بود. (21

  . داردمیهماهنگ با علم را جهاد در راه خدا بیان  و سخن و گفتارپروردگار  و تقدیسعلمی را تسبیح  مذاکره( ع) رضاامام  (22

 غ( )

 غ( )  است. خردورزی و  و تعقل اسالمی تفکر تمدن  معیارهای  ترینمهم از  (23

 )ص(   تمدن اسالمی برقراری عدالت است. معیارهای  ترینمهم از  (24

 عبادت. )ص(  علمی مذاکره   و است تسبیح  آموزی علم (25

 گویند. )ص( می  تهنیت هاآن  به و با درود هستند  دانشمندان  با دوستی   شیفته فرشتگان  (26

 است. )ص(  اقتصادی عدالت  در دینبی   و داردین   انسان تفاوت  (27

 نیست. )ص(  خانواده بنیان ساختن متزلزل معنای  به  زن  منزلت   مقام و به  توجه اسالم  توسعه با  (28

 بود. )ص(  دینی  عرفی و معیارهای  منطبق بر پیامبر  رفتارهای تمام  (29

 . )ص( شمردند می داشتن دختر را ننگ   مردم از عربستان بسیاری  جزیرۀشبه  قبل از اسالم در (30

جاهلی   هایسنت  و فروریختن انسانی  شدۀفراموش  هایارزش دخترش فاطمه سبب احیای  تنها و ( ص)  پیامبر رفتارهای  (31

 شد. )ص( 

 غ( )  .داند می را در عدالت قضایی  دینبی و  داردین قرآن کریم تفاوت انسان   (32

 ص( )  .کردند می س( تشکیل داده بود شرکت  )  فاطمه در کالسی که حضرت  آموزی علم زنان مدینه برای  (33

 غ( )  .«طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی مستحب است» ص( )  خدابه فرموده رسول  (34

 آورد. )ص(  به دست با گرویدن مردم به اسالم زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی  (35

 ای عدالت محور بود. )ص( ص( برپایی جامعه )  اکرم ترین اهداف پیامبر یکی از مهم  (36

ها گردید.  ص( ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحول در روابط بین ملت) خدا یکی از اقدامات مهم رسول  (37

 )ص( 



 

 

 غ( )  .ت داشتند یزنان حق مالک در اروپا و سایر مناطق جهان،  (38

 ص( ) .شد می ته فحقوق الهی زنان نادیده گر  ،عباس بنیو  امیهبنی در زمان حاکمان  (39

 . )ص( در عدالت اقتصادی است دینبی و  داردین با توجه به آیات قرآن کریم، تفاوت انسان   (40

 . )غ( مبارزه کرد شدتبه که قرآن کریم با آن تلقی  شد می موجود درجه اول تلقی   عنوانبه زن  در اروپا، (41

 غ( )  . نیز بود انکارغیرقابل منفی   هایجنبه مثبت فراوان دارای  هایجنبه تمدن اسالم پس از پیامبر اکرم )ص( عالوه بر  (42

 غ( ) .اند کرده  خیریه که از اموال خود وقف امور باشد می  خیرقدیمی کشورمان مربوط به مردان  هایقوفه موبسیاری از  (43

 ص( ) نفی و با آن مبارزه کرد.  شدتبه درجه دوم بودن زن را   تلقی قران کریم،  (44

  جبران نیست.  ابلدیگر قدانشمند  وسیله به در اسالم است که جز  شکستی  مرگ عالم و دانشمند در سخنان امام علی )ع(،  (45

 ص( )

زیادی را به دربار خود   زنان ،سراحرماسالمی با تشکیل  هایسرزمینو بسیاری از حاکمان  عباسبنی و  امیهبنیحاکمان  (46

 ص( )  حقوق آنان را نادیده گرفتند. آوردند و

 ص( )  توجه به علم و فرهنگ از اهداف مهم رسالت نبی اکرم )ص( بود.  (47

 غ( )  عدالت بنگرد. برقرارکنندگان، به اند امان چهره کسانی افتد که از آتش دوزخ در  کسی که دوست دارد نگاهش به  (48

 غ( ) .ستهاانساناز روایات، برترین جهاد آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی  آمدهدستبه در معارف اسالمی  (49

مظلومی که سخن حقی را در   با توجه به سخن پیامبر )ص( به یارانشان، طلب آمرزش کردن زمین برای انسان اختصاص به (50

 غ( ) .برابر ظالمی به زبان آورد، دارد

 ص( )  .با هدف الهی است آموزیعلم عمل حسنه در سخن امام رضا )ع( مربوط به عمل  (51

 )ص(  فرهنگ علمی دوره اسالمی اختصاص دادن علم به طبقه یا قشر خاصی بود. هایویژگی از  (52

 )ص(  ای دستیابی به تمدن اسالمی است.یکی از اقدامات مهم بر خانوادهتحکیم بنیان  (53

 )ص(  .شودمیمعیارهای تمدن اسالمی شمرده   ترینمهم برقراری عدالت از اهداف رسالت پیامبر و از  (54

جاهلی را   و سنتانسانی را احیا کند  هایارزش زیاد نتوانست  هایتالش پیامبر و دخترش فاطمه زهرا علیرغم  رفتارهای (55

 )ص(  .فروریزد

 )ص(  از اسالم چندان درخشان نبود.  و قبل  در امور بهداشتی و سالمت پس از اسالم در مقایسه با اروپا وضع مسلمانان (56

 

 

 

 

 
 

  « ارتباط کشف» سؤاالت 

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

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 



 

 

 درپیپی  هایجنگ یالت اداری و ( تشک1

 ( برقراری جامعه توحیدی 2

 پیامبر  هایارزش ( وارث و ترویج کننده همه مفاخر و 3

 ( عبادت 4

توانایی تسلط بر حاالت گوناگون   ( اسالم تنها دینی است که 5

 و متغیر زندگی را دارد. 

 حضرت فاطمه )س(  الف(

 آموزی علم  ب(

 س( ) خدیجه حضرت  ج(

 عی قبل از اسالم اوضاع اجتما د(

 و فرهنگی بعد اسالم   اجتماعیاوضاع  هـ(

 برناردشاوو( 

 توجه به عدالت و حقوق مردم  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 پیامبر هایارزش  و  مفاخر کننده ترویج و  وارث (1

 دینی  -الهی هدف با دانش آموختن(  ع)  رضا امام  نظر از (2

 قرآن   نظر از ندیبی  و  داردین   انسان تفاوت (3

 پیامبر  بزرگ ( حامی4

 دانش  و  علم  به مسلمانان عالقه عامل  ترینمه  (5

 حسنه است (الف

 ب( تالش پیامبر و پیشوایان 

 عدالت فرهنگی  ج(

 د( حضرت فاطمه )ص( 

 به عدالت اقتصادی  توجه ( هـ

 و( حضرت خدیجه )ع( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

در رعایت عدالت اقتصادی   دینبیو  داردین تفاوت انسان  (1

 است.

 اسالمی  تمدن معیار  ترینمهم (2

 تفکر  به احترام  و  خردورزی نشان (3

 جاهلی هایسنت عامل نابودی  (4

 فتن از آتش دوزخ راه نجات یا (5

 فرهنگ و  علم  بالندگی  و  رشد  (الف

 فذلک الذی یدع الیتیم و ال یحض علی طعام المسکین (ب

 مردم   قوقح و  عدالت به  توجه   (ج

 خردورزی  و  گرایی( عقل د

 ص( ) اکرم گفتار و رفتار پیامبر  (هـ

 نگاه کردن به جویندگان علم (و

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 متناقض داشتند. هایخواسته ( مردم آن زمان مذاهب پراکنده و 1

را دستاویز حکومت   شدهتحریف و مسیحیت  شد می با استبداد اداره   (2

 .نستدامی خود 

 ستمگر  برابر  ( گفتن سخن حق در 3

 علمی  مذاکره  (4

 شیطان  از  اطاعت و  متناقض هایخواسته  و  مذاهب پراکندگی  (5

 روم  امپراتوری الف( 

 تسبیح پروردگار ب(

 جاهلیت  ج( عصر 

 برترین جهاد  د(

 البالغه نهجهـ( 

 بعثت  از  قبل فرهنگی  و  اجتماعی اوضاع و(
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ص( )  پیامبر ( حامی بزرگ 1

 ( پایداری و استقامت در راه دعوت 2

 الف( اوضاع اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم 

 س( )  خدیجهب( حضرت 



 

 

 ( تخصصی شدن علم 3

 ( ننگ داشتن دختر 4

 خیر ( موقوفات زنان 5

 س( ) فاطمه ج( حضرت 

 د( موقعیت زنان در جهان اسالم 

 هـ( ارزشمندی روزافزون علم 

 لندگی علم و فرهنگو( رشد و با

 ز( برقراری جامعة توحیدی و تمدن اسالمی 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ی از نظر امام علی )ع( داردین کمال  ( 1

 ( فاَستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ التَطغَوا اِنَّه بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ 2

 علمی  مذاکره(  ع)  رضاامام  نظر از (3

 ه پادشاهان اروپایی برای معالجه به جهان اسالم مراجع (4

 خشنودی او  از  خداوند  :فرموددربارۀ ایشان  ص( )  پیامبر اکرم (5

 آید می خشمش به خشم  از و  خشنود

 برقراری جامعه توحیدی و تمدن اسالمی  الف(

 س( )  فاطمه ب(

 حقوق مردم  و ج( توجه به عدالت 

 و عمل بر مبنای علم   دانش آموختن  د(

 د و بالندگی علم و فرهنگهـ( رش 

 تسبیح پروردگار  و(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

تسبیح و تقدیس پروردگار در روایت امام رضا )ع( از پیامبر   (1

 اکرم )ص( 

 علی )ع(  امام  ( نشان خردورزی و احترام به تفکر و تعقل،2

 عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاص  (3

 سالمی معیار تمدن ا ترینمهم  (4

 گونه پیامبر با فاطمه زهرا   و احترامرفتار محبت  (5

 الف( رشد و بالندگی علم و فرهنگ

 مذاکره علمی ب( 

 برقراری عدالتج( 

 البالغه نهج  د(

 تحکیم بنیان خانواده هـ 

 به عدالت و حقوق مردم  توجه ( و

 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 
 :دهید  کامل  پاسخ زیر  سؤاالت  به

 ( مورد  3بالندگی علم و فرهنگ در تمدن اسالمی چگونه بود؟ ) رشد و (1

 ( مورد 3از تالش مسلمانان برای تحکیم بنیان خانواده در صدر اسالم بنویسید. ) هایینمونه  (2

 چگونه بود؟  عباس بنی و   امیه بنی جایگاه زنان در زمان  (3

 بهترین زنان جهان از دیدگاه پیامبر چه کسانی هستند؟  (4

 وصیف امام علی از اوضاع قبل از اسالم را بنویسید.از ت هایینمونه  (5

 عربستان را بنویسید؟  جزیرهشبه های جامعه پیش از اسالم در ویژگی (6

 مختصر شرح دهید؟  طوربه مردم را   و حقوقاز معیارهای تمدن اسالمی توجه به عدالت   (7

 ؟نامند می چرا اعراب پیامبر را ابتر   (8

 را با ذکر مثال بنویسید؟موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی  (9

 علم و فرهنگ در دوران اسالمی را شرح دهید؟ بالندگی رشد و  (10



 

 

 برداشتند؟ هاییگام زمان خود چه   در جامعهتحکیم بنیان خانواده    جهت در  (ص ) پیامبر (11

 موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی را با موقعیت آنان در اروپا و سایر مناطق جهان مقایسه کنید.  (12

 نمایید.  و تحلیل  تجربهه به مطالب کتاب وضعیت مردم قبل از بعثت را با توج (13

 ؟ دادمی هشدار  هاآن به و  کردمی آگاه  هاآن بزرگ  هایمسئولیت جامعه را نسبت به عظمت  دائماًچرا پیامبر  (14

 تحول جهانی ایفا نمود؟   ترینبزرگ  گیریشکلس( چه نقشی در ) خدیجه حضرت  (15

 بنویسید. را( رت زهرا )س توصیفات پیامبر راجع به حض  (16

 توسط پیامبر را تبیین نمایید. شدهتأسیس جایگاه زنان در تمدن اسالمی  (17

 دنیای اسالم را متحول کرد؟  درمان   وچه دستوراتی در دین اسالم سالمتی   (18

 توصیف نمایید.  را( از دیدگاه امام علی )ع و دانشمند منزلت عالم  (19

 ؟دهد می  و امروز دیروز   هایانسان اسالم چه درسی به  در تاریخزنان  نقش  مطالعه   و  با فاطمه( ص )  رفتار پیامبر (20

 ( مورد 4کنید؟)  را بیاناسالمی   در تمدن و دانش ثمرات عالقه مسلمانان به علم  (21

 تمدن اسالم چه نظری دارد؟ در مورد معروف انگلیسی   نویسنده« برناردشاو» (22

 نام ببرید؟  ،ش کردند تال ایزمینه مسلمانان صدر اسالم برای تحقق معیارها در چه  (23

 ع( در مورد آموختن دانش را بنویسید؟ )  رضاص( به نقل از امام ) محمد سخن حضرت  (24

 کردند؟می  اعمال را عملی و  رفتارها چه  خانواده  بنیان تحکیم برای  اکرم  پیامبر (25

 ؟ وپاسخی صورت گرفتچه پرسش کردمی   شرمندگی احساس  سؤاالت کثرت  از  که زنی و  )س(  زهرا بین حضرت   (26

 فرمودند؟  نقل  را  چیزی  چه علم ارزش  مورد  در  )ص( پیامبر اکرم )ع( از  رضا امام  (27

 زنان خانواده پیامبر )ص( در تاریخ چه نقشی را ایفا کردند؟ توضیح دهید.  (28

 در رشد و بالندگی علم و فرهنگ چه امری سبب عالقة مسلمانان به علم و دانش شد؟ دو مورد از ثمرات آن را بیان نمایید. (29

 بیان نمایید.  چهار سطردر  شانگرامی تار پیامبر بزرگوار اسالم را با دختر  رف (30

 چه نگاه و رفتاری نسبت به زنان داشتند؟  عباس بنی و  امیهبنی حاکمان  (31

 رعایت اعتدال که یکی از معیارهای تمدن اسالمی است، توضیح دهید.  در مورد  (32

 .شد را توضیح دهید  هاکه موجب تحول در روابط بین ملت   ص()  اکرماز اقدامات رسول  «ایجاد نگرش جدید در جامعه» (33

 . فقط نام ببرید   تالش مسلمانان در صدر اسالم برای تحقق معیارهای تمدن اسالمی رادرباره  بررسیقابل سه زمینه  (34

 ند را توضیح دهید.کردمی یکی از مواردی که رسول خدا در آن به عدالت و حقوق مردم توجه  (35

 چه فرمودند؟  خردورزی در خصوص علم و فرهنگ و توجه به   علی )ع( مؤمنانامیر  (36

 ثمرات توجه پیامبر به اندیشه و ارزشمندی علم را بنویسید. (37

 مقایسه کنید.  امیه بنی و  عباس بنی موقعیت زن و خانواده در تمدن اسالمی را با حکومت  (38

 
 
 
 

 « 12»سؤاالت درس 

 کلمات مناسب تکمیل کنید:جمالت زیر را با 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 



 

 

 معیارهای الهی( ) . میکن یابیآن را با ............................ ارز د یبا د یقوّت تمدن جد   درک نقاط ضعف و یبرا (1

 سالمی( آثار ا )ترجمه  .داشت د یتمدن جد  ی برا ی د یبه قانون و حقوق که ابتدا با ................................... اتفاق افتاد، فوا یآگاه (2

 پرورش و تکامل بعد معنوی( ) .سازدمیغافل  ......................................... ی عنیخود،  ازین تریناساسی، انسان را از زدگی مصرف  (3

 بیستم(  –استعمار ) بود تا اواخر قرن ................ ادامه داشت. هاثروت   یدوره ..................... که دوره غارت علن (4

 ( وسطیقرون ) بود.  جلوروبه بود یک حرکت  پرستیبت گرفتار  هاقرن مدن .............. برای اروپایی که ت (5

 ایمان() این اعتقاد وجود داشت که تعقل با ............. سازگاری ندارد.  وسطی قرون در دوره  (6

رهبران  ) شد که دین با علم مخالف است. سطیوقرون سرسختی .............. در مقابل نظریات جدید سبب پیدایش این عقیده در  (7

 اصلی کلیسا( 

 استعمار() خطی معلول و نتیجه ظهور ................. در تمدن جدید است. هایکتابغارت  (8

 .رساندند می در شیوه ............... استعمارگران با نفوذ تبلیغاتی و فرهنگی خود افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت  (9

 ستعمار نو()ا (10

 فطرت() .هاستانسان.....................  با مطابق  پیامی  اسالم پیام (11

 وسطی( )قرون  .است مشهور .....................  دوره تمدن  به  اروپا دوم تمدن (12

مشارکت مردم در   -قانون توجه به ) .است............................  و .....................  جدید  تمدن در  قسط  و  عدل  حوزه مثبت  آثار (13

 تشکیل حکومت( 

 الگوی زندگی( ) دائمی به کاالهای متنوع بود. مشغولی دل ، تغییر......و  زدگیمصرف آسیب   ترینجدی (14

از   گیریبهره -شدهتحریف کلیسا و تعالیم )  .بود پیدایش تمدن جدید .......................................و..................................... هایزمینه  (15

 (هاتمدن تجربیات سایر 

 (ترپیچیده  -طبیعی زنده ) .داند می   ................ اما موجودی ........... صرفاًدیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید، انسان را  (16

 ایمان( -لتعق) .شودمی تزلزل ایمان  و سبب ندارد  سازگاری ............. با مبلغان مسیحی معتقد بودند........ (17

 (زیستمحیط ساختار طبیعی ) .باشد می  .......تخریب از منابع طبیعت؛  برداریبهره نتیجه افزایش سریع  (18

 است. هاملت  گسترده در علم این احساس ایجاد شد که علم تجربی تنها رمز......و.....  هایپیشرفتعلت  به 18حدود قرن  در (19

 ( و سعادتموفقیت  )

 امانت الهی() دست انسان است. در  ..در تمدن اسالمی زمین..... (20

 ( و حقوققانون  ) با ترجمه آثار اسالمی اتفاق افتاد.  ابتدا ..... و در تمدن جدید اروپا آگاهی به..... (21

اواخر قرن بیستم ادامه داشت   تا وبود  هاملت زندگی انسان روی کره زمین که دوره غارت ثروت ملی  هایدوران  ترینسیاهاز  (22

 استعمار( ) .است دوره.....

 غرایز حیوانی( ) .انگیزدبرمی انسان در   راپرسروصدا......... و اجراهای  افسارگسیخته  هایریتم اخیر با  هایدهه موسیقی غرب در   (23

 معنای زندگی( ) جسمانی کشانده است. هایلذت  هایبیراهه را به  هاآن بسیاری از جوانان غربی که  برای  از دست رفتن........ (24

 دوران علم( ) ............ نامید.  توانمی دوران جدید را  که طوریبه داشته   العادهفوق قرون اخیر جهشی تولید علم در  (25

 کفر( ) .شودمی مخالفت با عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی، حتّی علمی، .............. تلقی   (26

  را به .............. وارد کرده است.  هاآسیبزن و مرد بیشترین در حوزه روابط  ویژهبه تمدن جدید با نگاه ................. به انسان  (27

 خانواده(  -مادی)

 استعمار( ) در روی کره زمین است. هاانسان دوران زندگی   ترینسیاه دوره ............  (28

 شوهر( -مالکیت) .شد می در اعتقاد نادرست مبلغان مسیحی زن، حق ....... نداشت و نام خانوادگی .............. بر او گذاشته  (29



 

 

 ( زدگیعلم) طبیعت و .................... است. نابودی  ،زدگیمصرف  علم، حوزۀ در پیامدهای منفی تمدن جدید  (30

  شد اروپا به یک دین الهی معتقد شدند و ............................. در سرزمین اروپا حاکم  پرستبت تمدن دوم اروپا، مردم  با ظهور (31

 چگی(. اتحاد و یکپار)

گناه  ). آید می مسیحیان معتقد بودند که آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده است و هر کسی با ............................. به دنیا  (32

 اولیه( 

طلوب  حاکمیت نام (بود.  وسطیقرون در برابر.............................. در  العملیعکس توجه به قانون در کشورهای اروپایی عموماً  (33

 کلیسا(

 استعمار نو( )  گرفت. نام در پیش گرفتند .......................  بر کشورهاهای غربی برای تسلط شیوه جدیدی که دولت (34

 فرهنگ اسالمی( ) .یافتنمیعلم و فرهنگ اروپا بدون کمک گرفتن از ............... توسعه   (35

رمز موفقیت   تنها علم این احساس پدید آمد که ................... گسترده در هایپیشرفت م میالدی به علت هاز حدود قرن هجد  (36

 علم تجربی( ) ست.هاملت و سعادت  

 تمدن اسالمی( ) میالدی در همسایگی سرزمین اروپا .......................................متولد شد. 7حدود قرن  (37

  -زدگی علم) را نام برد. .................................... و .................................... توانمی علم  یحوزه از آثار منفی تمدن جدید در  (38

 ( زدگی مصرف 

 جاذبه تبلیغات() .کشاند می ، اند آفریدهو مردم را به دنبال نیازهای کاذبی که  کند می نیاز آفرینی  امروزه............................. (39

و ................ تشویق   مردم را به دوری از دنیا و زُهد نسبت به............ اما ترین مالکان بود، ثروتمند  از خود،  کلیسا،  بااینکه (40

 الهی(  هاینعمت. )مواهب طبیعی و کردمی 

 . )صنعتگران مسلمان( داند میبسیاری از هنرها و فنون برجسته اروپا را مدیون .................................... (41

 خانواده( ) .است های تمدن جدید در حوزه ..............آسیب  نسی ازج بندوباریبی (42

 مسلمان( ) .داند می  ویل دورانت بسیاری از هنرها و فنون برجسته اروپایی همچون معماری را مدیون صنعتگران........ (43

 مالکیت() ندارد در آیین ازدواج مسیحی زن حق ...................... (44

 ند )دنیایی و پست( کرد می  تلقی  ی .................ازدواج را امر هاکشیش (45

 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 :د یرا نام ببر د یتمدن جد  شیدایپ هایزمینه  (1

 د؟ یدوران علم نام  توانمی را   د یچرا دوران جد  (2

 ؟ د یرا نام ببر سط و قمثبت در حوزه عدل   یامدهایآثار و پ (3

 مشهور است؟  وسطی قرونبه دوره  کدام تمدن اروپا (4

 اروپا به یک دین الهی معتقد شدند؟ پرستبت با ظهور کدام تمدن در اروپا مردم  (5

 از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم است؟ یککداماستخراج نفت از اعماق زمین و اختراع صنعت چاپ به ترتیب نتیجه   (6

 چیست؟دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید راجع به انسان  (7

 ؟هاستملت میالدی در اروپا این احساس پدید آمد که علم تجربی تنها رمز سعادت  18به چه علت در قرن  (8

 شد؟ کشیشان و  کلیسا  به نسبت اروپاییان بدبینی  سبب چیزی چه (9

 چیست؟  اسالمی تمدن با رابطه  در  اروپائیان مهم  وظیفه  از دیدگاه مونتگمری وات  (10



 

 

 ببرید؟  نام  را علم  هحوز در  جدید  تمدن  منفی آثار  (11

 بود؟  چگونه  زن  درباره وسطی قرون   کلیسای عقاید  (12

 غرب بود؟  نیاز مردمپاسخ به کدام  ایجاد مکاتب عرفانی و معنوی در  (13

 تمدن جدید، در کدام حوزه و به کدام نهاد وارد شد؟  هایآسیب بیشترین  (14

 ب تمدن جدید است؟تک سرپرست در ارتباط با کدام آسی هایخانواده تصویب قوانین حمایت از  (15

 پیامدهای منفی اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی در آئین مسیحیت چیست؟  (16

 مخالف است؟ و علماین عقیده پیدا شود که دین با خردورزی   شد که در تمدن دوم اروپا چه عاملی باعث  (17

 اصلی قدرت اقتصادی غرب چیست؟ هایپایه از نظر برخی محققان  (18

 تمدن جدید غرب چیست؟ گیریشکل اولین عامل و ریشه  (19

 به آمرزش و عفو ابدی دست یابد؟ تواند می در آئین مسیحیت شخص گناهکار ازچه طریق  (20

 آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید؟  (21

 در تمدن جدید چیست؟ گراییمصرف آسیب   ترینجدی (22

 تک سرپرست در تمدن جدید غرب چیست؟ هایخانواده علت تصویب قانون حمایت از  (23

 شد؟ ایعقیده سرسختی رهبران اصلی کلیسا در مقابل نظریات جدید سبب پیدایش چه  (24

 استبدادی حاکم بر کشورهای اروپایی شد؟ هایحکومت در تمدن جدید چه چیزی باعث خروج  (25

 از پیامدهای تمدن جدید است؟ یککدامدر جهان مربوط به   هاملتاز بین رفتن فرهنگ مستقل   (26

 است؟ بوده  زمانی چه تا زمانی چه از اروپا تمدن سوم  دوره (27

 . بنویسید  علم  حوزه  در  را  جدید  تمدن منفی  آثار (28

 دیدگاه تمدن جدید را در مورد انسان بنویسید؟ (29

 برداری از منابع طبیعی شد؟چه عواملی سبب افزایش توانایی انسان جهت بهره (30

 شد؟  آغاز اروپا چگونه تمدن دوم  (31

 بنویسید.جدید را  مدندر تخانواده    به حوزۀ واردشده  هایآسیب (32

 چیست؟  گراییمصرف آسیب   ترینجدی (33

 رسیده است؟  اینتیجه جنسی، غرب امروز به چه   بندوباریبی  مسئلهدر مورد  (34

 ؟باشد می جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات از آثار منفی تمدن جدید در کدام حوزه   (35

 ؟باشد می ن جدید در کدام حوزه  حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود از آثار مثبت تمد  (36

 .تمدن جدید را در حوزه خانواده نام ببرید  هایآسیبدو مورد از  (37

 در برابر کشیش بودند؟  کارگناه چرا مبلغان مسیحی معتقد به اعتراف   (38

 نتیجه غفلت از خداوند در تمدن جدید چه بود؟  (39

 های کدام حوزه فرهنگ جدید است؟فزایش فاصله طبقاتی از آسیبا (40

 تولید انبوه کاالها حاکمان غربی به دنبال چه چیزی بودند؟  برای (41

 .باشد تمدن جدید در کدام حوزه می   از آثار منفی زیستمحیط نابودی طبیعت و تخریب  (42

 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 غ( ) .ستا ک یاختراعات اروپا شر و  ی ماد داتیتول اسالم تنها در (1



 

 

  ق یتشو یهای اله و نعمت  یعیو زهد نسبت به مواهب طب ایاز دن ی مردم را به دور مالکان بود، اما  ن یاز ثروتمندتر سایکل (2

 )ص(  .کردمی 

 غ( )  .همه زنان و مردان و کودکان، ارزش قائل بودند  ی ، براد یدر تمدن جد  (3

 ص( ) .اسلحه است سبقت از تجارت مواد مخدر و  ی سودآوری تجارت فحشا در حال ربودن گو (4

 غ( )  .مثبت توجه به قانون در حوزه علم استتدوین قوانین حقوقی از آثار   (5

 ص( ) زدگی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم است مصرف  (6

 غ( )  .کردند تعمید از عقایدی بود که مبلغان مسیحی در دوره تمدن اول ترویج می غسل (7

 ص( )  .افزایش فاصله میان فقیر و غنی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط است (8

 غ( ) .شد  شروع  اروپا از ابتدا  حقوق و  قانون هب  آگاهی (9

 )غ(  . بود جدید  تمدن  قسط  و  عدل حوزه  مثبت آثار از استعمار پدیده ظهور (10

 ص( )  .است ابدی پیوندشان و  نیست شوهر  و  زن جدایی امکان ازدواج از پس بودند  معتقد  مسیحیان (11

 غ( ) . مند بودتمدن اسالمی در قرون اولیه از تجربیات تمدن جدید بهره  (12

 ص( ) .شودرهبران کلیسا معتقد بودند، تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می  (13

  . هایی که سبب سستی ارتباط مسیحیان با خدا گردید، محصور کردن عبادت خداوند به روز معینی در هفته بود از آیین  (14

 ص( )

 غ( )  ند و محدودیتی برای استفاده از آن ندارددر تمدن اسالمی، زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قیدوب (15

 غ() .هاستعلم تجربی پاسخگوی تمام نیازها و رمز موفقیت و سعادت ملت  (16

  . کردهای الهی تشویق می نعمت  در دوره دوم تمدن اروپا کلیسا مردم را به دوری از دنیا و زهد نسبت به مواهب طبیعی و  (17

 ص( )

 )غ(  .زدگی تمدن جدید در حوزه علم استاز آثار منفی علم مشغولی دائمی تغییر الگوی مصرف و دل  (18

 ص( )  .وسطی بودالعملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون توجه به قانون در تمدن جدید عکس (19

 )غ(  .کند زمان حاضر از تسلیم در مقابل خدا مایه نگرفته ولی به سالمت و آرامش نفس کمک می  های غرب درموسیقی  (20

 ص( )  .د رهبران کلیسا درباره هر موضوعی، حتی موضوعات علمی ضروری بودپذیرش عقای (21

 ص( )  شد تمدن سوم با افول قدرت کلیسا شروع  (22

 ص( ) .های استبداد و موروثی شد حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم موجب سرنگونی حکومت (23

 ص( ) .وسل شدند جای استعمار علنی به استعمار نو مت های غربی به ها، دولتبه دنبال بیداری ملت  (24

 )ص(  .حق تعیین سرنوشت، گام مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد  (25

 غ( ) .پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند با ظهور تمدن جدید مردم بت (26

 غ( )  .پیدایش نظریه مخالف با علم و تعقل معلول سرسختی رهبران اصلی کلیسا با نظریات جدید بود (27

 غ( ) .داند از هنرهاو فنون برجسته اروپایی را مدیون تالش مسیحیان می ویل دورانت بسیاری  (28

 ص( )  .است داده  قرار  خود تأثیر تحت  را  جهان جوامع تمامی  تقریباً جدید  تمدن (29

 غ( )  .یابد  تغییر   همسر خانوادگی  نام  به ازدواج از پس وی   خانوادگی نام  باید  اما دارد  مالکیت  حق زن  معتقدند  مسیحیان (30

 ص( )  .رسید  شکوفایی  مرحله  به قرن سه  دو طی  و شد  متولد  اسالمی  تمدن  وسطیقرون  اواسط  در  تم هف قرن حدود (31

  معنوی  و عرفانی  مکاتب نام  به را  مکاتبی اخالق  مکارم کسب هدف با افراد  از برخی  شد  باعث معنویت  به  غربی  انسان نیاز (32

 ص( ) . کنند  ایجاد



 

 

 در یونان باستان شکل گرفت و در روم  ششم تا چهارم قبل از میالد،  هایدر قرن (  ع)  تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح (33

 ص(  )  .باستان ادامه یافت 

 ص(  ) یافتشناس انگلیسی علم و فلسفة اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی اسالم  از نظر مونتگمری وات،  (34

 غ( ) .کشانند ال نیازهای واقعی می کنند و مردم را به دنبهای تبلیغاتی نیاز آفرینی میامروزه قدرت  (35

 )غ(  .ها بود تا اواخر قرن بیستم ادامه داشتدورۀ استعمار نو که دورۀ غارت علنی ثروت ملت  (36

 غ( )  .بُعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاه خاصی در تمدن جدید است (37

 ( )ص .در تمدن جدید، انسان صرفاً موجودی دارای نیازهای مادی و طبیعی است (38

 غ( ) . آگاهی به قانون و حقوق در دوره جدید اروپا با ترجمه آثار یونان اتفاق افتاد (39

 غ( ) .ها بود تا اواخر قرن بیست و یکم ادامه داشتدوره استعمار که دوره غارت ملی ثروت ملت  (40

 غ( )  .تمدن جدید با نگاه معنوی به زن و مرد باعث بهبود روابط خانواده شده است (41

 )غ(  .در اواخر تمدن دوم و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد افول قدرت کلیسا   (42

 غ( ) .شد جلو محسوب می یک حرکت روبه  پرستی بود، ها گرفتار بت تمدن جدید برای اروپایی که قرن  (43

 غ( )  .با ظهور تمدن اسالمی، نقادی از رهبران کلیسا شروع شد  (44

 ص(  ) .مدن جدید استمشارکت مردم در تشکیل حکومت از آثار مثبت حوزه عدل و قسط در ت (45

 ص( )  .تعمید شوند ها پس از تولد باید غسل بنابر عقیده مسیحیان به دلیل گناه آدم در بهشت انسان  (46

 ص( )  .مشغولی دائمی آنان به کاالهای متنوع استگرایی تغییر الگوی زندگی مردم و دل ترین آسیب مصرف جدی (47

 غ( )  .که نیازهای مادی و معنوی دارددر تمدن جدید انسان یک موجود زندۀ طبیعی پیچیده است  (48

 ص( ) .تمدن دوم اروپا در قرن چهارم قبل از میالد با آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی مردم شروع شد  (49

 )غ(   .ایمان سازگاری داردبا که تعقل  در تمدن جدید اروپا این اعتقاد وجود داشت (50

 ص( ) .دن اسالمی تأثیر پذیرفتاروپا از تم اعتراف دانشمندان اروپایی تمدن جدید  به اعتقاد و (51

 غ( )  . های پنجم تا هفتم قبل از میالد در یونان شکل گرفتتمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح در قرن  (52

 ص( )  .هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاری ما بیشتر خواهد شد  (53

 ص( )  .تا قرن شانزدهم ادامه یافت و  آغاز شد دوره دوم تمدن از قرن چهارم میالدی با حاکمیت کلیسا در اروپا  (54

وسطی  العمل در مقابل حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرونحکومت و دولت عکس ساختار، حقوقتوجه گسترده به قانون،  (55

 )ص(  .بود

  . به پذیرش عقاید رهبران کلیسا در هر موضوعی بود اجبارمسبب اصلی این تفکر که دین با خردورزی و علم مخالف است،  (56

 ص( )

 ص( )  .های دیگر یکی از نقاط قوت تمدن غرب استگیری از تجربیات تمدن بهره (57

 غ( ) .باشد شود منظور همان علم منطقی و استداللی میدر تمدن جدید وقتی صحبت از علم می (58

   ( غ)  مبلغان مسیحی معتقد بودند آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه نشده است (59

 غ( ) .یده استعمار در حوزه علم استتولید انبوه کاال از آثار منفی پد  (60

 

 
  « ارتباط کشف» سؤاالت 

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



 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 مثبت تمدن جدید در حوزه علم  راز آثا (1

 علم  از آثار منفی تمدن جدید در حوزه (2

 قسط  تمدن جدید در حوزه عدل و  از آثار مثبت  (3

 هاملتدوره غارت علنی ثروت  (4

 جنسی  بندوباری بی-5

 رماعدوره است الف(

 دوره تمدن اول  ب(

 خانواده گسترده  ج(

 ت عنابودی طبی د(

 توجه به قانون  هـ(

 بیشتر از طبیعت  مندی بهره توانایی  و(

 نواده تمدن جدید در حوزه خا هایآسیب  از( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 زدگی علم ( 1

 در اخالق، معنویت و فرهنگ  هاییکتاب ( نگارش 2

 شدن ارتباط شخصی و پیوسته انسان با خدا  سست( 3

 هادولت   در مقابل( آشنایی مردم با حقوق خود 4

 استبدادی و موروثی  هایحکومت ( خارج شدن 5

 الف( تمدن دوم اروپا

 یجه اثر مثبت توجه به قانون در تمدن جدید ب( معلول و نت

 و نتیجه مشارکت مردم در تشکیل حکومت  معلول (  ج

 د( از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم 

 هـ( از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم 

 و( اثر منفی در حوزه خانواده 

 خرافی توسط مبلغان مسیحی  هایآیین ز( معلول ترویج  

 

 ها{« }پاسخ »ب »الف« }سؤاالت{ 

 طلبی تنوع 

 هااقیانوس آلودگی محیط دریاها و 

 اختراع صنعت چاپ، کشف الکتریسیته  

 معنوی و عرفانی  هایفرقه ایجاد مکاتب و  

 شدهتحریف کلیسا و تعالیم 

 نابودی طبیعت

 بیشتر از طبیعت مندیبهره توانایی 

 زدگی مصرف 

 زدگی علم

 رشد سریع علم 

 زمینه پیدایش تمدن جدید 

 

 ها{»ب« }پاسخ  لف« }سؤاالت{ »ا

 فروپاشی نهاد خانواده  (1

 در طبیعت  العادهفوق تصرف   (2

 هاملت احساس کفایت علم تجربی برای سعادت  (3

 یک موجود زنده طبیعی  صرفاً  عنوانبه تلقی انسان  (4

 به کشورهای استعمارگر استعمار زده انتقال ثروت کشورهای  (5

 ت اقتصادی غرب اصلی قدر هایپایه ایجاد  الف(

 دیدگاه حاکم و غالب در تمدن جدید  ب(

 زدگی علم  ج(

 تمدن جدید  هایآسیب  ترینمهم از  د(

 علم  یحوزه  جدید در تمدن   اثر مثبت هـ(

 توجه به قانون  و(

 در تسلیحات  محصورشدهجهان  ز(



 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 اینترنتی هایشبکه  اندازیراه  (1

 و معیارهای اخالقی تغییر ضوابط   (2

 تصویب وزارت تنهایی  (3

 موروثی از اروپا  هایحکومت خارج شدن  (4

 استخراج نفت از اعماق زمین (5

 زدگی علم  الف(

 نابودی طبیعت  ب(

 توجه به قانون   ج(

 رشد سریع علم  د(

 وباری جنسی بند بی  هـ(

 فروپاشی نهاد خانواده  و(

 مشارکت مردم در تشکیل حکومت ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  االت{ »الف« }سؤ

 مشهور است. وسطیقرون تمدن   به ( 1

 تصرف در طبیعت  توانایی ( 2

 دوره زندگی بشر است. ترینسیاه ( 3

 کنار رفتن حکومت استبدادی و موروثی شد. سبب( 4

 تک سرپرست هایخانواده حمایت از  قانون ( 5

 اول اروپا  تمدن ( الف

 دوم اروپا  تمدن( ب

 استعمار  دوره(  ج

 حاکمیت کلیسا هدور (  د

 علم  آثار مثبت( هـ

 مردم در سرنوشت خود  مشارکت ( و

 منفی در حوزه خانواده  آثار ( ز

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

تولید انبوه نیز آغاز   عتی، صن آالتماشینزمان ساخت  از( 1

 گردید. 

 علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت است. (2

برده به مالکیت   عنوانبه آفریقایی  هامیلیون استعمار  در دورۀ  (3

 درآمدند اروپاییان و آمریکاییان  

 به نام وزارت تنهایی ایجاد شد. ایوزارتخانه در کشور انگلیس  (4

غفلت از خداوند و نیازهای معنوی و متعالی   ایدوره در هیچ  (5

 امروز مشاهده نشده است شدتبه انسانی 

 مارظهور ظلم فراگیر و پدیده استع الف(

 جنسی  بندوباریبی  ب(

 گرایی مصرف   ج(

 زدگی علم  د(

 نهاد خانواده  فروپاشی هـ(

 استفاده ابزاری از زنان  و(

 افزایش فاصله میان غنی و فقیر  ز(

 

 

 
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 



 

 

 علم  ع یرشد سر( 1

 زدگی علم ( 2

 توجه به قانون ( 3

 نهاد خانواده  یفروپاش ( 4

 شدهحریف ت  میتعال  و  سایکل( 5

 

 د یتمدن جد  شیدایپ هایزمینه الف( 

 قسط  در حوزه عدل و   د یتمدن جد   یمنف امد یپب( 

 در حوزه علم   د یمثبت تمدن جد   امد یپج( 

 علم  در حوزه د یتمدن جد  ی منف امد یپد( 

 در حوزه خانواده   د یتمدن جد   یمنف  هـ( پیامد 

 در حوزه خانواده  د یتمدن جد  ی منف امد یپو( 

 ز زن ا یاستفاده ابزار  ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 پیدایش تمدن جدید هایزمینه -

 از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل  -

 وسطی قرون ویژگی مهم -

 نخستین تمدن در اروپا -

 تمدن جدید غرب دستاوردهای از  - 

 

 

 یونان باستان

 هاتمدناز تجربیان سایر  گیری بهره

 احیای منزلت زن 

 ایش به مسیحیتو گر پرستیبت رک ت

 مبارزه با تبعیض نژادی  

 ظهور پدیده استعمار  

 غفلت از خدا و نیازهای معنوی انسان  

 
 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :دهید کامل  پاسخ  زیر سؤاالت به

 مطلوب است؟  ی، از چه جهاتهر تمدنضعف   با نقاط قوّت و  ییآشنا (1

 ده است را بنویسید.سه تمدن بزرگی که اروپا تاکنون شاهد آن بو (2

 .د یسیدر اروپا را بنو  یثمرات تمدن اسالم از اینمونه  (3

 .د یده حیرا توض زدگی مصرف حوزه علم،   در  د یتمدن جد  آثار منفی از (4

 ست؟یچ پیامد این نگاهنسبت به انسان دارد؟ یدگاهیچه د د یتمدن جد  (5

 پرداختند؟ گرید  یورها به استعمار کش ایانگیزه به چه  یاستعمار به چه معناست و حاکمان غرب (6

 چه عاملی موجب بدبینی اروپاییان به کلیسا و کشیشان گردید؟ (7

 ؟ توضیح دهید.گیردمی در دوران جدید نیاز آفرینی چگونه صورت  (8

 و فطرت الهی در دوران جدید کمرنگ شود؟   معنویچگونه موجب شده است که توجه به بعد  زدگی مصرف  (9

 ؟شد می کسانی و به چه دلیل ترویج  اعتقادات نادرست در مسیحیت توسط چه  (10

 اروپایی شد؟  هایدولت دین« توسط  » چه عاملی موجب مخالفت و کنار گذاشتن  (11

 . کردند می مبلغان مسیحی چه اعتقادات نادرستی را تبلیغ  (12

 تعریف تمدن جدید از انسان چیست؟ (13

 فواید توجه به قانون در تمدن جدید را بیان کنید؟  (14

 است را شرح دهید؟  از آثار منفی حوزه عدل و قسط در تمدن جدید افزایش فاصله طبقاتی که یکی  (15



 

 

 را توضیح دهید؟ زدگیمصرف از آثار منفی علم،  (16

 ( مورد 3داشت؟ ) هااروپایی توجه به قانون در تمدن جدید چه فوایدی برای  (17

 سه مورد از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط نام ببرید.  (18

 داشت؟ هااروپایید و چه فوایدی برای تمدن دوم اروپا چگونه آغاز ش  (19

 سه مورد از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید. (20

  دو مورد از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه علم را نام ببرید. (21

 افزایش فاصله طبقاتی که یکی از آثار منفی حوزه عدل و قسط در تمدن جدیداست را شرح دهید؟  (22

 نگاه مادی به انسان را شرح دهید؟  هایآسیب یکی از  عنوانبه ن استفاده ابزاری از زنا (23

 تمدن اسالمی در غرب را تبیین کنید.  از تجربیات گیری بهره (24

 نتایج روی آوردن به مسیحیت در تمدن دوره اروپا را بنویسید. (25

 برخی از اعتقادات نادرست مبلغان مسیحی را تشریح کنید.  (26

 ج چیست؟ اعتقادات مسیحیت در رابطه با ازدوا  (27

 . آن انجام دهید  و منابعجدید اروپا در مورد زمین  تمدن  و بین تمدن اسالمی  ایمقایسه  (28

 ایجاد آن چیست؟ و علت   ؟ایجادشدهدر چه کشوری وزارت تنهایی  (29

 آیا تمدن جدید آزادی اندیشه را برای انسان آورده یا خیر تبیین نمایید. (30

  َ ؟گوید می تمدن جدید از تمدن اسالمی چه   رپذیریتأثیانگلیسی در خصوص  شناس اسالم مونتگمری وات  (31

 کردند؟   برداریبهره چگونه اندیشمندان اروپایی برای تحول در جامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی  (32

 علت ایجاد مکاتب عرفانی و معنوی در غرب چه بود؟  (33

 را نسبت به زن و ازدواج را بنویسید؟ وسطی قروننظر مسیحیان غربی دوره  (34

 چه پیامدی برای اروپا داشت؟ وسطیقرون ن دوم  پذیرش تمد  (35

 را بنویسید؟  شد می توسط مبلغان مسیحی تبلیغ   وسطی قرون دو مورد از اعتقادات نادرستی که در  (36

 .بنویسید  چهار نشانه این پیشرفت را شود؟می  محسوب  اروپاییان برای جلوروبه   حرکت یک  اروپا تمدن  دوم  دوره چرا (37

 .دهید  توضیح را  قانون به  توجه  قسط   و  لعد  حوزه  در  مثبت  آثار از (38

 . دهید   توضیح معناست؟  چه  به  تسلیحات در  محصور  و  نظامی شده جهان (39

 . دهید   توضیح علم  عرصه در  جدید  تمدن  منفی آثار از  یکی عنوانبه  را زدگی علم (40

 است؟ داشته  به دنبال  را  هاییو آسیب   آثار چه  خانواده  حوزه در  اروپا جدید  تمدن (41

 دهید. را شرحبیشتر از طبیعت«  گیری بهره تمدن جدید در حوزه علم »توانایی   آثار مثبتاز  (42

 فقیر و غنی در جهان افزایش یافت؟  هایانسانهای سیاسی جدید، فاصله میان نظام گیریبا شکل چگونه  (43

 گرایی چیست؟ جدیدترین آسیب فرهنگ مصرف (44

 ضیح دهید.گناه حضرت آدم تو در خصوص   را وسطیقرون مبلغان مسیحی   عقیدۀ (45

 شد. در اروپا ایعقیده پیدایش چه  سبب جدید، کلیسا نظریاترهبران اصلی  و مقاومتسرسختی  (46

 چه تحوالتی رخ داد؟  در اروپا  همسایگی سرزمین اروپا، تمدن اسالمی دربا ظهور  (47

 دهید.  را توضیح« نابودی طبیعت» در حوزۀ علم  پیامدهای منفی تمدن جدید  و  آثار از (48

 ن جدید از تمدن اسالمی در چه قرن میالدی بوده و به چه نحو صورت پذیرفته است؟تأثیرپذیری تمد  (49

 ؟ شرح دهید. باشد می فروپاشی نهاد خانواده « » تمدن جدید در حوزۀ روابط زن و مرد  هایآسیب یکی از  (50



 

 

 کلیسا مردم را با چه مشکالتی مواجه کرد؟  یساخته  ورسومآداب آیین و اعتقادات و   (51

 توضیح دهید؟  را«  مدن جدید در حوزه عدل و قسط »مشارکت مردم در تشکیل حکومت از آثار مثبت ت (52

 تمدن جدید در حوزه خانواده را بنویسید؟  هایآسیب (53

 توضیح دهید  اختصاربه  فقیر و غنی در جهان شد؟ هایانسان میان  یفاصله چه عواملی سبب افزایش  (54

 شود توضیح دهید. علم نامیده  دوران  چه عاملی باعث شد تا دوران جدید، (55

 منظور از استعمار نو چیست؟ (56

 ؟اروپاییان نسبت به کلیسا و کشیشان شد  بدبینیچه عاملی سبب  (57

 .دهید  توضیح  وقتی تمدن اسالمی متولد شد تمدن مسیحی در وضعیتی بود؟  (58

 پدیده استعمار چگونه در قرن اخیر شدت گرفت؟  (59

 را شرح دهید. آن« است زیستیط محنابودی طبیعت و تخریب  » جدید کی از آثار منفی تمدن ی (60

 

 « 13»سؤاالت درس 
 

  «پیام آیات و روایاتسؤاالت » 

 الصّالِحونَ« را بنویسید. یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعِد الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا وَلَقَد »  :یشریفه آیه  و پیام ترجمه   (1

 چیست؟ به ارث بردن زمین   مقصود ازبه آیه فوق   با توجه  (2

و  « عاقبت نیک لِلْمُتَّقِینَ  وَالْعَاقِبَهُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا» ی:شریفه به آیه  با توجه (3

 ازآن چه کسانی است؟ پیروزی 

 های ...« روش  هِیَ أَحْسَنُ لْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی َسبیلِ رَبِّکَ بِا ادْعُ إِلی »ی شریفه به آیه  با توجه ( 4 (4

 صحیح دعوت را استخراج کنید:

 روش اول 

 روش دوم 

 روش سوم 

میان جوامع   المی در د که جامعه اس یبنویس « ...وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ شریفه  در آیه تدبر  با (5

 دیگر باید چه موقعیتی داشته باشد؟

  فه یکدام وظ «ئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون هَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ» هی از آ (6

   های جامعه اسالمی اشاره دارد؟ قدامات تقویت تحکیم پایه یک از ابه کدام و  گردد ی استنباط م ،یاسالم

لْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ  لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ا وَ » با توجه به عبارت قرآنی  (7

 جامعه بپردازیم؟  هایپایه به تقویت تحکیم  توانیممی  چگونه« الْمُفْلِحُونَ 

  یککدام « بیانگر چه موضوعی است و به  هِیَ أَحْسَنُ َسبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی  ادْعُ إِلی آیه » (8

 ؟ کند می پیشنهادی در حوزه حضور مؤثر در جامعه جهانی اشاره  هایامه برناز 

 لِلْمُتَّقِینَ « را بنویسید.  وَالْعَاقِبَهُ  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ   الْأَرْضَ إِنَّ  اْستَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا»ترجمه آیه شریفه  (9

 .کنید  تکمیل را زیر جمالت «الصّالِحونَ یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعِد الزَّبورِ مِن فِی بناکَتَ وَلَقَد ه »شریف آیه در برتد  با (10

 .برند می زمین را ................. به ارث  آینده در که است این وعده آن و است داده   وعده یک در آیه  خداوند 

 .است آمده ............... زبور حضرت هازجمل .................. هایکتاب در وعده این

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=104
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 .همان ................... در زمین استزمین   بردن ارث به از مقصود

 .بنویسید  را«  ...وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ  یشریفه  یآیه  پیام (11

  احیای  در فردی هایتوانایی  تقویت عوامل از یککدام  بیانگر « رواواصب باهلل استعینوا لقومه موسی قال» یشریفه  یآیه  (12

 است؟ اسالمی  تمدن

را ترجمه نمایید و بگویید در این آیه خداوند  الصّالِحونَ«  یَرِثُها عِبادِیَ االَرضَ الذِّکرِ اَنَّ بَعدِ  الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا »وَلَقَد آیه   (13

 دهد؟ای می چه وعده 

 سؤاالتبه  « لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَهُ  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ  الْأَرْضَ إِنَّ اْستَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا »/اعراف( 128با تدبر در آیه ) (14

 پاسخ دهید؟

 عاقبت نیک و پیروزی ازآن چه کسانی است؟ (الف

   است؟ کارهاییچهاین عاقبت مستلزم انجام   (ب (15

منظور از شاهد  وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً« مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ در آیهبا تفکر  (16

 امت اسالم برای مردم دیگر چیست؟ بودن 

تبلیغی در   یهاروش چه  به « ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن» در آیه شریفه  (17

 اسالم اشاره دارد؟ 

اسالمی   یجامعه وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً«  مةٌ »وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ آیه  با توجه به  (18

 داشته باشد؟ای شاخصه چه  ، الزم استبرای معرفی تمدن متعالی اسالم

 جامعه ارائه فرموده است؟  هایپایه چه راهکاری برای تحکیم  « ...نکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَلْتَکُن مِّ»عبارت قرآنی  (19

از اقدامات تحکیم   یککدام مربوط به  « ...وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ »آیة  (20

 جامعة خود است؟ هایایهپ

از اقدامات حضور مؤثر در جامعة جهانی  یککدام ... « مربوط به  الْحَسَنَةِ  الْمَوْعِظَةِ  وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ  َسبِیلِ إِلى  آیة »اُدْعُ (21

 است؟

وعده شامل چه   و این است چیست  که خداوند داده  ایوعده « ...الذِّکرِ  بَعِد الزَّبورِ مِن فِی کَتَبنا »وَلَقَد  با توجه به آیه (22

 ؟ شودمی کسانی 

وعده قطعی خداوند « وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّالِحونَ»  یشریفه  یآیه با توجه به   (23

 ؟درباره آینده تاریخ را بنویسید 

چه عاملی   «لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَهُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ هِ وَاصْبِرُوااْستَعِینُوا بِاللَّ» یشریفه  ه یآبا توجه به  (24

 ؟شودمی فردی برای تحقق جامعه و تمدن اسالمی   هایتوانایی باعث تقویت 

  « یْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَ »  یشریفه  هی آبا توجه به  (25

 ؟اسالمی را بنویسید  در جامعهدو ویژگی مهم برای تحقق وحدت 

چیست؟ و در آن از  الِحونَ« »وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّ یشریفه موضوع آیه  (26

 کدام پیامبران سخن به میان آمده است؟ هایکتاب

پاسخ  سؤاالتبه وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً«  مةٌ»وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ یآیه با توجه به  (27

 دهید.

 کنید.   ترجمه( الف

 معه اسالمی اشاره دارد؟ به کدام ویژگی جا آیه( ب



 

 

در رابطه با   « مُ الْمُفْلِحُونوَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَْدعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُ»  یشریفه آیه  (28

 ت؟پیشنهادی برای رسیدن به اهداف بزرگ اسالم اس  هایبرنامه از  یککدام

  توان میچه پیامی  وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً« مةٌ»وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُشریفه  از آیه (29

 دریافت؟ 

جهان ازآنِ چه کسانی  آینده، نَ«»وَ لقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعِد الِذّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیِ الصّالِحوشریف  آیه بر طبق   (30

 شاره است؟اهایی به آن است و این وعده در چه کتاب

نقل و    لِلمُتَّقینَ «، از زبان کدام پیامبر الهیقبةُ»استعینوا بِاهللِ وَ اصبِروا اِنَّ لِلهِ یورِثُها مَن یَشاءُ مِن عبادِهِ وَ العا شریفه آیه (31

 بیان شده است؟   به چه دلیل

واقعی   جامعه  «وََسطاً لِتَکونوا شُهداءَ عَلَی النّاِس وَ یَکونَ الرَّسولُ عَلَیکُم شَهیداً مةٌوَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُ» شریفةآیه مطابق  (32

 است؟ ایجامعه اسالمی چگونه 

 

  (« خالیجای) کامل کردنی» سؤاالت 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. )علم(  بهرهبی............ کشوری که مردم آن از ......... (1

 منطقی و معقول( ) برقرار باشد......................  و.....................  میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب (2

)استحکام و   . و ..................... یک کشوراست.در میان افکار عمومی جهان.................... کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (3

 اقتدار(

 (فطرت) .هاستانسانپیام اسالم پیامی مطابق با .....................  (4

 ها(شکست -هاموفقیت) اجرای هر طرحی بدون آگاهی از..................... و..................... قبلی آن میسر نیست. (5

  های گیری تصمیمرا به  ما و دهد می فراوان است که ..................... و..................... ما را افزایش  هایبه تجر دربردارنده گذشته  (6

 ( بینیو روشنبصیرت ) .سازدمی نزدیک  تردرست

 نواده( خا) همت..................... است. و باتوانمند  ،خالق هاینسل تربیت   و محل هاو پاکی  هافضیلت کانون رشد   (7

  ای جامعه به  توانیممی تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم در آن صورت است که  هایشاخص اگر تالش کنیم جامعه خود را به  (8

 ( و نمونهاسوه )  ..................... و..................... برای دیگران تبدیل شویم.

 پیشرفت علمی( ) .کند می استقالل یک ملت را..................... تقویت  هایپایه (9

 علم( ) است. زاو درونبنا به فرمایش رهبر انقالب..................... درون جوش   (10

 (استعدادها) بنا به فرمایش رهبر انقالب باید..................... یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم بشود.  (11

  ان افکار عمومی جهان..................... و..................... نظام حکومتی یک کشور است. در می کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (12

 ( و اقتداراستحکام )

 حکمت الهی( )  ..................... تنظیم شده است.اساس  برآن    حکم وآموزه   هر  واست   و استداللیدین اسالم یک دین منطقی   (13

ی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار  هاینسلو  یابد می ت شود، فساد و تباهی گسترش اگر بنیان ..................... سس (14

 خانواده( ) .گیرند می  بر عهدهاجتماعی را  هایمسئولیت نیستند، 

را  وقتی دعوت قرآن  که جویای حقیقت باشد  طلبحقیقت و هر انسان  هاستانسانپیام اسالم، پیامی مطابق با .....................  (15

 ( طبیعی –فطرت  ). شودمی ..................... جذب آن  طوربه  شنودمی و تقوا   دامنیپاک به عقالنیت، عدالت، 



 

 

سخت   هایگردنه برای پیمودن راه و گذر از  ایمحرکه تمدن اسالمی و نیروی  کننده ایمان به اینکه ».....................« زنده  (16

 ( توانیممی ما ) است.

  جامعه از  پرستیحق قیام نمود و شرایطی فراهم کرد تا موانع ِ ..................... و  ن حق، باید ..................... کرد، برای تحقق سخ (17

 ( حق - ریزیبرنامه )  خود و جهان زدوده شود.

 دینتان()  ........ برگردانند.مگر آنکه شما را از ............. دارند برنمیبه گفته قرآن کریم دشمنان هرگز دست از مقابله با شما  (18

 در میان افکار عمومی جهان، ..................... و..................... نظام حکومتی یک کشور است.  کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم (19

 استحکام و اقتدار( )

  ............ خود دست نخواهند یافت. باشند هرگز به ......... بهرهبی بر مبنای سخن رهبر انقالب، کشوری که مردم آن از علم  (20

 حقوق خود( )

 استقالل( ) .شودمی و مانع تسلط بیگانگان  کند می ... ... ... یک ملت را تقویت هایپایه پیشرفت علمی،  (21

ست  ا بوده حقىقت و حق گسترش  و جهانى روابط  ..................... در و برقرارى ظلم با مبارزه انبیاء اصلى هایرسالت از یکی (22

 (عدل)

 .اشغالى است فلسطین ..................... در اقدامات جهانى، عرصه در ىیزورگو و ستیزیحق بارز نمونه (23

-منطقی و استداللی )است.  شده ..................... تنظیم اساس بر آن حکم و آموزه هر و دین ..................... است یک اسالم دین  (24

 حکمت(

 ( استقالل) .شودمی بیگانگان تسلط  و مانع  کند می  تقویت   را ملت  ..................... یکهایپایه  علمی پیشرفت (25

 ( است )پند نیکو نیکوتر  یو مجادله .....................  حکمت، الهی، پیام انتقال  برای اسالم تبلیغی هایروش  (26

فلسطین   – هاصهیونیست )......... در ..................... است جهانی، اقدامات............ عصر  و زورگویی در  ستیزیحق  نمونه بارز  (27

 (اشغالی

 پیشرفت علمی( ) شودمیتسلط بیگانگان  و مانع  شودمی  ..................... تقویت وسیلهبه استقالل یک ملت  هایپایه (28

باشند و به  ..................... های پیامحامل  توانند می ابزارهای رساندن پیام به همان میزان که در استخدام حق نقش دارند  (29

 ( گمراهی -باطل )ند. مردم کمک کن..................... 

 (همت - هافضیلت و ..................... است. ) توانمند   وخالق   هاینسلو محل تربیت  هاپاکی خانواده کانون رشد .....................  (30

تمدن  ) است. از گذر  و برای پیمودن راه  ایمحرکه زنده کننده ..................... و نیروی « نیمتوامیما »ایمان و باور به اینکه  (31

 اسالمی( 

آگاهی  ) الزم است......................  وتالش برای کسب.....................  اسالم، یتمدن متعال  یجاددر ا یفرد  هایتوانایی  یتتقو یبرا (32

 راده( تقویت ایمان و ا  –و بصیرت  

 رسد می خداوند یک وعده ..................... داده است و آن این است که در آینده، حکومت به .....................  با توجه به آیات قرآنی:  (33

 بندگان صالح خدا( –حتمی )

. )ما  کند میطی  سرعتبه ر را افتخا هایقله ، کند می لفظ، که در عمل بیان  صرفاً در ملتی که عبارت ..................... را، نه  (34

 ( توانیممی 

 ( توانمند  -مستحکم )..................... و..................... است.  ایجامعه تمدن متعالی اسالم نیازمند   سویبه حرکت  (35

 فردی(  هایتواناییتقویت ) تالش برای کسب آگاهی و بصیرت مربوط به حوزه ..................... است. (36

 مودت و رحمت( – یکتاپرستی)است.  پذیرامکانکه اهل ..................... و ..................... باشند   ایخانوادهای پاک در ریه تربیت ذ  (37



 

 

  -معنویت )موجب اشتیاق آنان در رسیدن به ..................... و..................... شد.  هاملت انقالب اسالمی بر بسیاری از  تأثیر  (38

 (التعد 
 

  «پاسخ کوتاه » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 و زورگویی در عرصه جهانی را بنویسید. ستیزیحق بارز  نمونه (1

 فردی چه اقداماتی الزم است؟ نام ببرید.  هایتوانایی برای تقویت  (2

 ؟ افتد می خانواده سست شود چه اتفاقی  بنیان اگر  (3

 نام ببرید؟  آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم را (4

 درباره زن چگونه بود؟   وسطیقرون عقاید کلیسای   (5

 است شدهمعرفی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه چیزی مایه اقتدار ملی  (6

 را بنویسید. ایران مسلمانان موفق تجربه دو (7

 افکار عمومی جهان چیست؟ در میانعامل برای حضور کارآمد  ترینمهم (8

 می را نام ببرید. عوامل استحکام نظام اسال ترینمهم (9

 سست شدن بنیان خانواده چه آثاری به دنبال دارد؟  (10

 ؟کنند می ره( دشمنان و جهان خواران تا کجا ما را تحمل ) خمینیبر مبنای فرمایش امام  (11

 هماوردی حق و باطل در کدام میدان در جریان است؟ ترینسخت (12

 است؟  ایجامعه تمدن متعالی اسالم، نیازمند چگونه   سویبه حرکت  (13

 ؟باشد می برای رسیدن به تمدن جهانی اسالمی، کدام است و شامل چه مواردی  ریزی برنامه حوزه چهارم در  (14

 ؟ شودمی برای دیگران تبدیل  اینمونه در چه صورت جامعه اسالمی، به جامعه اسوه و  (15

 داد؟ انجام   را باید  اقداماتی باید چه آن به دستیابی و اسالم، آرمانی بزرگ تمدن هدف برای تحقق (16

 الزم است؟ انجام چه اقداماتی فردی، هایتوانایی  تقویت برای (17

 . ببرید  نام  را « عمومی نفسعزت  تقویت»  اول  یحوزه  در  پیشنهادی یبرنامه  (18

 چیست؟  وسط  امت  از منظور « وسطا امه  جعلناکم  کذلک»  قرآنی عبارت به  با توجه  (19

 دارد؟   وجود ایرابطه  آن، چه  تبلیغ  و روش  پیام یک  میان (20

 . بنویسید  را  فردی هایتوانایی  تقویت  برای  پیشنهادی اقدامات از  وردم یک (21

 ؟شوند می نیز  جوییحقبلکه سد راه  روند نمی زیر بار حق   تنهانه چرا همیشه گروهی از اهل باطل چنین هستند که  (22

 ام ببرید؟ را ن شدهتشکیلکه برای باطل جلوه دادن حق و حق جلوه دادن باطل  هاییرسانه نمونه از  ترینمهم (23

 سخت است؟  هایگردنه  و گذراندنبرای پیمودن راه   ایمحرکه چه امری زنده کننده تمدن اسالمی و نیروی  (24

 دو مورد از ثمرات اجتماعی تحکیم بنیان خانواده که در جهت رسیدن به هدف تشکیل تمدن اسالمی است را نام ببرید؟ (25

 مند چه چیزهایی هستیم؟ فردی نیاز هایتواناییبرای تقویت ایمان و اراده در   (26

 تحکیم بنیان خانواده چه آثاری را به همراه دارد؟  (27

 ؟کند می استقالل یک ملت را چه چیزی تقویت  هایپایه (28

 به تجدید حیات تمدن اسالمی در حوزه اول چه اقداماتی باید صورت گیرد؟  یابیدست برای  (29

 چهار مورد از عوامل استحکام نظام اسالمی را نام ببرید. (30



 

 

 باید پرداخت؟ هاییحوزه تجدید حیات تمدن اسالمی به چه برای  (31

 به نظر برسد کدام است؟  بلندپروازینگاهی ابتدایی شاید  و در  و مشکالتهدف بزرگی که با توجه به امکانات موجود   (32

 ؟اند کدم ادامه یابند  ترقوی  و عزم بلندتر علمی باید با همت  هایرشته که در زمینه پیشرفت در  ایاولیه  هایقدم (33

 ؟چرا ؟شوند می طبیعی جذب اسالم   طوربه  هاییانسان چه  (34

 در چه جهتی است؟  هاآن تالش  ودارند   العملیعکسگروه باطل در مقابل حق چه   (35

 د سیاست ما با بیگانگان باشد؟ و اساس باید اصل  اینکته با توجه به سخن امام خمینی توجه به چه  (36

 تحقق جامعه و تمدن آرمانی اسالم را نام ببرید؟  فردی برای هایتوانایی الزم در جهت تقویت  دو اقدام (37

 دهنده راه توحید و اسالم باشد چیست؟ای اعطا کند که ادامه خداوند به یک خانواده ذریّه  که اینشرط  (38

 اسالمی باشد؟مانعی مهم در جهت تحقق تمدن  تواند می چه عاملی   (39

 ؟ شودهای خانواده مییم پایه ما در حوزه تحک هایمسئولیت از  یککدام  سبب تقویت  ( توانیممیاعتقاد و ایمان به عبارت )ما  (40

 که پیامبر )ص( در یاران اندک خود به وجود آورده بود، چه آثاری به دنبال داشت؟   ایخودباوری  (41

 ؟تحقق تمدن آرمانی اسالم ناشی از درک سطحی از چیست ندانست  بلندپروازی (42

 ؟د باش  هاپاکی  و هافضیلت  رشد  کانون   از تواند می  محیطی چه  (43

 ؟و مانع تسلط بیگانگان است  شودمی استقالل با چه چیزی تقویت  هایپایه (44

 مربوط به کدام حوزه از اقدامات برای رسیدن به تمدن آرمانی اسالم است؟ و ارادهتقویت ایمان  (45

 باشند؟ تأثیرگذاربر سایر جوامع   توانند می در چه صورتی ملت مسلمان   (46

 و چه خصوصیتی دارد؟  اقتدار ملی چیست مایهمعظم رهبری بنا به سخنان مقام   (47

 تمدن اسالمی را به کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل کنیم و بهترین مبلّغ اسالم در جهان باشیم؟  توانیم می چگونه  (48

تنظیم شده  بر چه اساسی  وجود داشته باشد و هر آموزه و حکم دین اسالم ایرابطه میان یک پیام و روش تبلیغ آن، باید چه   (49

 است؟
 

  (« غ/ ص)  غلط و صحیح » سؤاالت 

 :دهید کوتاه  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ( )غ است. پذیرامکان از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده  ایدسته تمدن متعالی اسالم، با انجام   سویبه حرکت  (1

اینکه   که  شودمی ر صورتی محقق شما د با توجّه به سخنان امام خمینی )ره(، دست برداشتن دشمنان از مقاتله و ستیز با (2

 )غ(  شما را از دینتان برگردانند.

 مؤثر، ضروری و الزم است. )ص(  هایروش و انتخاب  هاواقعیت شناخت دنیای جدید جهت درک درست  (3

 )غ(  باطل باشد. هایپیامحامل  تواند می فقط  ()اینترنت رسانیاطالع جهانی  شبکه (4

 در فلسطین اشغالی است. )ص(  هاصهیونیستجهانی، اقدامات  صهعرو زورگویی در  ستیزیحق بارز  نمونه (5

 ( غ) قبلی میسر است.  هایشکستو  هاموفقیت اجرای هر طرحی بدون آگاهی از   (6

 ( ص) خالق توانمند و با همت است. هاینسلو محل تربیت  هاپاکی و  هافضیلت خانواده کانون رشد   (7

 ( ص). یابد نمی اهی در دنیا و همر  شودمی طبیعی منزوی  طوربه  ضعیف یک کشور  (8

  و تکمیل  هاکاستی اصالح ها، زشتی دارد که فقط حق ماست که سهم خود را در مقابله با  و ضعفقوت  جدید نقاطتمدن  (9

 ( )غ این تمدن ایفا کنیم. و محاسن هاخوبی

 )غ(  است. و الزم قدرت ما ضروری   و افزایش هاواقعیت برای درک درست  شناخت دنیای جدید  (10



 

 

 )غ(  .است« خودجامعه  هایپایه تحکیم »  سوماز اقدامات مربوط به حوزه  و ارادهایمان تقویت  (11

 )غ(  است. اسرائیلبنی جهت مبارزه با  هاآن حضرت موسی به قوم خود برای آماده ساختن  سخن«  واصبروا استعینوا باهلل »آیه   (12

 )غ(  همت است. و بامند  توان، خالق هاینسل تربیت   و محل هاو پاکی  هافضیلت جامعه کانون رشد  (13

 ( ص)  فتح خواهد کرد. سرعتبه افتخار را  هایدارد قله  و باور ملتی که به توانایی خود ایمان  (14

 )غ(  سخت است. هایگردنه برای پیمودن راه گذر از   ایمحرکه نیروی  کننده تمدن اسالمی و  زنده« توانیممی ما  » بیان (15

 )غ(  با هر روشی به دیگران رساند. توان می حق را  (16

 ص( ) و فعال در جامعه جهانی است.  مؤثر اقدامات برای حضور   ازجملهمبارزه با ستمگران و تقویت جهاد و شهادت و صبر  (17

 غ( )  عدل الهی تنظیم شده است. بر اساس هر آموزه و حکمی از دین اسالم  (18

 ص( )  عمومی جهان است. در میان افکار  حضور کارآمد عامل برای  ترینمهم استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور  (19

 ( غ)  .گرایند می و به حقیقت و عدالت  شودمی تمامی مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم   (20

 ( غ)  میسر است.  قبلی هایشکستو  هاموفقیت اجرای هر طرحی برای فردا بدون آگاهی از   (21

 ( غ)  ترسیم چهره عقالنی دین هستیم.  نیازمند فردی  هایتوانایی برای تقویت  (22

 ( غ)  ادهای یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه، مستقل شود.باید استعد  (23

 ( ص)  هماوردی حق و باطل، در میدان شبکه جهانی اینترنت در جریان است. ترینسخت (24

که دعوت به حق و عدالت را به صحبت و شعار منحصر   شوند می ره(، دشمنان وقتی از ما راضی ) خمینیبر اساس سخن امام  (25

 ( غ)  کنیم.

 ( ص)  عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. ترینمهم استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور،  (26

ص( در یاران اندک خود به وجود آورد سبب شد در شهر کوچک مدینه امتی تربیت شود که  )  اکرم خودباوری که پیامبر  (27

 ( ص. )برای اصالح جهان قیام کند.

 ( ص. ) شودمی بیگانگان تسلط  مانع و کند می  تقویت را ملت ىک استقالل هایپایه ،علمى هایپیشرفت (28

 (ص ) است.  و اراده ایمان تقویت جهانی، یجامعه  در  و فعال مؤثر  حضور  برای  قدم  اولین (29

 ( غ) .است فردی  هایتوانایی تقویت  برای عامل ترینمهم  خود، با دیگران  کردن  همراه (30

 ( غ)  .است بلندپروازانه طرحی  موجود هایقابلیت با آن  یو مقایسه  اسالم آرمانی  یجامعه  برای  تالش  (31

 (غ) باشد می عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان تقویت عزت نفس عمومی  ترینمهم (32

مگر اینکه   رند دابرنمی : دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستیزه با اسالم فرماید می ره( با استناد به قرآن کریم ) خمینی امام  (33

 ( غ) ابود شوند.مسلمانان نیست و ن

ای از اقدامات  توحید باشد، نمونه  یدهندهادامه ای که برای داشتن ذریه  –دعای حضرت ابراهیم به هنگام بنای خانه کعبه  (34

 ( غ)  های فردی است.توانایی برای تقویت 

کند نتیجه، خودباوری   ریزی برنامه ن و گسترش توحید تربیت امتی که برای اصالح جهان قیام کند و برای آزادی ستم دیدگا (35

 ( ص)  بود ص( )  پیامبریاران 

 ( ص)  .ضروری و الزم است مؤثر هایروش شناخت دنیای جدید جهت انتخاب  (36

 ( غ)   .شودمی و این وابستگی مانع از دست رفتن یک ملت  کند می ارتباطی یک ملت را تقویت   هایپایه پیشرفت علمی،  (37

 ( غ)  فقط یک دین تبلیغی است و نیاز به استدالل ندارد.  دین پیامبران الهی (38

تا مردم دنیا، باطل را جای حق گذاشته و از   دهند می که باطل را حق جلوه  شودمی توسط کسانی مدیریت  هارسانه بیشتر  (39

 ( ص)  آن پیروی کنند.



 

 

 ( غ) کرد.  یغ تبل  یآن را به هر روش   توانمی و معقول است   ی منطق  یند  یکاسالم  ین چون د (40

 ( ص) .زند می بر هم  شوند می  پرستیو حق  جوییحق را که سد راه  یگسترش عدالت منافع کسان (41

 ( ص)  .شودمی جذب آن  یعیطب طوربه  طلبیحقیقت که هر انسان  هاستانسان مطابق با فطرت  یامی اسالم پ یامپ (42

 ( ص)  است. مؤثر الزم و ضروری هایروش و  هاواقعیت شناخت دنیای جدید برای انتخاب درک درست  (43

 ( ص) .شودمی و مانع تسلط بیگانگان  کند مییک ملت را تقویت   استقالل هایپایه  های علمیپیشرفت (44

 ( ص)  فتح خواهد کرد. سرعتبه افتخار را  هایقله  کند می بیان  در عملدر لفظ که  صرفاًنه  را« توانیم می ملتی که عبارت »ما  (45

 ( غ) است. پذیرامکان ز اقدامات فردی و گروهی ا ایدسته تمدن متعالی اسالم با   سویبه حرکت  (46

 ( ص)  ، مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت و ظالمانه آگاه کنیم.هادقیق فرصت  با شناخت (47

 ( ص)  باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت.  بهرهبیکشوری که مردم آن از علم  (48

 ( ص)  کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل شویم.به   توانیممی جامعه خود را مستحکم کنیم   هایبنیان اگر  (49

 ( غ) باطل باشند. هایپیام ند حامل توانمی ن رسانپیامابزارهای  (50

اقدام رسول خدا ص که در شهر مدینه که سبب شد امتی تربیت شوند که برای اصالح جهان قیام کنند استحکام بخشیدن   (51

 غ( )  .اسالمی بود  نظامبه 

 ( غ)  .مردم دنیا را با خود همراه کنند  دهند تا حق را باطل جلوه   خواهند می جهانی  یرساناطالع در شبکه  پیشگانباطل (52

 ( ص)  .را گذاشتند  یک جامعه توحیدیباال بردن بنای کعبه، بنای  با ( ع) اسماعیل حضرت  و ( ع)  ابراهیمحضرت  (53

 ( ص)  .های فردی استتالش برای کسب آگاهی و بصیرت مربوط به اقدامات حوزه توانایی  (54

 ( غ)  و منطقی به دیگران رساند. ی روش تجرب ازجمله توان با هر روشی چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم را می  ترسیم (55

 ( ص)  ای مستحکم و توانمند است.تمدن متعالی اسالم، نیازمند جامعه  سویبه حرکت  (56

 ( غ)  است پروازیبلند  دورازبه در دسترس و نزدیک و  هدفی  در نگاه اول و ابتدایی تحقق تمدن ارمانی اسالم،  (57

 ( غ)  استفردی  هایتواناییهمراه کردن سایر افراد جامعه با خود مربوط به حوزه   (58

 (ص) هاستانسان مطابق با فطرت  پیامی  پیام اسالم، (59

 ( غ ) باشد  برقرارالزم نیست میان یک پیام و روش تبلیغ آن همواره تناسب   (60

 ( غ) تقویت عزت نفس عمومی جزء حوزه تحکیم بنیاد خانواده است (61

 
« ارتباط کشف» سؤاالت    

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

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 برای کسب آگاهی و بصیرت. تالش ( 1

 .با خودکردن دیگران   همراه( 2

 توانیم. و باور به اینکه ما می ایمان( 3

 نظام اسالمی.  استحکام( 4

 استقالل کشور.  هایپایه  تقویت( 5

 جامعه  هایبنیان  تحکیم( الف

 فردی  هایتوانایی   تقویت( ب

 جهانی در جامعه  و مناسبفعال   حضور( ج

 و فناوری برای پیشگام شدن در علم  تالش ( د

 جهان کارآمد در عامل برای حضور  ترینمهم ( هـ

 های سخته و گذر از گردنهمحرکه برای پیمودن را نیروی ( و

 بنیان خانواده  تحکیم( ز

 



 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

( تحکیم این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه،  1

 .شودمی کاهش فساد و جرم 

( شناخت دنیای جدید، جهت درک درست واقعیات و  2

 ضروری است، مؤثر  هایروش انتخاب 

 ایجامعه اسالم، نیازمند تمدن متعالی  سویبه ( حرکت 3

 مستحکم و توانمند است.

مطالبه   دائماًصریح و هوشیارانه  صورت به هاارزش ( بایستی 4

 شود.

استقالل یک ملت را تقویت کرده   هایپایه پیشرفت علمی،  (5

 شودمی و مانع تسلط بیگانگان 

 الف( تالش برای کسب آگاهی و بصیرت 

 جامعه خود  هایپایه ب( تحکیم 

 ویت ایمان و اراده ج( تق

 خانواده  د(

 هـ( استحکام بخشیدن به نظام اسالمی 

 هاآن و کمبودها در جهت اصالح   هاضعف و( شناسایی 

 ز( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 تقویت خودباوری  (1

 ص( )  پیامبر ( روش تبلیغ 2

 ( انسجام اسالمی و مشارکت عمومی 3

 و فعال در جامعه جهانی   مؤثر( حضور 4

 ( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 5

 خویی درشت جایبه الف( برخورد نرم و دوستانه 

 ب( یکی از عوامل استحکام نظام اسالمی 

 ج( تقویت عزت نفس عمومی 

 جامعه خود هایپایه د( تحکیم 

 ه( ترسیم چهره منطقی دین اسالم

 ه و( تقویت ایمان و اراد 

 و بصیرت تالش برای کسب آگاهی   ز(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ترسیم چهره منطقی و عقالنی دین اسالم 

 همراه کردن دیگران با خود  

 خالق  هاینسل و  هاپاکی کانون رشد 

 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  

 « توانیممی ما »عبارت 

 تقویت عزت نفس عمومیالف( 

 امعه ج هایپایه تحکیم  ب(

 خانواده ج( 

 ازمنکرنهی و  معروف امربه  د(

 رسالت انبیاهـ( 

 در جامعه  مؤثر حضور  و(

 فردی  هایتوانایی ز( تقویت 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 موفق ایران اسالمی یتجربه ( 1

 ( دستیابی به تحقق تمدن آرمانی اسالم 2

 ( رشد فضایل اخالقی در جامعه 3

 بنیان خانواده  تحکیم( الف

 ب( جهاد و آمادگی برای شهادت

 ج( پیروزی دفاع مقدس. 



 

 

 ( اعتقاد راسخ به دین 4

 ( تحقق سخن حق 5

 و بصیرتد( تالش برای کسب آمادگی  

 و اراده هـ( تقویت ایمان  

 و( شناخت توانمندی ذاتی انسان

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 ی تمدن اسالم ۀ عامل زنده کنند  (1

 باطل  حق و ی هماورد ترینسخت (2

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم ( 3

 . کرد یغ اسالم را تبل یند  تواننمی با آن  (4

 یدر عرصه جهان  ستیزیحق نمونه بارز  (5

 ینترنت ا الف(

 توانیم می ما  ب(

 ی اشغال طیندر فلس هاصهیونیست اقدامات  ج(

 هاضعف  و  کمبودها ییشناسا د(

 ه نجاهال هایتعصب  هـ(

 نمبارزه با ستمگرا و(

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 از عوامل استحکام نظام اسالمی

 هاآندر جهت اصالح    و تالش  و کمبودها هاضعفشناسایی -2

 کند می استقالل یک ملت را تقویت  هایپایه-3

در میان افکار عمومی   کارآمد عامل برای حضور  ترینمهم-4

 جهان

نیروی   می وبه آن زنده کننده تمدن اسال  و باورایمان -5

 سخت  هایگردنه محرکه برای گذر از  

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم( الف

 ب( تقویت عزت نفس عمومی

 فردی  هایتوانایی  تقویت (  ج

 در جامعه جهانی   و فعال مؤثر  حضور( د

 نظام حکومتی  و اقتدار  استحکام( ه

 و( پیشرفت علمی 

 ازمنکرنهی و  معروفامربه عوت به خیر و د  ز( 

 

 ها{»ب« }پاسخ  }سؤاالت{ »الف« 

 ( تقویت فرهنگ جهاد و صبر1

 فقر  کاهش( 2

 ( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 3

 برای رساندن پیام هاروش  کارآمدتریناستفاده از بهترین و  (4

 فردی  هایتوانایی ( تقویت  5

 

 به نظام اسالمی استحکام( الف

 ب( همراه کردن سایر افراد جامعه با خود 

 حضور فعال در عرصه جهانیج( 

 د( تحکیم بنیان خانواده 

 هـ( حضور مؤثر و فعال در جامعه 

اِستَعینوا بِاهللِ وَاصبِروا اِنَّ االَرضَ لِلّهِ یورِثُها مَن یَشاءُ مِن »و( 

 « عِبادِه

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

 برای رساندن پیام اسالم  هاروش از بهترین  استفاده ( 1

 عزت نفس عمومی  تقویت( 2

 برای کسب آگاهی و بصیرت تالش ( 3

 بنیان خانواده  تحکیم( الف

 جامعه خود  هایپایه  تحکیم( ب

 و فعال در جهان مؤثر   حضور( ج



 

 

 عدل در روابط جهانی برقراری( 4

 ستیزی حق بارز  نمونه ( 5

 فردی  هایتوانایی  تقویت ( د

 اصلی انبیا  رسالت( هـ

 چهره منطقی از دین ترسیم( و

 نسبت به فلسطینیان  ظلم ( ز
 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

در فضای مجازی برای تبلیغ اندیشة   آگاهانه سازنده و  حضور ( 1

 درست دینی 

بنیادی و   هایسلول  علمی در زمینة فناوری نانو، پیشرفت( 2

 صنعت نفت 

و همراه و   شودمی طبیعی منزوی  طوربه کشور ضعیف  یک( 3

 همدلی ندارد 

افتخار را فتح   هایقله که به توانایی خود ایمان دارد  ملتی ( 4

 خواهد کرد 

 مطالبه شود.  دائماًصریح و هوشیارانه   صورتبه  هاارزش  بایستی( 5

 عزت نفس عمومی تقویت ( الف

 کردن دیگران با خود   همراه( ب

و تالش در جهت   کمبودهاو  هاضعف  شناسایی( ج

 هاآن اصالح 

 ر علم فناوری برای پیشگام شدن د تالش ( د

 چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم  ترسیم ( هـ

 نظام اسالمی  هایپایه بخشیدن به  استحکام( و

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

استقالل یک ملت را تقویت و مانع تسلط بیگانگان  هایپایه ( 1

 .شودمی 

 عوامل استحکام نظام اسالمی است.  ترینمهم  از( 2

در عرصه جهانی  زورگوییو  ستیزیحقارز ب هاینمونه  از( 3

 است.

 است. رسانیپیام ابزار  ترینمهم ( 4

  ، مؤثر هایروش و انتخاب  هاواقعیتدرک درست  جهت( 5

 و الزم است.  ضروری 

 ( )اینترنت رسانیاطالع جهانی  شبکه ( الف

 در فلسطین اشغالی  هاصهیونیست  اقدامات( ب

 ریزی برنامه ( ج

اقتصادی و توسعه عدالت در همه   هایپایه  استحکام( د

 ابعاد

 علمی  پیشرفت( هـ

 و( شناخت دنیای جدید 

 

 

 ها{»ب« }پاسخ  »الف« }سؤاالت{ 

ایرانی مسلمان پشت سر   عنوانبه که ما  ایتجربه ( دو 1

 .ایمگذاشته

 عوامل استحکام نظام اسالمی  ترینمهم  از (2

 فردی است.  های توانایی ( موجب تقویت3

 برای همراه کردن سایر افراد جامعه با خود  اقداماتی( 4

باطل و   هایگروه اصلی انبیاء در مبارزه با  هایرسالت( یکی از 5

 ستمگر

 

مطالعاتی خودجوش در میان خویشان  هایگروه تشکیل  الف(

 و دوستان صمیمی  کالسانهم و 

 مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق و حقیقت ب(

پیروزی در  -ادی و وابسته به بیگانه برچیدن نظام استبد  ج(

 دفاع مقّدس 

 د( تقویت عزت نفس عمومی  

 تالش برای کسب آگاهی و بصیرت هـ(

 ازمنکر نهی و   معروفامربه مقّدس  وظیفهو( عمل به  

 برای رساندن پیام  هاروش ز( استفاده از بهترین 



 

 

 

  (« تشریحی) پاسخ گسترده » سؤاالت 

 :ددهی کامل  پاسخ  زیر سؤاالت به

 ایمان و اراده را توضیح دهید. تقویت  از اقدامات تقویت توانایی فردی، ( 1

 ؟ فرمایند می رسول خدا چه به   غی خداوند درباره روش تبل ( 2

 ؟ شودمی پیام اسالم جذب  برابر در طلبحقیقت انسان  هر راچ ( 3

 مختصر توضیح دهید.  طوربه و عقالنی دین اسالم را  منطقی ترسیم چهره  ( 4

 دیگر داشته است؟  هایملت بر  تأثیریتجارب چه    این ،ایمگذاشته ن دو تجربه را پشت سر ما ایرانیان مسلما ( 5

 در ارتباط با مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر باید چه کرد؟  ( 6

 دور از دسترس پنداشتن تحقق تمدن آرمانی و جهانی اسالم، ناشی از چه عواملی است؟ تبیین کنید.  ( 7

 ؟کند می خانواده چه کمکی به ایجاد تمدن آرمانی اسالم  تحکیم بنیان ( 8

 صورت پذیرد؟  تواند میبرای همراه کردن سایر افراد جامعه با خود چه اقداماتی  ( 9

 تقویت فرهنگ جهاد و شهادت الزم و ضروری است؟  چرا برای حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی، ( 10

 جهان را بنویسید؟ هایملت  یلی بردر جنگ تحم و پیروزی پیروزی انقالب اسالمی   تأثیر  ( 11

 دهیم؟   را انجام اقداماتی باید چه آن به دستیابی برای و اسالم، آرمانی تمدن بزرگ تحقق برای هدف ( 12

 ضررهایی دارد؟  و چه تحکیم یا سست شدن نظام خانواده چه فواید  ( 13

 جهانى چه اقداماتی را انجام دهیم؟  جامعة در فعال و مؤثر برای حضور ( 14

 . ببرید  نام را  جامعه هایبنیان  تقویت  برای پیشنهادی اقدامات زا مورد  چهار ( 15

 .دهید   شرح است؟ مؤثر آن  استحکام  در  عواملی چه نباشد  و منزوی  ضعیف  جهان در  کشوری   آنکه برای ( 16

 دهید   شرح است فردی هایتوانایی تقویت  موجب جدید، و تمدن  اسالمی  تمدن  از آگاهی کسب  برای  تالش  چگونه ( 17

 ؟شودمی   میسر چگونه  جهان، کل   در پرستیو حق  حق  موانع زدودن  و  حق،  سخن تحقق  ( 18

جامعه خود چه اقداماتی باید صورت   های پایه تمدن متعالی اسالم در حوزه سوم در بخش تحکیم  سوی به برای حرکت  ( 19

 پذیرد؟

 چیست؟ توضیح دهید. «هاستانسانپیام اسالم، پیام مطابق با فطرت »مقصود این جمله،  ( 20

 به کانون اصلی تبلیغ اسالم چیست؟ شدنو تبدیل در راستای تحقق تمدن اسالمی   طلبعدالتن معتقد و وظیفه یک جوا ( 21

انجام دهیم را   توانیممی جهت تشکیل تمدن اسالمی  در سه مورد از اقداماتی را که برای همراه کردن دیگران با خود، ( 22

 بنویسید؟

 معقول با ظلم هدایت نماییم؟   ارزهو مباستقامت   سویبه ما مسلمانان چگونه باید مردم را  ( 23

 چه اقداماتی هستیم؟ نیازمند جامعه خود را مستحکم کنیم و نقاط ضعف جامعه را برطرف کنیم  هایبنیان برای اینکه  ( 24

 دارد؟   مؤثربه چه شکلی در جامعه جهانی حضور فعال و  باشد می که جویای حقیقت   ضمیرروشن و  طلبحقیقت انسان  ( 25

 ؟شوند می  پرستیحق و سد راه   روند نمی ل زیر بار حق و حقیقت چرا گروهی از اهل باط ( 26

 ؟ شودمی انسان  ی فرد هایتوانایی  یتچگونه موجب تقو یرتو بص ی کسب آگاه ی تالش برا ( 27

 . ید ده یحجامعه خود توض هایپایه  یماز اقدامات تحک یکی عنوانبه را  ی « عزت نفس عموم یتتقو» ( 28

 یم؟ بخش یمجامعه خود را تحک هایپایه  اد جامعه خود،افر یربا همراه کردن سا توان می چگونه  ( 29

 ما در برابر تمدن جدید چیست؟  و مسئولیتحق ما  ( 30



 

 

 گذشته چیست؟  هایشکست  و هاموفقیت فواید آگاهی از  ( 31

زمانی یک ملت به معنای   و چهند به حقوق خود دست یابد توانمیبا توجه به سخنان رهبر انقالب کدام کشورها هرگز ن ( 32

 ؟ شودمی عالم  حقیقی کلمه

 ؟شود می از جامعه خود و جهان چگونه میسر  پرستیحق تحقق سخن حق و زدودن موانع  ( 33

 ؟ باید اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم چیست مهمی که  نکته  سخن امام خمینی )ره(،  بر اساس  ( 34

 را نام ببرید؟  شودمی که سبب حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی   هاییبرنامه  ( 35

 و فعال در جامعه جهانی« را توضیح دهید؟  مؤثر»حضور  شدنجهانییکی از اقدامات مهم عصر  ( 36

 در جامعه کنونی مانع مهم در جهت تحقق تمدن اسالمی چیست؟ وظیفه یک جوان در رفع آن مانع چیست؟  ( 37

 شرح دهید؟  را( ضرورت استفاده از بهترین ابزارها برای رساندن پیام )در حوزه چهارم ( 38

  نام  ؟شودمی چه اقداماتی پیشنهاد  دهند می که دشمنان علیه دین اسالم انجام  و اقداماتیبه شرایط کنونی جهان  با توجه  ( 39

 ببرید.

 و عدالت را منحصر به صحبت و شعار کرد؟  چرا نباید دعوت به حق ( 40

 جهانی را بیان کنید؟  یعرصه در   زورگوییو  ستیزیحق نمونه بارز  ( 41

 استوار و محکم نوجوانان و جوانان در زندگی امروز است را نام ببرید؟  هایشانه دو تجربه اصلی که بر  ( 42

 به کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل شویم؟  توانیم می چگونه  ( 43

 بزرگ را نام ببرید؟ هایهدف دستیابی به موفقیت و  هایحوزه  ( 44

 برای رساندن پیام را توضیح دهید  هاروش  کارآمدتریناستفاده از بهترین و   ( 45

 چهار مورد( )  جامعه خود را نام ببرید. هایپایه ط به تحکیم برنامه مربو ( 46

 جامعه خود را فقط نام ببرید  هایپایه حوزه تحکیم  شدهبینیپیش چهار مورد از اقدامات  ( 47
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جهانی « با توجّه به شرایط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم   جامعهبرای »حضور مؤثر و فعال در  چهارم حوزهدر  ( 51

 است؟ پیشنهادشدهماتی ، چه اقدادهند می علیه دین ما و پیامبر ما انجام 
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