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مقدمـــه مؤلفــان
سخن ا ّول
برنامهریزی مدوّن و منسجم در مسیر آموزش به

فعالیت گیرندههای یادگیری دانشآموز باید در مسیر دریافت صحیح اطالعات

یادگیری پایدار میانجامد .مؤلفههای این نوع یادگیری

مناسب قرار بگیرد .اطالعات پراکنده ،ناقص و غیرمنسجم ،انبوه و بیبرنامه او

باید همراستا با اهداف آموزشی ،نیازهای علمی و حتی

را از هدف اصلی آموزش دور میکند .ما کوشیدهایم با ایجاد فضای یادگیری ـ

تربیتی دانشآموزان را برآورده کند .نوع ،ابزار و رفتارهای

یاددهی فعال و پویا و با مدیریت دادههای ورودی طبق برنامهریزی آموزش و

محیطی و انسانی در تعیین شکل ساختار فضای

پرورش مسیر آموزش تکمیلی را تقویت و کامل کنیم.

آموزشی مؤثرند.

ایستگاه کتابشناسی
درآمــدی بــر درس
ویژگیهای این بخش :الف) ارائۀ همۀ مطالب آورده شده در
بخش شروع هر درس از کتاب درسی .ب) دستهبندیهای نموداری و
قالبی هر جا و هر زمان که نیاز حس شده روی مطالب آورده شده است.
هدف از انجام این کار سهولت یادگیری مطالب برای دانشآموزان و
فارغالتحصیالن عزیز بوده است.
نحوۀ مطالعۀ این بخش :الف) توجه و تدبر در سؤاالت مطرح
شده در این بخش ،که پیرامون مطالب درس آمده و رسیدن به پاسخ
آنها؛ مساوی فهم هدف از طرح مسائل آن درس است .ب) گاه ًا در
محتوای غیرسؤالی این بخش ،نکات جدی موردنظر طراحان آزمونهای آزمایشی ،کنکور سراسری و امتحانات نهایی و پایانی مطرح میشود .لذا محتوای غیرسؤالی این بخش
را کامالً جدی بگیرید.

درسنـــــامــــه
ویژگیها و اجزای این بخش
الف) اصطالحات :تجمیع تمامی اصطالحات جدید هر درس ،در این بخش انجام شده است.

اهمیت این بخش
اصطالحات از سوژههای اصلی امتحانات پایان ترم مدارس و امتحانات نهایی هستند.
ب) بدنۀ متنی درسنامه
ارائه تمامی محتوای متنی دروس کتاب درسی
دستهبندی نموداری ،شکلی و قالبی اکثریت محتوای متنی دروس کتاب درسی
پاسخگویی به تمامی اندیش ه و تحقیقها
پاسخگویی به «بررسی» ها« ،فعالیت» ها« ،تدبر در قرآن» ها و سایر فعالیتهای درون درسی مورد توجه کنکور سراسری و امتحانات نهایی و پایانی.

پ) آیات هر درس

کل مطالب هر کتاب یا تمامی کتب دین و زندگی در

ب) طراحی چندین آزمون تشریحی مخصوص کل

دوران جمعبندی دانشآموزان کنکوری

کتاب (آزمونهای نوبت پایانی) متناسب با بارمبندی

ب) کمک به مرور سریع مطالب هر درس یا جمعی از

دقیق آموزش و پرورش

دروس هر کتاب ،پیش از هر آزمون آزمایشی

پ) پاسخگویی دقیق به هر یک از آزمونهای نامبرده،

ارائۀ تمامی «مفاهیم اساسی» برای همۀ آیات

پ) کمک به مرور سریع مطالب هر درس یا هر کتاب

همراه با ذکر بارم مخصوص هر بخش از پاسخ

«مفاهیم اساسی» یک آیه به چه معناست؟ یعنی

پیش از امتحانات پایانی یا پایان ترم

ارائۀ ترجمۀ کامل آیه  /آیات
ارائۀ «پیام کلی» برای هر آیه

پیام کلی چیست؟

همه یا غالب مفاهیم یک آیه یک خطی شده است.

آن بخش از محتوای متنی هر درس که با آیۀ موردنظر
ارتباط دارد.

جداول سطــــری ـ ستونــــــی
ویژگیهای این بخش :الف) ارائۀ تمامی سؤاالت
و نکات جاخالی ممکن از هر درس در قالب جداول
سطری ـ ستونی.
ب) جذابیت پاسخگویی به سؤاالت جاخالی در قالب
جدول سطری ـ ستونی.
اهمیت این بخش :سؤاالت «ص  /غ ـ جای خالی»

گزینــــــۀ چنــــــد؟
ویژگیهای این بخش :الف) پوشش تمامی نکات و
مطالب هر درس ،با سؤاالت تألیفی
ب) ارائۀ تمامی سؤاالت کنکور ،از  11سال پیش تاکنون
مرتبط با محتوای هر درس

پاسخنامۀ جداول سطری ـ ستونی دروس

کتاب برای تسلط به امتحانات است.

پـی بـردن بـه پاسـخ صحیـح هـر سـؤال بـه ایـن
بخـش مراجعـه کنید.

اهمیت این بخش :کمک به حل سؤاالت تشریحی
کوتاه و بلند پاسخ امتحانات نهایی و پایانی مدارس.

کنید.

 QRکــــدهــــــــــــا

مفاهیم هر درس

مدارس بوده که این بخش کمککننده مخاطبان عزیز

تشریحی آنها.

امتحانات ،محتوای موردنظر سؤاالت و  ...تسلط پیدا

 -2پاسخنامۀ تشریحی سؤاالت چهارگزینهای دروس

هـر جـدول و یـا حین حـل آنهـا میتوانیـد جهت

پاسخ ممکن از هر درس همراه با پاسخ
کوتاه و بلند
ِ

و حل آزمونها ،به مواردی از قبیل قالب سؤاالت

پ) ارائۀ سؤاالت آزمونهای آزمایشی گاج ،مرتبط با

از اصلیترین بخشهای امتحانات نهایی و پایانترم

ویژگیهای این بخش :ارائۀ تمامی سؤاالت تشریحی

نوبت اول و دوم ،میتوانید با مراجعه به این بخش

 -1فایل صوتی آیات ،مخصوص قرائت ابتدایی هر درس

نحـوۀ اسـتفاده از ایـن بخـش :پـس از حـل کامل

کافـــــهســــــــوال

نحوۀ استفاده از این بخش :پیش از امتحانات

آزمونها (امتحانات نهایی) تشریحی

ویژگیهای این بخش :الف) پاسخگویی تشریحی
به همۀ سؤاالت چهارگزینهای
ب) ارجاع پاسخ هر سؤال ،به صفحات کتاب درسی
(محل استخراج پاسخ هر سؤال)
پ) جامعیت و همهجانبه بودن پاسخها
ت) «بررسی همه گزینهها» در جاهایی که نیاز به
انجام این کار احساس شده است.

ویژگیهای این بخش :الف) طراحی چندین آزمون
تشریحی مخصوص نوبت اول تحصیلی ،متناسب با
بارمبندی دقیق آموزش و پرورش

نمودارهــــــای نقشۀ ذهــــن
تمامی،
ویژگیهای این بخش :الف) ارائۀ خالصۀ
ِ
تکرار میکنم؛ تمامی مطالب متنی هر درس در قالب
نمودارهای نقشۀ ذهن ()Mind Maps
ب) قابلیت مرور چشمی تمامی محتوای متنی هر
درس ،صرف ًا در چند دقیقه ( 3الی  5دقیقه)
نحوۀ استفاده از این بخش :پس از مطالعۀ کامل
هر درس ،هر زمان نیاز به مرور تمامی مطالب آن
درس داشتید؛ با مراجعه به نمودار نقشۀ ذهن آن ،در
کمترین زمان ممکن این منظور را به سرانجام رسانید.
کارکردهای این بخش :الف) کمک به مرور سریع

هرگونه پیشنهاد و انتقاد و همچنین مشاوره درسی و سؤاالت علمی خود را با مؤلفان این کتاب در میان بگذارید،
برای این منظور میتوانید همه روزه از ساعت  16تا  18با تلفن ثابت  021-64344360تماس گرفته و یا با ارسال
ایمیل به آدرس  Acebook@gaj.irبا مؤلفین این کتاب ارتباط برقرار کنید.

فهرســـــت مطالـــب
درس اول

درس هفتم

فــرجـام کـار

هــــدف زنــدگـــی

09

109

درس دوم

درس هشتم

27

125

پـــر پـــــرواز

آهنــگ ســـفر

درس سوم

درس نهــم

45

143

دوستی بـا خـدا

پنجـرهای بـه روشنایی

درس چهـارم

درس دهــم

61

161

یـاری از نــماز و روزه

آینـــدۀ روشــن

درس یازدهــم

درس پنجـم

فضیـلت آراستگـی

مـنزلگـاه بـعـد

181

79

درس دوازدهـم

درس ششـم

زیبایی پوشیدگی

واقـعۀ بـزرگ

199

93

پیــوست

217
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حضرت علی (ع) چه چیزی را مقصود و هدف خود قرار داده که به همۀ این زیباییها دست یافته است؟
این سرچشمه ،همان خداوند است که خالق همۀ کماالت و زیباییهاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت
و خوبیهایش حد و اندازه ندارد ،هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.

هر کس اندکی تأمل کند ،میبیند که در ذات خود در جستوجوی سرچشمۀ خوبیها و زیباییهاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد ،آرامش نیافته و از پای نخواهد
رسیدن به ِ
طلب سرچشمۀ خوبیها

نشست( .تأمل

عدم آرامش قبل از رسیدن)

مقصود و هدف نهایی ما خداوند است.
•جز خداوند ،چه کسی و چه چیزی میتواند برترین و اصلیترین هدف انسان باشد؟

به راستی

اﮔﺮ وح اﺴﺎن ﺑﻬﺎﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ

•چه کسی جز او میتواند روح پایانناپذیر انسان را سیراب کند؟

•چه کسی جز او میتواند زمینۀ شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی

انسان را فراهم آورد؟

ﺧﻮﺑﻫﺎ ا ﺑﻪ ﺻﻮ ت ﺑﭘﺎﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺎﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮب
و ﺰد ﺑﻪ ﺧﺪاي
ﺑﺰ گ ﻣﻘﺼﺪ ﻬﺎ
او ﺑﺎﺷﺪ.

صــار

ـلءه ق

جم

نزدیکی و تقرب به خدا

مقصود تویی ،کعبه  و بتخانه  بهانهست.

•نزدیکی ظاهری و مکانی نیست

•یک نزدیکی حقیقی است

چه بسا دو نفر در یک مکان کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند.
همانطور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است.

خداوند سرچشمۀ زیباییها و خوبیهاست و انسانها به میزانی که زیبایی و خوبیها را کسب کنند
کسب زیبایی

به خدا نزدیکتر میشوند( .خداوند سرچشمۀ زیباییها

نزدیکی به خدا)
تـــرجمـــه و مــفاهیـــم آیــــات

سـورۀ نسـاء ـ 134

اب ال ُّدنیا
َمن کا َن یُری ُد ثَو َ
اب ال ُّدنیا َو ِ
اآلخ َر ِة
فَ ِعن َد اللّٰ ِه ثَو ُ

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

پیام کیل :حاصل و نتیجۀ انتخاب خدای متعال به ُعنوان هدف زندگی

مفاهیم اسایس آیـه
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود: 1از بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند.
 2از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضایت خدا انجام میدهند
خویش را نیز آباد میسازند.

جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر میکنند و سرای آخرت

1

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در دل

ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ ﻋﻘﻞ

ﺳﻮرۀ ﻗﻴﺎﻣﺖ

اﻧﺪﻳﺸﮥ ﺟﺒﺮان

8 7

ﻧﺤﻮۀ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ

3

در ﻧﺘﻴﺠﮥ رﺳﺘﮕﺎری

ﻣﺎﻧﻊ اول :ﻧﻔﺲ اﻣﺎره

ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ اﻧﺴﺎن

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ راه ﺳﻌﺎدت

اﺟﺎزۀ وﺳﻮﺳﻪ

ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﮥ او

وﻋﺪۀ ﺣﻖ

ِ
ﺧﻼف وﻋﺪه
ﻋﻤﻞ

32
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ب) دالیلی که بر ضرورت معاد داللت دارند:

•معاد را امری ممکن میداند.

قرآن،

•وقوع آن را نیز امری ضروری میداند.

•واقع نشدن معاد را امری محال و ناروا معرفی میکند.

دالیلی که قرآن کریم در بحث ضرورت معاد بیان کرده است ،عبارتاند از

معاد الزم﹦ حکمت الهی

 -1معاد الزمۀ حکمت الهی
 -2معاد الزمۀ عدل الهی

4

ﺧﺪاوﺪ ﺣﻢ اﺳﺖ

1

 2اﮔﺮ ﺧﺪاوﺪ ﺗ ﺎﻼت و ﮔﺮا ﺶﻫﺎ ا د ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮا داده اﺳﺖ

3

اﻣﺎﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  ﺑﻪ آن ﺗ ﺎ ﻼت و ﺎزﻫﺎ ا ﺰ د ون
ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮا داده اﺳﺖ

د ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕ و ﮔﺮﺳﻨﮕ ﺣﻮاﺎت ،آب و ﻏﺬا ا آﻓﺮﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﺪ ﺗﺸﻨﮕ و
ﮔﺮﺳﻨﮕ ﺧﻮد ا ﺑﺮﻃﺮف ﻨﻨﺪ.

4
حال اگر به وجود

آدمی توجه کنیم،
میبینیم که:

•خداوند انسان را به گونهای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نابودی گریزان است و بسیاری از کارها را برای حفظ بقای خود
انجام میدهد.

•همچنین هر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیباییهاست و این خواستن هیچ حدی ندارد.

اما دنیا و عمر محدود انسانها پاسخگوی اینگونه خواستهها نیست؛
اگر بعد از این دنیا ،زندگیای نباشد

در اینصورت

بنابراین

باید جای دیگری باشد که انسان به خواستههایش برسد.

باید گفت خداوند گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرارداده

و سپس

او را درحالیکه مشتاق حیات

ابدی است ،نابود میکند!
عالوه بر این ،اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایههای مختلفی که خداوند در وجود ما قرارداده است ،خاک شویم و معادی هم نباشد ،سؤال مطرح میشود
که:

•دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایهها در درون ما چه بوده است؟

•ما که از همان ابتدا خاک بودیم ،پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟

•آیا بر این اساس ،آفرینش انسان و جهان بیهدف و عبث نخواهد بود؟
تـــرجمـــه و مــفاهیـــم آیــــات

سـورۀ مؤمنون ـ 115
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهایم و اینکه شما بهسوی ما

اَفَ َح ِسبتُم اَنَّما َخلَقناکُم َعبَثًا َو اَنَّکُم اِلَینا ال تُر َجعو َن

بازگردانده نمیشوید؟

پیام کیل :استفهام انکاری در مورد عبث بودن خلقت و عدم وجود معاد

مفاهیم اسایس آیـه
خداوند حکیم است.-الزمۀ حکمت خداوند

این است که

هیچکاری از کارهای او

بیهوده

و

عبث

نباشد.
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گزینـــه چنـــد
.1

1قرآنکریم خطای گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا را چگونه توصیف نموده است ؟

(زبان )95

ح ِ
یاة ُّ
ام ِة
ءام ُنوا ِفی ال َ
！ ُقل ِه َی ل ِ َّل َ
الد َنیا خَال ِ َص ًة ی َ َ
وم ال ِق َی َ
ذین َ
ح ِّب ِ
ون ِ
اهلل
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
！و ِم َن ال َّن ِ
اهلل أَ َ
نداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم َک ُ
َ

ُ
عو َة َّ
عان
الد ِاع ِإذَا َد ِ
！و ِإذَا َس َأل َ َ
َ
جیب َد َ
ریب أ ُ
ك ِعبا ِد َی َع ِّنی فَ ِإ ِّنی قَ ٌ

هلل َو یَغ ِف َر لَکُم ذُنوبَکُم
ون ا َ
！ ُقل ِإ ْن ُکنْتُ ْم تُ ِح ُّب َ
هلل فَا َّتب ُِعونی یُحبِبک ُُم ا ُ

2 .2خروج از خودمحوری و گزینش «ایثار» در پرتو چیست و ثمرۀ تبلور کدام مورد در انسان است؟ همچنین کدام آیۀ شریفه بیانگر مفهوم آن میباشد؟

9

ِ
ِ
حیم
محبت ـ ایمان ـ ！ ُقل إن کُنتُم تُ ِح ّب َ
عشق و ّ
َفور َر ٌ
ون اللّٰ َه فَا َّتب ُِعونی یُحبِبک ُُم اللّٰ ُه و یَغفر لَکُم ذُنوبَکُم َو اللّٰ ُه غ ٌ

(خارج )89

ِ
حیم
محبت ـ ！ ُقل إن کُنتُم تُ ِح ّب َ
ایمان ـ عشق و ّ
َفور َر ٌ
ون اللّٰ َه فَا َّتب ُِعونی یُحبِبک ُُم اللّٰ ُه َو یَغفر لَکُم ذُنوبَکُم َو اللّٰ ُه غ ٌ
آمنوا ُّ
ح َّباً لِلّٰ ِه
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
دون اللّٰ ُه اَنداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم ُک ُ
ح ِّب اللّٰ ِه َو َّال َ
أشد ُ
ذین َ
محبت ـ َ
ایمان ـ عشق و ّ

دون ِ
ح َّباً لِلّٰ ِه
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
اهلل اَنداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم َک ُ
ح ِّب اللّٰ ِه َو َّال َ
آمنوا أشَ ُّد ُ
ذین َ
محبت ـ ایمان ـ َ
عشق و ّ

مبدلکنندۀ کمطاقتان به صبوران چیست و در کدام آیۀ شریفه بیان شده است ؟
3 .3اکسیر حیاتبخش به مردگان و ّ

(هنر )89

حیم
ون ا َ
محبت الهی ـ ！ ُقل إن کُنتُم تُ ِح ّب َ
هلل و یَغ ِفر لَکُم ذُنوبَکُم َو ا ُ
هلل فَا َّتب ُِعونی یُحبِبک ُُم ا ُ
عشق و ّ
َفور َر ٌ
هلل غ ٌ
ِ
حیم
ون ا َ
عبادت خالصانۀ پروردگار ـ ！ ُقل إن کُنتُم تُ ِح ّب َ
َفور َر ٌ
هلل فَا َّتبِعونی یُحبِبک ُُم اللّٰ ُه َو یَغفر لَکُم ذُنوبَکُم َو اللّٰ ُه غ ٌ
دون ِ
ح ّباً لِلّٰ ِه
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
اهلل اَنداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم َک ُ
ح ِّب اللّٰ ِه َو َّال َ
آمنوا اَشَ ُّد ُ
ذین َ
محبت الهی ـ َ
عشق و ّ

ح ِّب ِ
ح ّباً لِلّٰ ِه
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
دون اللّٰ ِه اَنداداً ی ُ ِح ّبون َ ُهم َک ُ
اهلل و َّال َ
آمنوا اَشَ ُّد ُ
ذین َ
عبادت خالصانۀ پروردگار ـ َ

4 .4فعالیتهایی که آدمی در طول زندگی انجام میدهد از کجا نشأت میگیرد و قرآن کریم در این رابطه چه میفرماید؟

！و َّالذین جَاهَدوا فینا لَنَ ْه ِدی َّن ُهم ُسبُلَنا ...
محبتهای انسان دارد ـ َ
ریشه در دلبستگیها و ّ

ذین جاهَدوا فینا لَنَه ِدی َ َّن ُهم ُسبُلَنا ...
！و الّ َ
از اعتقادات و معرفتهای انسان نشأت میگیرد ـ َ

دون اللّٰ ِه اَنداداً ...
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
محبتهای انسان دارد ـ َ
ریشه در دلبستگیها و ّ

دون ِ
اهلل اَنداداً ...
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
از اعتقادات و معرفتهای انسان نشأت میگیرد ـ َ

5 .5اکسیر عشق الهی ،که مردگان را حیات میبخشد ،از دقت در کدام مورد ،مفهوم میگردد ؟

(خارج  87با تغییر)

نون ب ِا ِ
ون َمن َّ
حاد اللّٰ َه
الیومِ اآل ِخر یُوا ّد َ
！ال تَ ِجد قَوماً یُؤ ِم َ
هلل َو َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ءاء ِمنکُم
اهیم َو الّ َ
！قَد کانَت لَکُم َ
أسو ٌة حَ َسنَ ٌة ِفی ابر َ
ذین َم َعه اذ قالُوا لقَوم ِهم انّا ب ُ َر ُ

حیم
ون ا َ
！ ُقل اِن کُنتُم تُ ِح ّب َ
هلل َو یَغ ِفر لَکُم ذُنوبَکُم َو ا ُ
هلل فَا َّتبِعونی یُحبِبک ُُم ا ُ
َفور َر ٌ
هلل غ ٌ
ح ِّب ِ
دون ِ
ح َّباً لِلّٰ ِه
اس َمن ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ِ
！و ِم َن ال ّن ِ
اهلل اَنداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم َک ُ
اهلل َو َّال َ
آمنوا اَشَ ُّد ُ
ذین َ
َ

محبت راستین به خداوند چیست و چه نتیجهای دربردارد ؟
6 .6با توجه به آیات سورۀ مبارکۀ آلعمران ،ثمرۀ ّ

！فَا َّتب ُِعونِی ـ ی ُ ُّ
هلل َو َر ُسول َ ُه
ون َمن حَ َّاد ا َ
واد َ
هلل َو یَغ ِفر لَکُم ذُنوبَکُم
！فَا َّتب ُِعونِی ـ یُحبِبک ُُم ا ُ

7 .7دوستان خدا از پیروی از پیامبر اسالم(ص) چه بهرهای خواهند برد ؟

ح ِّب ِ
ون ِ
اهلل
！من ی َ َّت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
اهلل أَ َ
نداداً ی ُ ِح ُّبون َ ُهم َک ُ
َ

ون ِ
ِ ِ
اهلل
ون ِمن ُد ِ
آء ِمنکُم َو ِممَّ ا تَعبُ ُد َ
！قَالوا لقَوم ِهم ِإ َّنا ب ُ َر ُ

8 .8الزمۀ دوستی با خداوند چیست و کدام عبارت به آن اشاره میکند ؟

ح ّباً ِ ِ
هلل»
«و َّال َ
آمنوا أشَ ُّد ُ
ذین َ
دوستی رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) ـ َ
ح ّباً ِ ِ
هلل»
«و َّال َ
آمنوا أشَ ُّد ُ
ذین َ
اطاعت و پیروی از دستورهای خداوند ـ َ

(ریایض )95

！تُؤ ِم ُنوا ب ِ
ِاهلل ـ ی ُ ُّ
هلل َو َر ُسول َ ُه
ون َمن حَ َّاد ا َ
واد َ
！تُؤ ِم ُنوا ب ِ
هلل َو یَغ ِفر لَکُم ذُنوبَکُم
ِاهلل ـ یُحبِبک ُُم ا ُ
(انساین )95

یم
هلل َو یَغ ِفر لَکُم ذُنوبَکُم َو ا ُ
！یُحبِبک ُُم ا ُ
ُور َر ِح ٌ
هلل َغف ٌ
ون ب ِ
الیومِ اآل ِخرِ ی ُ ُّ
لل َو َر ُسول َ ُه
ون َمن حَ َّاد ا َ
واد َ
！یُؤ ِم ُن َ
ِاهلل َو َ
(هنر )94

هلل َمن عصا ُه»
دوستی رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) ـ «ما أحَ َّب ا َ
هلل َمن عصا ُه»
اطاعت و پیروی از دستورهای خداوند ـ «ما أحَ َّب ا َ
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کـــافـــه ســـــؤا ل
1 .1وا کنش عموم مردم به کسی که سعی در حفظ آراستگی خود در جامعه دارد ،چیست؟
 2 .2پیشوایان دینی ما (مسلمانان) چه میزان توجه به آراستگی ظاهری و باطنی خود داشتند؟
3.3پیامبر اسالم(ص) در مورد آراستگی انسان در نزد دوستان خود ،چه فرمایشی دارند؟
 4 .4پاسخ امام صادق(ع) به مدعی زهد و تقوایی که پس از مشاهدۀ لباس زیبای آن امام به ایشان گفت جد شما اینگونه لباسها را نمیپوشید،
چه بود؟

11

5.5یک مورد از فرمایشات پیامبر(ص) را پیرامون حفظ آراستگی ظاهری ذکر کنید.
6 .6ماحصل توجه زیاد پیشوایان اسالم به آراستگی برای مسلمانان و جامعۀ اسالمی چه بود؟
7.7چند مورد از اموری را که به توصیۀ معصومین(ع) کمک به ایجاد آراستگی هنگام عبادت میکند نام ببرید.
8.8نیاز به مقبولیت در انسان در چه دورۀ سنی ،نمود بیشتری در انسان دارد و تبعات آن برای انسان در این دوران چیست؟
9 .9چند مورد از پاسخهای نادرستی که به نیاز مقبولیت در انسان داده میشود نام ببرید و توضیح دهید این قبیل اعمال نشانۀ چه حالت روحی در اوست؟
1010معنای عفاف و اعتدال را در برآوردهکردن هریک از عالئق و نیازهای درونی بنویسید.
تبرج را تعریف کنید و بنویسید قرآنکریم آن را چگونه عملی میشمارد؟
ّ 1111
1212چرا اسالم انسانها را از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز میدهد؟
1313آیا انسان عفیف از مقبولیت نزد همساالن و جامعهگریزان است؟ توضیح دهید.
1414طبق فرمایشات امام علی(ع) چگونه ممکن است نوع پوشش و حجاب یک فرد منجر به جنگ او با خدا شود؟
1515چند مورد از تبعات عرضۀ نابهجای زیبایی را از سمت زنان بنویسید.
1616زن مظهر کدامیک از فضائل میباشد و آن ویژگی مربوط به کدامیک از ابعاد وجودی اوست؟
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آزمـــــــون  - 3پایانی

'75

الف) آیات و احادیث

1

حدیث شریفۀ زیر از کالم پیامبر اکرم(ص) ،اشاره به کدام مرحلۀ مسیر بندگی و اطاعت خدا دارد؟
«به حساب خود رسیدگی کنید ،قبل از اینکه به حساب شما برسند».

2

ِنسان یو َمئِذٍ ب ِما َق َّد َم َو ا َ َّخ َر» به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
با در نظر گرفتن پیام آیۀ شریفۀ « َو یُ َن َّب ُؤا اال
َ
الف) وقوع حادثۀ ذکرشده در آیه چه زمانی است؟
ب) منظور هر کدام از عبارات « َق َّد َم» و «ا َ َّخ َر» کدامنوع از آثار اعمال است؟

3

0 /5
1/25

الصالة تَنهی َع ِن ال َفحشا ِء َو ال ُم َ
الصال َة ا َِّن َّ
با توجه به آیۀ شریفۀ «َ ...و اَق ِِم َّ
کر ا ِ
َصنعون» به
هلل یَع َل ُم ما ت
َ
هلل ا َ ک َب ُر َو ا ُ
نک ِر َو لَذِ ُ
سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) اهداف نماز را نام ببرید.
ب) هدف برتر نماز کدام است؟

0/75

ب) درست یا نادرست بودن گزارههای زیر را با (ص/غ) مشخص کنید.

4

اگر قلب انسان با خدا باشد ،کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد که این همان کالم خداوند است.

5

بهشت ،آمادۀ استقبال و پذیرایی از نیکوکاران است و چون بهشتیان سررسند ،درهای آن را به روی خود گشوده میبینند.

6

هدف و مسیر حرکت هر کس با تواناییها و سرمایههایش ناهماهنگ است.

7

خداشناسی سودمندترین دانشها شمرده میشود.

0 /5
0 /5
0 /5
0/5

ج) جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

8

اگر روح انسان بینهایتطلب است و خوبیها را به صورت بیپایان میخواهد شایسته است که تنها  ...............مقصد نهایی
او باشد.

0 /5

9

از پیامدهای اعتقاد به معاد این است که انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادۀ  ...........در راه خداست.

10

دوزخیان گاهی  ............و  ...........و سرورانشان را مقصر گمراهی خود میشمارند.

0 /5
1

11

قرآن کریم عفت  .............را در حال چوپانی و آبدادن به گوسفندان در جمع مردان مثال میزند.

0 /5

د) اصطالحات زیر را تعریف کنید.

12

الف) نامۀ عمل

0/75
0/75

ب) یک ُم ّد

ه) کشف ارتباط

13

کدام یک موارد سمت چپ به گزینههای سمت راست مربوط میباشد؟

الف) تبرج
ب) حکیم
ج) نفس لوامه

3

 )1کسی که کارهایش هدفمند است.
 )2خودنمایی در آراستگی
 )3وجدان اخالقی
 )4میل طغیان گر درونی

و) به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

14

قرآن کریم چگونه با اشاره به «نظام مرگ و زندگی در طبیعت» امکان معاد را بیان میکند؟

15

اینکه گفته میشود خدای متعال راه رستگاری انسانها را قرین رضایت خود ساخته ،به چه معناست؟

16

چرا عفاف در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد؟

17

امام صادق(ع) ،در جواب فضیلبنیسار که از ایشان پرسید :آیا ساعد زن از قسمتهایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟
چه فرمودند؟

1

جمع

1
1 /5
1
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