
 

به نام خدا                            دبیر : رضا شفیعی                                             3سواالت دین وزندگی  

   1درس                                                          

:غ( مشخص کنید-درستی ونادرستی گزاره های زیر را با )ص   

                                           هر کدام از ما براساس عقل ودانش خویش خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم.       – 1

غ -جواب  

                                          انسان با شاخت اولیه می تواند به معرفت عمیق درباره خدا دست یابد.                               – 2

غ –جواب   

                                         انسان اگر درخود نظر کند درمی یابد که پدیده ای است که وجود و هستی اش از خودش نیست .    -3

ص-جواب   

                                 ق تر درباره خدا فرا می خواند.  با وجود شناخت اولیه در مورد خداوند ، قرآن کریم ما را به معرفت عمی -4

ص –جواب   

نیازمند پدید آورنده ای هستند که خود پدیده نباشد پدیده ها ،که وجودشان از خودشان نیست ، برای موجود شدن  -5

ص  –بلکه وجودش از خودش باشد.   جواب   

                                                          دن و هست شدن به آفریننده نیاز مندیم . ما وهمه پدیده های جهان ، فقط در پدید آم -6

غ –ج   

                                ما و همه پدیده های جهان ، در پدید آمدن وهست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم گه خود پدیده نباشد.  -7

ص –ج   

                                                                     عبارت قرآنی " وهللاُ ُهَوالَغنُی الَحمید" به توحید در ربوبیت اشاره دارد.     -8

غ -ج  

                                                                               نیاز انسان به خدا فقط شامل هست شدن "بوجود آمدن " است.    -9

غ –ج   

                                                                              نیازمندی موجودات ، به خدا منحصر به مرحله پیدایش است.    – 11

غ  -ج  

                                                           نیازمند دیگری نیست .هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن  -11

غ  –ج   

                                                                                        رابطه خدا با جهان ، مانند رابطه بّنا با ساختمان است .  -12

غ –ج   

   .                                           ازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع ویا کم نمی شود جهان همواره و در هر" آن" به خدا نی -13

ص  –ج   

                                                                 رابطه جهان با خدا تا حدودی شبیه رابطه مولد برق با جریان برق است .  – 14

غ -  ج  

                           آیه " یسالُُه َمن فِی الَسماوات واالَرض ......" اشاره به  " درخواست و نیاز دائمی مخلوقات به خدا دارد."   -15

ص –ج   

                                             چون موجودات هرلحظه ازخداوند درخواست دارند ،خداوندهرلحظه دست اندرکارامری است.  -16

ص  –ج   

                                هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدابیشترشود، عجز وبندگی خود را  بیشتر ابراز می کند . -17 

ص –ج   

                                                                                     افزایش خودشناسی سبب احساس نیازبیشتربه خداونداست. -18

ص   - ج  

                                                   " هللاُ نوُر السماوات َو االَرِض " یعنی تمام موجودات وجود خود را از خداوند می گیرند. -19

ص –ج   



 

                                                                     هر موجودی در ّحد خودش تجلی بخش خدا ونشانگر صفات الهی است .  21

ص - ج   

                                                          در حقیقت ذهن انسان توان و گنجایش فهم چیستی و ذات امور نامحدود را دارد.  -21

غ –ج   

                                                                                     ه آن است . الزمهء شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی ب -22

ص –ج   

                                                                                     ت. به شناخت اسماء وصفات خداوند نیسذهن انسان قادر  -23

غ  –ج   

را با کلمات مناسب پر کنید:جای خالی   
                            پدیده ها ، که وجودشان از خودشان نیست برای موجود شدن به ................................نیازمندند. -24

پدید آورنده  –ج   

                               درک می کند . انسان بر اساس ................................خویش ، خدا را می یابد و حضورش را  -25

فطرت   -ج  

                     یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ...........................باشد . -26

ذاتاً موجود  –ج   

                                                                       شود .   نیاز انسان به خدا شامل ................................ می  -27

همه چیز  –ج   

                                                     .   شناخت هر چیزی ...................................به آن است ی  الزمه  -28

احاطه  )دسترسی( -ج    

                                            ما به دلیل ................ذهن خود نمی توانیم ذات امور نا محدود را تصور کنیم .  -29

محدود بودن   -ج   

ر یابیم ما می توانیم صفات واسماء خداوند را بشناسیم اما نمی توانیم ........................و..................او را د -31

چیستی –ذات    -ج       .  

:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  
"  بنویسید  با توجه به آیه " یسألُُه َمن فِی الُسماوات َواألَرِض ُکلُ َیوم   -31 11صُهَو فی شأن   

11صالف( چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟   

11صاست.؟ب( چرا خداوند هر لحظه دست اندر کار امری   

در پیدایش ودر بقا نیازمندی انسان و موجودات به خدا شامل چه چیز هایی است ؟ -32  

11ص" خداوند نور هستی است " به چه معناست؟-33  

11صافزایش خود شناسی در انسان سبب چه چیزی در او می شود؟ -34  

13-12صتی ناتوان است؟ذهن ما توان و گنجایش فهم چه موضوعاتی را دارد؟ واز فهم چه موضوعا -35  

13صچیست؟الزمه شناخت هر چیزی  -36  

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:
11-9صبا ذکر مثالی " نیازمندی جهان به خدا در بقا " را شرح دهید؟ -37  

11صانسان های ناآگاه و انسان های آگاه در مورد نیاز خود به خداوند چگونه می اندیشند؟-38  

12صذات پی برد  و چیستی او را مشخص کرد؟ توضیح دهید؟آیا می توان به  -39  

12صچیست؟ پیام حدیث " ما رأیُت شیئاً ِااّل ورأیُت هللاَ َقبلَُه َو َبعَدهُ و َمَعُه"  -41  

(         اندیشه را بنویسید؟ دو مورد کافی است رابطه جهان با خدا " با "رابطه ساعت وساعت ساز " "تفاوت -41

14ص  

درس دوم                                                                   

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید



 

 دراسالم بدون اعتقادبه............................. هیچ اعتقاددیگری اعتبارندارد.                                              -1

توحید-جواب   

        پیامبران ............................ بوده است.                                                 ی دعوت همه ی .سرلوحه2

توحید -جواب  

       .......................مانند روحی درپیکره معارف و احکام دین حضورداردوبه آن حیات و معنا می بخشد.           -3

توحید -جواب  

قرآن کریم اخالق، احکام و همه اعمال فردی واجتماعی مومنان رابرمدار........................... قرارداده .4

توحید -جواب      است.      

       .کسی که اختیارسود و زیان خود راهم نداردنمی تواند............................... مردم باشد.            5

تولی و سرپرس-جواب     

          .باگفتن عبارت............................. تمام احکام و حقوق اسالمی فردبه رسمیت شناخت می شود.         6

ال اله اال هللا –ج   

اگر چند مخلوق را برای جهان تصور کنیم ، هر کدام از آنها را . 7

 .....................و......................فرض نموده ایم .

ناقص –محدود  -ج     

              صاحب اختیاری که تدبیر امور عالم به دست اوست ...........................نامیده می شود.                     .8

ربّ    -ج   

جریان فکری خشک و غیر عقالنی تکفیری ها توسل به ائمه و معصومین)ع( را .........................می . 9

شرک  -جواب      دانند.  

      اگرکسی معتقد به شرک درخالقیت باشد معتقد به ................................نیز خواهد بود.           .11

شرک در مالکیت  -ج    

                          .آیه " هللاُ خالٌِق ُکِل شیئ  "به توحید در ............................اشاره دارد؟                          11

خالقیت -ج  

غ( مشخص کنید:-درستی و نادرستی گزاره های زیر را با )ص  

حق والیت و تصرف از آن خداست زیرا او تنها مالک جهان است.                                                          .12

ص –ج   

به دست خداوند است.                                                     توحید در مالکیت یعنی تدبیر وپرورش مخلوقات .13

غ   -ج   

.                                                         در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد   

ص  -ج    

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:
آیه " قُل اَفاَتَخذُتم ِمن دونِه اَولِیاَء ال ُیملِکوَن أِلَنفُِسِهم َنفعا َوال َضّراً" به کدام یک از مراتب توحید یا شرک  .14

 اشاره دارد؟ 

شرک در والیت –ج     

.آیا اگرمخلوقات به اذن و اجازه خدادر جهان تصرف کنند به معنای واگذاری والیت خداوند به دیگری 15

22صدهید؟ است.توضیح  

22صاز مراتب توحید " توحید در ربوبیت" را توضیح دهید؟ -16  

22ص  آیه " قل اَغیَر هللاِ اَبقی َرّباَو ُهَوَربُّ ُکلِّ شئ  " به کدام یک از مراتب توحید یا شرک اشاره دارد؟ -17  

23ص  شرک به چه معناست مراتب آن رابنویسید؟ -18  

21ص ؟چراخداوند تنها خالق جهان است -19  

24ص  آیاتوسل به پیامبران وائمه ومعصومین )ع( شرک به حساب می آید؟توضیح دهید؟  -21  



 

21ص  چرا تصور چند خدایی صحیح نیست؟ توضیح دهید؟ -21  

21ص ازمراتب توحید   " توحیددرمالکیت  " راتوضیح دهید؟ -22  

21ص  دهید؟آیا جمله "ال اله ااّل هللا" تنها یک لفظ وشعار است  توضیح  -23  

21ص  یکی از مراتب توحید "توحیددرخالقیت " است آنراتوضیح دهید؟ -24  

22-21-21ص  مراتب توحیدرابنویسید؟ -25  

22-21ص ازمراتب توحید  " توحید در والیت"  راشرح دهید؟ -26  

19ص هللَاُ الَصَمد " چیست؟ –ل ُهو هللاُ اََحد پیام آیه" قُ  - 27  

22ص به چه معناست؟" رب – 28  

91در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟ ص – 29  

درس سوم                                                                          

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

                             روح زندگی دینی ....................است  و روح زندگی غیر دینی ..................است.  -1

شرک -توحید  -ج  

متقابل –میان بعد فردی واجتماعی توحید ،رابطه ......................وجود دارد.  ج  -2  

پذیری از طاغوت  باعث می شود شخص ،......................  تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان -3

             و.....................داشته باشد.                                                                                            

شخصیتی ناپایدار    –درونی ناآرام -ج  

 

                ت قدرت های مادی و طاغوت هاست ،گرفتار .......................... شده است. کسی که در پی کسب رضای -4

شرک عملی –ج   

                                                       توحید عملی دارای دو بعد ..................و......................است.   -5

اجتماعی –فردی  –ج   

           هر فرد متناسب با .................خویش،مسیر زندگی خود را انتخاب وبر همان اساس رفتار خواهد کرد .   -6

اعتقادات  -ج   

             مهمترین عامل در تعیین هدف ها و رفتارهای انسان......................و....................هر فرد است.   -7

قاداتاعت  -افکار    -ج  

                                                    نشانه انسان موحد دوری از .................................  است.    -8

دوستی با دشمنان خدا  –ج   

شرک است .؟  آیه " أرأیت َمن اتَّخَذ ِالهُه َهواهُ أفانَت َتکوُن َعلیِه َوکیالً."بیانگر کدام یک از مراتب توحید یا -9

شرک عملی در بعد فردی –ج   

ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست؟ -11   

آیا انسان ها وجوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کنند؟ -11  

31صفحه       برای خود تنظیم خواهد نمود؟ در چه صورتی فرد یک زندگی توحیدی -12  

َوَرّبکُم فاعُبدوهُ هذا ِصراٌط مسَتقیٌم " بنویسید نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت با توجه به آیه " ِانَّ هللاَ َرّبی  -13

31چیست؟   صفحه   

32چیست توضیح دهید؟ صفخه  توحید عملی -14  

در بعد اجتماعی توحید عملی چه مواردی مطرح می شود؟ -15  

32بعد فردی توحید عملی را توضیح دهید؟ صفحه  -16  

32د جهان چه معنایی دارد؟ صفحه برای انسان موح -17  

33نشانه های انسان موحد چیست؟ صفحه  -18  

33چه انسانی گرفتار شرک عملی شده است توضیح دهید؟  صفحه  -19  

جامعه توحیدی چگونه جامعه ای است؟ -21  



 

در چه صورتی انسان گرفتار شرک عملی می شود ؟ -21  

ن پذیری از طاغوت تسلیم است ، درونی ناآرام و شخصیتی نا پایدار چرا کسی که در برابر امیال نفسانی و فرما -22

34دارد؟ صفحه   

ارتباط شرک فردی واجتماعی چگونه است توضیح دهید؟  -23  

34در چه صورتی یک نظام اجتماعی توحیدی است؟ صفحه  -24  

تفاوت پرستش از روی ایمان وپرستش از روی تردید چیست؟ -25  

  35توحید فردی واجتماعی چگونه است توضیح دهید ؟  صفحه ارتباط  -26

انسان موحد چگونه انسانی است؟توضیح دهید؟   -27  

                                    

درس چهارم                                                   

      
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید   
هدف ازخلقت انسان ............................. است که جزبا..........................و.........................  – 1

تالش -سعی    -تقرب به خدا    -.  جست نمی آیددخود انسان به   

لشکر شیطان ،  ......................سپهساالر لشکر خدای رحمان است. و.........................راهبر--2

هوی -عقل  -وانسان کشیده شونده میان آن دو  ج    

بسیاری از جوانانی که فقط تعصب دینی داشتند اّما از .......................بی بهره بودند وارد جریان -3

 -افراطی وانحرافی که سازمان های مخفی در آمریکا و اروپا راه اندازی کرده بودند شدند .             ج

 معرفت دینی

مومنان با اخالص   -شیطان اقرار نموده که توانایی فریب دادن ....................راندارد.        ج  -4  

حکمت-.........................به معنای علم محکم واستوار و به دور از خطاست.        ج   -5  

ارزش-............................. بیشتری دارد.        جاعمال انسان هرچه با اخالص باالتری همراه باشد -6  

....................و................... واطاعت از خدا، درخت اخالص را آبیاری می کند وو رشد می دهد .       -7

توجه به  واجبات -ترک گناه      –ج   

را به تدریج از بین می برد.                   ج .............ریشه درخت اخالص وبندگی را می سوزاند و او -8

  گناه   -

ریا-ج     .در مقابل اخالص .......................قرار می گیرد. -9  

ص  -از جمله پاداش های وصف نا شدنی دیدار محبوب حقیقی است.     ج  -11   

ص-برای کسی که راه توحید رابرمی گزیند احتمال انحراف ازتوحید وجود دارد.            ج -11  

غ-برای اینکه به یک سخن درست عمل کنیم پذیرش عقلی آن کفایت می کند.             ج - -12  

غ-درستی عمل به ظاهرعمل بستگی دارد؟                ج -13  

ص  -یشتر شود به افزایش درجه اخالص کمک می کند.           ج هر قدر که معرفت ما به خدا ب -14  

  لقمان   -خداوند در قرآن کریم چه کسی را به داشتن حکمت توصیف کرده است؟    ج  -15

46راههای تقویت اخالص را بنویسید؟ ص  -16  

46ُحَسن فاعلی وُحسن فعلی عمل را باذکر مثال توضیح دهید ؟             ص -17  

48کسانی که روحیه حق پذیری دارند چگونه اند؟            ص -18  

48ند؟        صه اکسانی که روحیه حق پذیری ندارند چگون -19  

  45درچه صورت یک عمل خدایی است؟                           ص -21

  48راز ونیاز با خداوند وکمک خواستن از او چگونه سبب تقویت اخالص می شود؟    ص  -21

45 -آیابرای اینکه به یک سخن درست عمل کنیم پذیرش عقلی آن کفایت می کند؟    ص  - -22  

  49سبب تقویت اخالص می شود؟        ص "برای انجام  واجبات تالشدوری از گناه و "چگونه   -23

45" اخالص در قلب "راتوضیح دهید؟              ص -24  



 

49ص    میوه درخت اخالص چیست؟         -25  

44" اخالص در اندیشه " راتوضیح دهید؟              ص -26  

49انسان حکیم چگونه انسانی است؟     ص   -27  

43طبق فرمایش پیامبراکرم>ص<راهیابی شرک به دل انسان به چه چیزی تشبیه شده است؟    ص  -28  

44درکاربرددینی  " اخالص  " به چه معنا است؟   ص -29  

44" به چه معناست؟                        ص " اخالص  – 31  

49 از میوه درخت اخالص " نفوذ نا پذیری در برابر وسوسه های شیطان " را توضیح دهید؟    ص  -31  

برای اینکه عمل برای خدا خالص شود الزم است نخست چه چیزی تحقق یابد؟   اخالص در اندیشه -32  

 درس پنجم
:مناسب پر کنیدجاهای خالی را با کلمات    

 اراده –همه رخدادهای جهان ، تحت .................. خداوند است.                                            ج  – 1

 -وجدانی    -اختیار ، حقیقتی ................و......................است.                                                ج -2

 دمشهو

جهان  نقصی است، و نه در اجرا و پیاده کردن آن به ترتیب به  ی اگر بگوییم " نه در نقشه -3

 اراده –علم  -.............و.............الهی مهر تأکید زده ایم.      ج

 اختیار  -مبنای تصمیم گیری های انسان و تعیین کننده عاقبت وسرنوشت او .................اوست. ج -4

 تقدیر –قضای  -ریختن دیوار کج یک .....................الهی است و متناسب با ..................آن است.      ج -5

 قدرت –علم  –پشتوانه جهان  قانونمند .......................و...................خداست.   ج  -6

 اختیار –یلی بر وجود ..................... است.  ج احساس رضایت وپشیمانی در انسان پس از انجام کارها دل -7

 ص -وجود اراده واختیار در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداوند است.                    ج -8

 غ –وقتی ما نامه ای می نویسیم میان علت های موثر در نوشتن رابطه عرضی وجود دارد.                 ج  - -9

ل عرضی ، در پیدایش هر پدیده  ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت در عل -11

 ص -می کنند.   ج

 ص –مشیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان نیست.    ج  -11

 غ –اعتقاد به قضا و قدر مانع تحرک و عمل انسان است .                             ج  -12

 غ   -در علل عرضی ، هر علتی به ترتیب علت بودن خود را از عامل باالتر می گیرد.   ج -13

 ص –قضا در اصطالح به معنای " حکم کردن "و " به انجام رساندن " است.    ج  -14

تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده به گونه ای باشد که یک عامل در عامل دوم اثر کند وعامل دوم در هر گاه  -15

عامل سوم تأثیرگذارد تا اثر عامل اول به معلول منتقل شود علل طولی شکل گرفته است.                                

 ص -ج

 غ -ات ندارد.     جاراده انسان در عرض اراده خداست و با آن مناف -16

بدون پذیرش قدر و قضای الهی  هیچ نظمی برقرار نمی شود و هیچ زمینه ای برای کار اختیاری پدید نمی آید.   -17

 ص –ج 

 غ –قضای الهی شامل همه " ویژگی ها " " کیفیت ها"و کلیه روابط میان موجودات است.  ج  -18



 

مت اَیدی -19  کُم َواَنَّ هللا لیس بِظالم  للَعبید "دلیل گرفتاری انسان به عقوبت الهی چیست؟  با توجه به آیه " ذلک بِما َقدَّ

 کردار نادرست پیشین )اعمال اختیاری( –ج                                                                                      

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:

 56رضایت وپشیمانی " دلیلی بر وجود اختیار  در انسان است؟صچگونه  "احساس  – 21

 55اختیار به چه معناست؟     ج  صفحه  -21

 قدر)تقدیر(الهی  -قضای الهی به چه چیزی تکیه دارد؟     ج -22

  56شواهدی بر وجود اختیار در انسان بیان کنید؟ ص  -23

 56ر در انسان است؟ص چگونه "تفکر وتصمیم" دلیل وشاهدی بر وجود اختیا -24

 59اصطالحات زیر را تعریف کنید:  قضا:                          قدر:                               ص -25

 62علل طولی را با ذکر مثال شرح دهید؟   ص -26

 59قضا " و" تقدیر" در اصطالح به چه معناست؟ ص 27

مانع اختیار انسان است یا زمینه ساز شکوفایی اختیار  وبستری برای آیا مشیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی  -28

 57-56بهره مندی از آن است؟ ص

 56چگونه " مسؤلیت پذیری " دلیلی بر وجود اختیار در انسان است؟ ص -29

 62علل عرضی رابا ذکر مثال شرح دهید؟  ص -31

 درس ششم

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

 استدراج -حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت ..................می خوانند.             ج -1

 امالء -سنت ...................عام ترین و فراگیر ترین قانون خداست که ثابت وهمیشگی است.      ج -2
 امالء -.........................است.    جعامل ساخته شدن و شناخته شدن هویت و شخصیت انسان سنت  -3

قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی خود را بروز دهد ودرستی آنچه را که ادعا کرده مشخص   -4

 امتحان )ابتالء( -گردد سنت..............است  .                                                          ج

 -ت الهی به دنبال تالش ومجاهدت، جلوه ای از سنت .......................است.    جنصرت و هدای -5

 امدادخاص)توفیق الهی(

 -محبت دارد. اشاره به سنت ...................دارد.   جخداوند به همه بندگان خود چه نیکوکار وچه گناهکار  -6

 سبقت رحمت برغضب
ناهکار ،برای سنگین تر شدن گناهان وی اشاره به سنت در حقیقت، مهلت و امکانات دادن به شخص گ -7

 .............الهی دارد.  

 امالءوامهال-ج 

 اعمال خود –قرار گرفتن در دایره سنت امالء وسنت استدراج نتیجه ................انسان هاست      ج  -8
 آزمایش –هر کس ادعای ایمان کند مورد ......................قرار می گیرد .    ج  -9

از جلوه های دیگر .................،ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد مانند : یافتن  -11

 دوست خوب 



 

توفیق الهی  –ج                                                                                                   

 )امدادخاص(

 –موفقیت در هر مرحله ای از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به .......................می شود .  ج  -11

  مرحله ای برتر

، تجلی .............الهی و زمینه ساز ...................انسان و بکار گیری قانونمندی حاکم بر جهان خلقت  -12

 حرکت و پویایی –تقدیر  –ج           اراده و اختیار اوست.                
 -انسان باید بکوشد که در دایره سنت ........................قرار نگیرد تا به هالکت ابدی گرفتار نشود . ج -13

 امالء و استدراج

شناخت .................از طریق علومی مانند فیزیک،شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما با نشانه های  -14

 طبیعت -قوانین جهان خلقت   -بهره گرفتن از ...........می شود.   جالهی و نیز 

ئِة َفال ُیجزی ِااّل ِمثلُها َوُهم ال َیظلَمون "به سنت  آیه " َمن جاَء بالَحَسنةِ  -15 َفلَُه َعشُر اَمثالَها َوَمن جاَء بالَسیِّ

 سنت رحمت بر غضب  –.................الهی اشاره دارد.                 ج 

هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیله امور ...............یا ................در معرض امتحان وآزمایش  -16

   شر -خیر –است.   ج 

افزایش  –خداوند به کافران مهلت می دهد  و آنان از این مهلت در جهت .................. استفاده می کنند. ج  -17

 :سواالت کوتاه پاسخ                گناه       

ن َیعیُش باالعماِر "به کدام  -18 ن َیموُت باالجاِل َوَمن َیعیُش باالحساِن اکَثُرِممَّ نوب اَکَثُر ِممَّ حدیث " َمن َیموُت بالذُّ

 ه" تأثیر اعمال انسان در زندگی او " اشاره داردب -ج                      سنت الهی اشاره دارد.؟ 

فتَنًة َوالینا ُترَجعون " به کدام سنت الهی اشاره دارد؟ ج آیه " کُ  -19  –لُ َنفس  ذائَقُة الموت  َوَنبلوُکم بالَشرِّ َو الَخیر 

 سنت ابتالء وامتحان 

"کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند ، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنها می دهیم " سوره  -21

 سنت امداد عام الهی  –این آیه به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد ؟    ج     15هود آیه 

سنت  –های الهی اشاره دارد؟ ج عبارت قرآنی " سنستدِرَجُهم ِمن َحیُث ال َیعلمون " به کدام یک ز سنت  -21

 استدراج
ما ُنملی لَُهم َخیرٌ  -22 ما ُنملی لَُهم لَِیزدادوا اثما ولهم َعذاٌب ُمهیٌن" طبق آیه " َوال َیحَسَبنَّ الذیَن َکَفروا اَنَّ اِلنفُِسِهم اَنَّ

روز تا نها مهلت می دهد خداوند به آ -دلیل مهلت دادن  خداوند به گنه کاران برای چیست؟                         ج

 به روز بر گناهان خود بیفزایند
 به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟ آیه " اََحِسَب الناس اَن ُیتَرکوا اَن َیقولوا آَمّنا َوُهم ال ُیفَتنون "  -23

 سنت ابتالء و امتحان الهی  –ج                                                     

سنت  -به کدام سنت الهی اشاره دارد؟ جآیه : " ُکالً َنُمدُّ هوالء ِمن َعطاِء َربِّکَ َوما کاَن عطاُء َربِّکَ َمحظوراً "  -24

 امدادعام الهی

ُهم ُسُبلَنا َو ِانَّ هللا لََمَع الُمحِسنین " به کدام سنت الهی اشاره دارد؟ ج -25 سنت  -آیه " ُوالذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدَینَّ

  مدادخاص )توفیق الهی(ا

ئه َفال َیجزی ااّل ِمثلها َوُهم ال ُیظلَمون "  -26 را معنی کنید آیه " َمن جاَء بالحسنِة َفلَُه  َعشُر اَمثالها َوَمن جاء بالسیَّ

 –اشاره دارد  سنت سبقت رحمت بر غضببه   -به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟          جو بنویسید 

 71همعنی ایه صفح

 غ( مشخص کنید:-درستی و نادرستی گزاره های زیر را با )ص

 

 ص -افراد است؟  جامتحان الهی برای رشد دادن وبه ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی  -27

 غ –خداوند  فقط با امور شر  انسان را می آزماید.                 ج  -28
 ص -مومن جلوه ای از سنت توفیق الهی است.  ج ایجاد زمینه مناسب برای رشد وتعالی شخص -29

 ص –خواندن " نماز اول وقت " از آثار توفیق الهی  به شخص مومن است.   ج  -31



 

توفیق الهی پذیرش عبادت اندک " از نمونه های  –آمرزش گناهان با توبه  –حفظ ابروی بندگان گناه کار  -31

 غ –است .؟  ج 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید: 

 72امتحان الهی و امتحان بشری چه تفاوتی وجود دارد؟   صمیان  -32
چه تفاوتی میان کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داندبا کسی که آن را پیشامد طبیعی می  -33

 74ص –شمارد وجود دارد؟ ج 
 74ص -؟ جسنت امداد عام الهی را توضیح دهید -34

 75ص –سنت " سبقت رحمت بر غضب " از سنت های الهی را شرح دهید ؟ ج  -35
 76سنت " امالء یا امهال " را توضیح دهید؟ ص -36

 76سنت استدراج را توضیح دهید؟ ص -37
 78سنت " تاثیر اعمال انسان در زندگی او " را توضیح دهید؟ ص -38

ما ُنملی لَُهم خَ معنی آیه "  -39 ما ُنملی لَُهم لَِیزدادوا اثما ولهم َعذاٌب ُمهیٌن" را َوال َیحَسَبنَّ الذیَن َکَفروا اَنَّ یٌراِلنفُِسِهم اَنَّ

 69بنویسید؟ ص 

 69اََحِسَب الناس اَن ُیتَرکوا اَن َیقولوا آَمّنا َوُهم ال ُیفَتنون " را بنویسید؟ صمعنی آیه"  -41
فتَنةً معنی آیه "   -41  69َوالینا ُترَجعون " چیست؟ ص ُکلُ َنفس  ذائَقُة الموت  َوَنبلوُکم بالَشرِّ َو الَخیر 

 

 موفق و سربلند باشید  طراح سواالت : رضا شفیعی دبیر دبیرستانهای نمونه دولتی رازی و امام خمینی )ره(
 

 درس هفتم 
خداوند به حضرت داود در مورد رویگردانان از او و توبه وبازگشتشان به سوی خود چه  – 1

 84می فرماید؟ ص

گردانان از من می دانستند که چگونه انتظار آنها را می کشم و شوق ای داود! اگر روی »

بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می دادند و بندبند وجودشان از 

 «محبت من از هم می گسست.

 توبه چیست؟ -2

 است بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و آثار زیانباری برجای گذاشته

اشراف زاده و عّیاشی که در زمان امام کاظم ع انقالبی عظیم در درون او رخ دادو جزء  -3

 مردان پرهیزکار وخداپرست درآمد چه کسی بود؟ ُبشربن حارث

 تنها موجودی که میتواند علیه خود انقالب کند .....................است.   انسان -4

 ...............است.        انجام گناه منظور از ستم به خود ............ -5

 مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ کدام خود علیه دیگری قیام می کند؟-6

قالب ان            کند امیناپسند خود ق التیتما هیاز عقل،عل یرویتواند با پ یکه ماست  معنا  نیبد

 خود عالی علیه خود دانی 

اگر خود عالی علیه ناپسند است؟  یو در چه صورت دهیپسند یخود در چه صورت هیانقالب عل -7

خود دانی قیام کند عقل ونفس لّوامه بر او حاکم شده وپسندیده است  . ولی اگر خود دانی علیه 

 خود عالی قیام کند هوی و هوس ونفس اّماره بر او حاکم شده و ناپسند است.

 چیست؟ پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه است  توبه قتیحق -8

 توبه در لغت به چه معناست و در مورد بندگان چه معنایی پیدا  می کند؟ -9



 

 یبازگشت از گناه به سو یبازگشت است و در مورد بندگان، به معنا یتوبه در لغت به معنا

دهد که انسان از  یرخ م یحالت وقت نیخداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست. ا

  و قصد انجام آن را نداشته باشد شده مانیگناه پش

 با بازگشت  )توبه ( بنده گناهکار چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟   -11
 شیرحمتش را به رو یو درها )توبه معبود( گردد یاو باز م یبه سو زینبا بازگشت بنده گناهکار ، خداوند 

 گرداند یو آرامش را به قلب او باز م دیگشا یم

 اظهار ندامت ظاهری وگفتن کلمه " استغفرهللا"، در حال تکرار مداوم گناه ، پذیرفته است .  ص         غ              -11

 چرا توبه را " پیرایش " یا " تخلیه " نیز می گویند؟ -12

ى کند و گناه، آلودگى است و توبه، پاک شدن از آلودگى هاست. توبه گناهان را از قلب خارج م

  ندیمى گو زین «هیتخل» ای «شیرایپ»عمل را  نیجهت ا نیآن را شست وشو مى دهد. به هم

نِب َکَمن ال َذنَب لَُه " چیست ؟-13  پیام حدیث  پیامبر )ص( که فرموده اند :  " الّتائُب ِمَن الذَّ

 پیام این حدیث همان تخلیه یا پیرایش است 

 ....................آمرزیده می شود.              شرکبا توبه همه گناهان حتی  -14

 با توبه چگونه گناهان ما تبدیل به حسنات می شود ؟ -15

را  گناهان د،یایبه دنبال آن ب زیو عمل صالح ن مانیکند، بلکه اگر ا یبه نه تنها گناه را پاک متو

 . کند یم لیبه حسنات تبد

  غ        ن دیگری است. صتوبه در جوانی آسانتر از هر زما  -16

  غ      . ص  ستا سریتوبه همواره م قیتوفوباز است،  شهیتوبه همدر  -17

بلکه موجب  ست،یدور شدن از خداوند ن یباشد، نه تنها به معن یتکرار توبه، اگر واقع  -18

  غ    ص     شود یشدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او م محبوب

 انسان تّواب ) توبه کننده ( را دوست می دارد؟ چرا خداوند -19

لبش نزد اوست و به سرعت از عمل گناه افتاده اما قدر دام  نکهیبا ا ،یفرد نیچن ندیب یم رایز

 . شود یم مانیخود پش

شیطان برای دور کردن انسان از توبه ، با چه حیله و فریب هایی مانع توبه انسان می شود  -21

 ؟

 یکشاند و وقت یگناه م یبه سو« گناه کن و بعد توبه کن!»وعده که  نیرا با اابتدا انسان  - 1

 کیآب که از سر گذشت چه » دیگو یسازد و م یم وسشیمأ یکه اوآلوده شد، از رحمت اله

 وجب" وجب، چه صد

امروز و فردا کردن وکار امروز را به  یبه معنا" می کشاند . تسویف فیتسو»انسان را به  -2

می کنم" این جمله را آنقدر تکرار می کند  توبه یبه زود» دیگو یبه خود م . اختن استفردا اند

 تا میل به توبه در او خاموش شود.

است که او را گام به گام و آهسته به  نیکشاندن انسان به شقاوت ا یبرا طانیش گریروش د-3

 به توبه نکند.ی کشاند تا به تدریج ، متوجه زشتی گناه نشود .واقدام گناه م سمت

عدم تکرار گناه        – 1مراحل تکمیلی توبه را بنویسید؟) یا آثار و نتایج توبه را بنویسید؟(    -21

 جبران حقوق الهی و حقوق مردم – 2

حق خداوند نیز، حق اطاعت و  مهمترینمهمترین حق خداوند بر بنده اش چیست؟           -22

  روزها یبراى مثال، نمازها  بندگى اوست

 انسان توبه کار چگونه می تواند حقوق مردم را جبران نماید؟ -23



 

ى ا معنوید و حقوق مادى ید بکوشد اگر ستمى بر مردم کرده است آن را جبران نمایکننده با توبه

گر به آنان دسترسى ا دست آورد صاحبان حق را به   ت یآنها را در حد توان ادا کند و رضا

 . د یو طلب آمرزش نما یرشان دعاى خیصدقه دهد و براندارد، به نیابت آنان 

ار مهمتر از حقوق مادى یمعنوی انسانها بسدر مورد حقوق مردم باید دانست که حقوق  -24

  غ     .  ص  آنان است

 ا مادرى بر اثر بىیخته شده، اگر قلب پدر یبت و تهمت آبروى انسانى ریاگر با دروغ، غ - 25

ننده ک انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه ا راهیع کتاب یشده، اگر با توز حرمتى فرزندى شکسته

افته، اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب یدر فضای مجازی، فساد و تباهى در جامعه گسترش 

.    ع شده استیافراد ضا ................................ن شده، درواقع حقوق یگران به ددیى ینبدب

 معنوی

 اجتماعی چیست؟  توبه-26

زمند بازگشت یاد و اطاعت خداوند خارج شد، نیر توحیاما جامعه هم اگر در برخى از ابعاد از مس

.          مانند دچار شدن به است« توبه اجتماعی»ازمند یعنى نیح، الد و اصیر توحیبه مس

 کردن و ظلم ظلمتوجهى به عفاف و پاکدامنى،  گرفتن، بى رباخوارى، رشوهانحرافاتی همچون : 

 غیر خدا رى و اطاعت ازیپذ

ه جامعه از انحرافات اجتماعی  مانند رشوه گرفتن و ربا ح و معالجالمهمترین راه اص -27

 خواری و ... انجام دادن وظیفه ..............................است.   امر به معروف ونهی از منکر

 م؟یکردن مهلت دار توبه یچه زمانى براتا -28

ای است که امکان توبه  ن زمان براى توبه، دورهیبهتر ماا سراسر عمر ظرف زمان توبه است  

 . بیشتر و انجام آن آسانتر و جبران گذشته راحتتر است
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 (احکام الهی در زندگی امروزدرس هشتم         )  

 تزکیه نفس   ..................می داند.   قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را  - 1

 آیه " قد افلح من زکاها " به چه موردی اشاره دارد؟  .     تزکیه نفس -2

فتد که نفس ما از  ا فس زمانی اتفاق میتزکیه نفس چه زمانی اتفاق می افتد؟     تزکیه ن-3

 .به از گناهان آغاز می شودآلودگیها پاک شود. این کار با تو

 خردمند انسان هر روی پیش که است اعتمادی قابل و مطمئن شیوه   تنها.................... -4

 دینی زندگی -دارد. ج قرار اندیش وعاقبت

 که.................................. درمی یابد روشنی به است خود کار عاقبت نگران که هرکس -5

 داعتما غیرقابلای  آینده صورت، این غیر در. برد می بین از را آینده به نسبت نگرانی هرگونه

 او دستورات به اعتماد خداوندو بر تکیه  -اوست. ج  انتظار در

 و سعادت کند، می تضمین را دنیا در سالم زندگی اینکه بر عالوه ......................... ،-6
 اسالم دین قوانین و احکام -نماید. ج می تأمین نیز را ابدی و اخروی بختی نیک

سَ  اََفَمنبا توجه به آیه"  -7  را خود] کار[ بنیاد که کس آن آیا و                      ُبنیاَنه اَسَّ
 الهی تقوای پاىه   هللا                                             بر ِمنَ  َتقوى   َعلى  
 است؛ بهتر نهاده، خدا خشنودى و                                   َخیرٌ  ِرضوان   وَ 



 

سَ  َمن اَم  را خود بناى که کسى ىا و                                     ُبنیاَنه اَسَّ
 ساخته سقوط حال در پرتگاهى لبه   بر هار                                  ُجُرف   َشفا َعلى  

َم                                           نارِ  فى به   َفانهارَ   افتد؟ مى فرو دوزخ آتش در آن با و َجَهنَّ
 هدایت را ستمکاران گروه خداوند و                                  3 الّظِالمینَ  الَقومَ  یهِدى هللا ال وَ 

 کند نمى

 111به سواالت زیر پاسخ دهید؟ ص

 شود؟ می بنا هایی پایه چه بر استوار و محکم زندگی -الف 

 چیست؟ پرتگاه لبه   بر زندگی بنای از مقصود -ب

 نانای است؟ نامیده ظالم اند، کرده بنا پرتگاه لبه   بر را خویش زندگی که را کسانی خداوند چرا -ج
 اند؟ کرده ظلم کسانی چه به حقیقت در

 هماهنگی و چهارتباط  )احکام( دین نبایدهای و بایدها و آخرت در الهی های نعمت میان -8

 برقرار
 111است؟ ص

 111باشیم؟ص باید داشته  جّدی توجه چه نکات  به دین احکام زمینه   در -9

 می قمار و شراب درباره   تو از الَمیِسِر              و الَخمرِ  َعنِ  پیام آیه چیست؟ " َیسئلوَنكَ  -11

 پرسند
 بزرگ گناهی دو آن در بگو َکبیٌر                                           ِاثمٌ  فیِهما قُل
 است مردم برای هایی منفعت و                                   لِلّناسِ  َمنافِعُ  وَ 
است.   منفعتشان از تر بزرگ گناهشان اما                       2 َنفِعِهما ِمن اَکَبرُ  ِاثُمُهما وَ 

 111ص

 111چرا قمار یک کار بیهوده است و در اسالم نهی شده است؟ص  -11

 111انحرافات جنسی نهی شده است؟ ص چرا در اسالم  -12

 112گناه کبیره چیست؟ ص  -13

نی َتقَرُبوا پیام آیه " َوال -14  نشوید نزدیک زنا به                  الزِّ
 زشت بسیار عملی آن قطعاً                              فاِحَشةً  کانَ  ِانَّهو
 112است. چیست؟ ص  ناپسند راهی و                           َسبیاًل  ساءَ  وَ 

 112اسالم چه ورزشی را بد می داند ونهی می کند؟ ص -15

 112خداوند در حرام نمودن یک عمل به چه چیزی نگاه می کند؟ص  -16

 و حکم که.................... آن دارد را خود خاص دالیل و ها علت خداوند، دستور هر -17 

 نامیده می شود. دستور

 حکمت –ج  

است. ج  آن شخصیت و هویت دهنده   نشان و جامعه بر حاکم معنوی .................... روح -18

 فرهنگ –

 تعالی و ارزشمندی میزان و درجه دهنده   نشان جامعه ...................................... هر -19

 است. جامعه آن

 عناصرفرهنگی و اجزا نوع-ج  

است .      ............................آن دهنده   نشان و جامعه بر حاکم معنوی روح فرهنگ، -21

 شخصیت و هویت -ج



 

 عتالىا نیت به که واجتماعى تاریخى علمى، مستند تلویزیونى ، و سینماىى هاى فیلم تولید -21

  ص است.  کفایی واجب ویژه، شرایط در و مستحب است باشد، دینى تربیت و اسالمى فرهنگ

 غ 

 تالىاع نیت به که واجتماعى تاریخى علمى، مستند تلویزیونى، و سینمایی هاى فیلم تولید -22

 ویژه، شرایط در و ...................است باشد، دینى تربیت و اسالمى فرهنگ

 کفایی واجب   -مستحب –...........................است . ج 

 اشاعه   منظور به مجازی فضای در اجتماعی های شبکه و اینترنتی های پایگاه ایجاد -23

 و .................است اخالقى، ابتذال و کفرآمىز هاى اندیشه با مقابله و اسالمى ومعارف فرهنگ

 آن ایجاد به باید دارند را آن مالى و فنى علمى، تواناىیى که ..............؛افرادى مواردی در

 واجب –مستحب  –ورزند. ج  مبادرت

ترین مصداق های  مهم از یکی کشور بر بیگانگان ارتباطی و ای رسانه سلطه   -24

 قاعده نفی سبیل –......................است . ج 

 آثار انواع و ها کتاب ها، روزنامه مجالت، فشرده، هاى لوح ها، فیلم تبلیغ و توزیع تولید، -25

 اخالقى، ابتذال و فرهنگى تهاجم با مبارزه و اسالمى معارف و فرهنگ گسترش به منظور هنرى

 است بزرگ اخروى پاداش داراى .............و از و صالح مهم عمل مصادیق از

 کفایی واجبات -ج

 دربردارنده تصاویر که هایی رسانه سایر و فشرده هاى لوح ها، فیلم تبلیغ و توزیع تولید، -26

 اب مناسب و مطرب دربردارنده  موسیقى یا و شوند مى فساد و انحراف موجب که هستند متونی یا

. است حرام آنها فروش و خرید و شود مى بزرگ شمرده گناهان از باشند، گناه و لهو مجالس

 حرام -...................است. ج نىز آنها به دادن گوش کردن و تماشا همچنین،

 حتی و است جایز ملی و مذهبی های جشن عروسی، جشن مانند شادی، مجالس در شرکت -27

 اگر
 احکام مجالس، این در که آن شرط به ............است؛ شود دین تبلیغ یا رحم صله   تقویت موجب

 دین
 مستحب  -شود. ج رعایت ها خانم مناسب پوشش مانند

 و ها بازی در حتی آن، انجام و است اجتماعی و روحی آور زیان امور از بندی، شرط -28

 غ  ص باشد .  می حرام نیز های معمولی ورزش
که  هرکاری از و بکوشند خود تندرستی و سالمت برای خواهد می مسلمانان از اسالم دین -29

 کنند.  دوری اندازد، می خطر به را تندرستی

 غ    ص

 های بندوباری بی و فساد از جامعه افراد شدن دور برای ورزشی های بازی و ورزش اگر -31

 کفایی واجب -..................است. ج آن امکانات کردن فراهم یابد، ضرورت دنیایکنونی

 ویمش فائق معضالت داخلی و جدید تمدن از ناشی اقتصادی مشکالت بر بتوانیم اینکه برای -31

مورد   4ی دقت کنیم؟  به چه موارد  است الزم کنیم، حرکت اقتصادی رشد و عدالت مسیر در و

 116ص 

شود؟ ص  محقق اهدفی چه که کنند مدیریت ای گونه به را کشور اقتصاد باید مسئولین -32

116 

 117 –مهمترین عامل عقب ماندگی اقتصادی و فاصله طبقاتی چیست؟ص  -33



 

 ترویج و کردن وارد همچون رژیم  صهیونیستی باشد، این نفع به که تجارتی نوع هر -34

 حرام –................است. ج  هستند شریک آن در رژیم این داران سرمایه که کاالهایی

 

 درس نهم 

 113نیازمند چیست؟ ص  اسالم عصر به جاهلیت عصر از گذر - 1

 113رساند ؟ ص می موردنظراسالم تمدن معیارهای از برخی چه چیزهایی ما را به -2

 شش معیار   121تا  113معیارهای تمدن اسالم را بنویسید؟ ص  -3

" 

ِ  آَمنَ  آیه " ... َمن -4
ّ ِهم اَجُرُهم َفلَُهم صالًِحا َعِملَ  وَ  ِخرِ  ا الَیومِ  وَ  بِالل   ال وَ  َعلَیِهم َخوفٌ  ال وَ  ِعنَدَربِّ

 َیحَزنوَن  ُهم

 اعتقاد به معاد -اعتقاد به توحید   –به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟ ج  

َها آیه شریفه " یا -5 َ  اَطیُعوا آَمنوا الَّذینَ  اَیُّ
ّ سولَ  اَطیُعوا وَ  هللا  ِمنکُم ." به کدام  االَمرِ  اُولِی وَ  الرَّ

 یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟

 والیت محوری   

 سلطانی مقابل در انسان که است سخن حقی  -برترین جهاد نزد پیامبر ص چیست؟ ج -6

 آورد.  زبان ستمگربر

 وجود رادر جامعه اسالمی به  فضایی کریم چه  قرآن بیانات و اکرم پیامبر رفتار -7

 114آورد؟ص

ناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا آیه " لََقد -8 دام بِالقِسِط ... " به ک الّناسُ  لَِیقومَ  زانَ  وَ  الکِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالَبیِّ

 عدالت محوری  –یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟  ج 

ةً  َبیَنکُم َجَعلَ  وَ  ِالَیها لَِتسکُنوا اَزواًجا اَنفُِسکُم ِمن لَکُم َخلَقَ  ه اَنآیاتِ  ِمن آیه " وَ  -9 َرحَمًة  وَ  َمَودَّ

لِکَ فی ِانَّ   َیَتَفکَّروَن" لَِقوم   ََلیات   ذ 
 تحکیم بنیان خانواده -به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟ ج 

 غارت، شكار، شراب، براى -شعر می سرودند؟ ج در جامعه جاهلیت برای جه چیزهایی  -11

 پرستی بت و حیوانى عشق

 اّما سرودند، مى شعر -برخی از خرافات و مظاهر جهل در جامعه جاهلی را بنویسید؟ ج -11
. افروختند مى آتش باران آمدن براى. پرستی بت و حیوانى عشق غارت، شكار، شراب، براى

 شتر
 یابد  بهبود است مریض كه دیگرى شتر تا زدند مى داغ دیده حرارت آهن با را سالم

 و تدبر تعقل، تفكر، به دعوت -پیامبر ص چگونه سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟ ج -12

 و كرىم قرآن آىات نزول تدرىجى. شود مى مشاهده آسمانى كتاب اىن جاى جاى در خردورزى

 دائمى هاى تشوىق و طرف ىک از دانش و خردورزى به كتاب اىن مكرر دعوت
آن  جوامع ترىن جاهل از ىكى و شكست را گراىى خرافه و جاهلىت سدّ  دىگر، طرف از خدا رسول

 ساخت . علم مشتاق را روز

ىنَ  وَ  َىعلَمونَ  الَّذىنَ  َىسَتِوى َهل آیه " قُل -13 ما ىَعلَمونَ  ال الذَّ رُ  ِانَّ االَلباِب " به کدام یک  اُولُوا َىَتَذكَّ

 معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟از 

 دعوت به تفکر تعقل   وتدبر و خردورزی -ج

 مسلمانان چگونه بود؟  وضع سالمتی، و بهداشت به مربوط امور در تمدن اسالمی در -14



 

 بسیار مسلمانان وضع سالمتی، و بهداشت به مربوط امور در اولیه، قرون در اسالمی، تمدن در 
 یاسالم تمدن شکوفایی دوره اوضاع یا بگیریم، درنظر را اسالم از قبل شرایط اگر بود؛ درخشان

 با را
 دستورات چگونه که درمیی ابیم دهیم، قرار موردتوجه نبودند آشنا حمام با حتی هنوز که اروپا،

 ای ساده
 دستورات نیز و نجاست و طهارت مانند اسالم بهداشتی های آموزه دیگر و غسل و وضو مانند

 پیشوایان
 کرد متحول را اسالم دنیای ،4 درمان و سالمتی مورد در دین

 درس دهم 

 

 133اروپا تا کنون شاهد چند تمدن بوده است؟ توضیح دهید؟ص - 1 

تمدن دوم  با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی  -2

 غ      صمردم آغاز شد/  

 غ    ص تمدن سوم اروپا با قدرت گرفتن کلیسا شروع شد و همچنان ادامه دارد؟  -3

 133آشناشدن بانقاط قوت و ضعف وتمدن جدیدازچندجهت مطلوب است؟ص -4

 133زمینه های پیدایش تمدن جدیدرابنویسید؟ص -5 

 غ       صتمدن دوم اروپابه تمدن دوره ی قرون وسطی مشهور است.      - 6

 -ه دوره ای از تمدن اعتقاد به مسحیت وکنار گزاشتن اعتقادات باستانی آغاز شد؟ جدرچ -7

 دوره دوم

 133آثار تمدن دوم دوره ی قرون وسطی در اروپا را بنویسید؟ص-8

یا       عقاید غلط   134دو دوره ی قرون وسطی اعتقادات مبلغان مسیحی چه بود  ؟ -9

 134را بنویسید؟ص مسیحیان در قرون وسطی و آثار منفی آن

 134به اعتقاد مبلغان مسیحی چه چیزی سبب تزلزل ایمان می شود؟ص-11

 135چه عاملی سبب عقب ماندگی اروپاییان و پیدایش مشکالت آنان شد؟ص-11

 135چه چیزی سبب بدبینی اروپاییان نسبت به کلیساو کشیشان شد؟ص-12

 135بهره هایی بردند؟صدانشمندان اروپایی در برخورد باتمدن اسالمی چه -13

 136آثار مثبت و منفی تمدن جدید در حوزه ی علم را بنویسید؟ص-14

 136رشد سریع علم از آثار مثبت تمدن جدید راتوضیح دهید؟ص-15

 138مسئولیت های ما در حوزه ی علم در تمدن جدید چیست؟-16

 139میان یک پیام و روش تبلیغ آن چه نسبتی وجود دارد؟ص-17

  َرّبكَ  َسبىلِ  الی   ه به آیه " اُدعُ با توج-18
الَحَسنِة" روش های صحیح دعوت  الَموِعَظة وَ  بِالِحکِمة

 اَحَسنُ  ِهىَ  بالَّتی جِادلُهم وَ  ..............................139چیست؟ص

 141آثار مثبت و منفی حوزه عدل وقسط در تمدن جدید چیست؟ص-19

 141درتمدن جدید چیست؟مسئولیت ما درحوزه ی عدل وقسط -21

 

 143-142آسیب هایی  که تمدن جدید به نهاد خانواده وارد کرد چیست؟ص-21

 144تحکیم بنیان خانواده سبب چه چیزی در جامعه می شود؟ ص  -22
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