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پیمان ضیائی ـ شاهین درویش پور ـ محمدعلی جعفری

مقدمـــه مؤلفــان

 ایستگاه کتاب شناسی

درآمــدی بــر درس

در  شده  آورده  مطالب  همۀ  ارائۀ  الف(  بخش:  این  ویژگی های   

بخش شروع هر درس از کتاب درسی. ب( دسته بندی های نموداری و 

قالبی هر جا و هر زمان که نیاز حس شده روی مطالب آورده شده است. 

از انجام این کار سهولت یادگیری مطالب برای دانش آموزان و  هدف 

فارغ التحصیان عزیز بوده است.

مطرح  سؤاالت  در  تدبر  و  توجه  الف(  بخش:  این  مطالعۀ  نحوۀ   

شده در این بخش، که پیرامون مطالب درس آمده و رسیدن به پاسخ 

آن ها؛ مساوی فهم هدف از طرح مسائل آن درس است. ب( گاهًا در 

محتوای غیر سؤالی این بخش، نکات جدی موردنظر طراحان آزمون های 

آزمایشی، کنکور سراسری و امتحانات نهایی و پایانی مطرح می شود. لذا محتوای غیر سؤالی این بخش را کاماً جدی بگیرید.

درسنـــــامــــه

 ویژگی ها و اجزای این بخش

الف( اصطالحات: تجمیع تمامی اصطاحات جدید هر درس، در این بخش انجام شده است.

 اهمیت این بخش

اصطاحات از سوژه های اصلی امتحانات پایان ترم مدارس و امتحانات نهایی هستند.

ب( بدنۀ متنی درسنامه

 ارائه تمامی محتوای متنی دروس کتاب درسی

 دسته بندی نموداری، شکلی و قالبی اکثریت محتوای متنی دروس کتاب درسی

 پاسخ گویی به تمامی اندیشه  و تحقیق ها

 پاسخ گویی به »بررسی« ها، »فعالیت« ها، »تدبر در قرآن« ها و سایر فعالیت های درون درسی مورد توجه کنکور سراسری و امتحانات نهایی و پایانی.

 سخن اّول

به  آموزش  مسیر  در  منسجم  و  مدّون  برنامه ریزی 

یادگیری پایدار می انجامد. مؤلفه های این نوع یادگیری 

و  علمی  نیازهای  آموزشی،  اهداف  با  هم راستا  باید 

حتی تربیتی دانش آموزان باشد. نوع، ابزار و رفتارهای 

فضای  ساختار  شکل  تعیین  در  انسانی  و  محیطی 

آموزشی مؤثرند.

فعالیت گیرنده های یادگیری دانش آموز باید در مسیر دریافت صحیح اطاعات 

مناسب قرار بگیرد. اطاعات پراکنده، ناقص و غیرمنسجم، انبوه و بی برنامه او 

را از هدف اصلی آموزش دور می کند. ما کوشیده ایم با ایجاد فضای یادگیری ـ 

یاددهی فعال و پویا و با مدیریت داده های ورودی مطابق با برنامۀ درسی مّلی، 

مسیر آموزش تکمیلی را تقویت و کامل کنیم. 



پ( آیات هر درس

 ارائۀ ترجمۀ کامل آیه / آیات

 ارائۀ »پیام کلی« برای هر آیه  پیام کلی چیست؟ 

همه یا غالب مفاهیم یک آیه یک خطی شده است.

 ارائۀ تمامی »مفاهیم اساسی« برای همۀ آیات

 »مفاهیم اساسی« یک آیه به چه معناست؟ یعنی 

آن بخش از محتوای متنی هر درس که با آیۀ موردنظر 

ارتباط دارد.

جداول سطــــری ـ ستونــــــی

تمامی سؤاالت  ارائۀ  الف(  این بخش:   ویژگی های 

و نکات جاخالی ممکن از هر درس در قالب جداول 

سطریـ  ستونی.

ب( جذابیت پاسخ گویی به سؤاالت جاخالی در قالب 

جدول سطری ـ ستونی.

 اهمیت این بخش: سؤاالت »ص / غـ  جای خالی« 

از اصلی ترین بخش های امتحانات نهایی و پایان ترم 

مدارس بوده که این بخش کمک کننده مخاطبان عزیز 

کتاب برای تسلط به امتحانات است.

کافـــــه ســــــــوال

 ویژگی های این بخش: ارائۀ تمامی سؤاالت تشریحی

کوتاه و بلند پاسِخ ممکن از هر درس همراه با پاسخ 

تشریحی آن ها.

 اهمیت این بخش: کمک به حل سؤاالت تشریحی 

کوتاه و بلند پاسخ امتحانات نهایی و پایانی مدارس.

نمودارهــــــای نقشۀ ذهــــن

تمامِی،  ارائۀ خاصۀ  الف(  این بخش:   ویژگی های 

تکرار می کنم؛ تمامی مطالب متنی هر درس در قالب 

 )Mind Maps( نمودارهای نقشۀ ذهن

متنی هر  تمامی محتوای  مرور چشمی  قابلیت  ب( 

درس، صرفًا در چند دقیقه )3 الی 5 دقیقه( 

 نحوۀ استفاده از این بخش: پس از مطالعۀ کامل 

آن  تمامی مطالب  به مرور  نیاز  زمان  هر درس، هر 

درس داشتید؛ با مراجعه به نمودار نقشۀ ذهن آن، در 

کمترین زمان ممکن این منظور را به سرانجام رسانید.

مرور سریع  به  الف( کمک  این بخش:   کارکردهای 

کل مطالب هر کتاب یا تمامی کتب دین و زندگی در 

دوران جمع بندی دانش آموزان کنکوری 

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

دروس هر کتاب، پیش از هر آزمون آزمایشی 

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

پیش از امتحانات پایانی یا پایان ترم 

گزینــــــۀ چنــــــد؟

 ویژگی های این بخش: الف( پوشش تمامی نکات و 

مطالب هر درس، با سؤاالت تألیفی 

ب( ارائۀ تمامی سؤاالت کنکور، از 11 سال پیش تاکنون 

مرتبط با محتوای هر درس

پ( ارائۀ سؤاالت آزمون های آزمایشی گاج، مرتبط با 

مفاهیم هر درس

پاسخنامۀ جداول سطری ـ ستونی دروس

 نحـوۀ اسـتفاده از ایـن بخـش: پـس از حـل کامل 

هـر جـدول و یـا حین حـل آن هـا می توانیـد جهت 

پـی بـردن بـه پاسـخ صحیـح هـر سـؤال بـه ایـن 

بخـش مراجعـه کنید.

آزمون ها )امتحانات نهایی( تشریحی

 ویژگی های این بخش: الف( طراحی چندین آزمون 

تشریحی مخصوص نوبت اول تحصیلی، متناسب با 

بارم بندی دقیق آموزش و پرورش 

ب( طراحی چندین آزمون تشریحی مخصوص کل 

کتاب )آزمون های نوبت پایانی( متناسب با بارم بندی 

دقیق آموزش و پرورش 

پ( پاسخ گویی دقیق به هر یک از آزمون های نام برده، 

همراه با ذکر بارم مخصوص هر بخش از پاسخ 

امتحانات  از  پیش  بخش:  این  از  استفاده   نحوۀ 

نوبت اول و دوم، می توانید با مراجعه به این بخش 

سؤاالت  قالب  قبیل  از  مواردی  به  آزمون ها،  حل  و 

امتحانات، محتوای موردنظر سؤاالت و ... تسلط پیدا 

کنید.

QR کــــدهــــــــــــا

1- فایل صوتی آیات، مخصوص قرائت ابتدایی هر درس

2- پاسخ نامۀ تشریحی سؤاالت چهار گزینه ای دروس

 ویژگی های این بخش: الف( پاسخ گویی تشریحی 

به همۀ سؤاالت چهارگزینه ای

ب( ارجاع پاسخ هر سؤال، به صفحات کتاب درسی 

)محل استخراج پاسخ هر سؤال(

پ( جامعیت و همه جانبه بودن پاسخ ها

به  نیاز  که  جاهایی  در  گزینه ها«  همه  »بررسی  ت( 

انجام این کار احساس شده است.

 

هرگونه پیشنهاد و انتقاد و همچنین مشاوره درسی و سؤاالت علمی خود را با مؤلفان این کتاب در میان بگذارید، 

برای این منظور می توانید همه روزه از ساعت  16 تا 18 با تلفن ثابت 64344360-021 تماس گرفته و یا با ارسال 

ایمیل به آدرس Acebook@gaj.ir با مؤلفین این کتاب ارتباط برقرار کنید. 
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به همین دلیل محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آن ها یک دین آورده اند. با وجود   همۀ پیامبران الهی مردم را به این امور فراخوانده اند. 

مثالً همه پیامبران امت های خود را به نماز دعوت   با دوره های دیگر تفاوت داشته است؛ 
متناسب با زمان  
گاهی مردم   سطح آ
نیازهای هر دوره  

این، تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی 

 آن تفاوت هایی بوده است؛ البته این قبیل تفاوت ها سبب تفاوت در اصل دین نشده است.
شکل

و
تعداد

کرده اند، اّما در 

علل فرستادن پیامبران متعدد 
 در پاسخ به سوال دوم می توان گفت فرستادن پیامبران متعّدد به این دالیل بوده است:

 

 الزمۀ ماندگاری یک پیام  تبلیغ دائمی و مستمّر آن است.

 میان انسان ها 
خداپرستی،

عدالت طلبی و
کرامت های اخالقی

 در طول زمان های مختلف دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا 
ایمان استوار

و
تالش بی مانند

 پیامبران الهی با 
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شد مجلس  ماه  و  بدرخشید  شدستاره ای  مونس  و  انیس  را  ما  رمیدۀ  دل 

گار من هک هب مکتب رنفت و خط ننوشت شدن دمّرس  صد  مسئله آموز  غمزه  هب 
 قرآن کریم آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان است.

اوالً چرا معجزۀ جاوید پیامبر خاتم از نوع کتاب است؟  

ثانیا قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟   
 در این درس به این موضوع می پردازیم تا بدانیم 

اصطالحات 
معجزه: هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد، برای این که مردم دریابند که وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است کارهای 

خارق العاده ای انجام می داد که هیچ کس بدون تایید و اذن خداوند قادر به انجام آن ها نبود. قرآن کریم این کارهای خارق العاده را »آیت« یعنی نشانه و عالمت نبوت 
می خواند و اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند، زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار می شود.

 تصور کنید که شما چند هزار سال قبل در این دنیا زندگی می کردید و یک روز می شنیدید که شخصی به نام موسی خود را پیامبر خدا معرفی کرده است و ادعا می کند 
از جانب خدا برای هدایت انسان ها دستوراتی را آورده است.

 شما چگونه تعیین می کردید که او در ادعایش صادق است و واقعا از جانب خدا آمده است؟
 البته معجزات پیامبران گذشته فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروزه اثری از آن ها باقی نمانده است.

 به نظر شما معجزۀ آخرین پیامبر الهی که دینش برای تمامی زمان ها )همۀ مردم روی زمین تا روز قیامت( خواهد بود، چگونه باید باشید؟

کرم )ص( را قرآن قرار داده، معجزه ای از جنس »کتاب«.  از این رو خداوند معجزۀ اصلی پیامبر ا

کتابی که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد.

 خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند؛

رۀ یــونس ـ 38  سـو

می گویند: ]پیامبر قرآن را[ به خداوند افترا بسته است،اَم یَقولوَن افتراه

گر می توانید یک سوره همانند آن بیاورید.قُل فَأتوا ِبسورٍَة مثلِِه بگو: ا

تـــرجمـــه و مــفاهیـــم آیــــات
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2( انبساط جهان 

یــات ـ 47  ار سـورۀ ذ

ماءَ بنیناها ِبأَیٍد َو إِنَّا لَُموِسُعوَن و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.َو السَّ

پیام کلی: ذکر نکات علمی بی سابقهـ  انبساط جهان

مفاهیم اسایس آیـه
نظریۀ انبساط جهان، یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم است، بر طبق این نظریه کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت - 

و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن جهان هستی مدام در حال گسترش و انبساط است، مطلبی که قرآن کریم به آن اشاره کرده است.

تـــرجمـــه و مــفاهیـــم آیــــات

گر این کتاب توسط یکی از درس  باتوجه به آیۀ زیر، چرا خداوند معجزۀ جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ ا
خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟

 َو ما کُنَت تَتلو ِمن قبلِه ِمن کتاٍب و ال تَُخطُُّه ِبَیمیِنَك اًِذا الرتاَب الُمبِطلوَن！
و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود، آن را نمی نوشتی که در آن صورت، کجروان به شک می افتادند.

گر پیامبر فردی باسواد بود این شائبه پیش می آمد که قرآن نوشتۀ اوست و او فقط نویسنده و شاعری بزرگ است. به همین دلیل ایشان قبل از دریافت قرآن درس  ا
نخوانده بود و قرآن هم بارها از مشرکان و منکران قرآن دعوت می کند تا سوره ای مانند سوره های قرآن بیاورند.

به نظر شما چرا اندیشۀ دانشمندان به مروز زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قرآن را اثبات می کند؟ - 1
هر چه زمان به جلوتر می رود، ابعاد جدیدی از علوم مختلف مشخص می شوند و علم انسان به مروز تکمیل می شود به همین دلیل دانشمندان نیز به مرور 
گر قرآن غیرالهی و نوشتۀ خود حضرت محمد )ص( بود، دچار همین مسئله  می شد. همین موضوع نشان دهندۀ  زمان نظرات خود را تکمیل و اصالح می کنند، ا

غیرالهی بودن آن است.
باتوجه به دو متن زیر به سواالت پاسخ دهید.- 2

کید شده باشد. در این کتاب، بیش از  الف( شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم به تعقل، تفکر و علم دوستی تأ
770 بار از علم، 185 بار از گوش دادن و توجه کردن، 49 بار از عقل، 18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز ده ها کلمۀ دیگر مانند 
قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند، نام برده شده است. همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.
ب( در جامعۀ آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته می شد. به گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، 
احساس شرم می کرد. در چنین فضایی، قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعالم کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام 
دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد؛ و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند. عالوه بر این، قرآن کریم برای زن حقوق 
خانوادگی و اجتماعی قائل شد، در مالکیت به او استقالل بخشید و بهرۀ کارش را از آن خودش دانست؛ هزینۀ خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش 

مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عّزت و عفافش تأکید کرد تا در جامعه مورد سوءاستفادۀ مرد قرار نگیرد.
متن )الف( به کدام یک از انواع اعجاز لفظی و محتوایی اشاره می کند؟

رسایی تعبیرات و جامعیت و همه جانبه بودن
متن )ب( به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می کند؟

تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
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4

در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت حکومت اسالمی، با کدام یک از آیات زیر مرتبط است؟

1- ！اَلَم تََر اِلَی الَّذیَن یَزُعُموَن اَنَّهم َءاَمنُوا ِبمآ اُنزَِل اِلَیَك َو َما اُنزَِل ِمن َقبلَِك یُِریُدوَن اَن یََتَحاکَموا اِلَی الطَّاُغوِت َو َقد اُِمروا اَن یَکُفروا ِبِه و یُریُد 

یطاُن اَن یُِضلَّهم َضَلالً بَِعیدا الشَّ

»آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال 

آن که به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.«

2- ！لََقد اَرَسلنا رُُسلَنا ِبالَبیِّناِت َو اَنزَلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس ِبالِقسِط

»به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.«

دلیلآیه

کمیت طاغوتآیۀ 60 سورۀ نساء پذیرش والیت الهی و نفی حا

ضرورت اجرای احکام اسالمیآیۀ 25 سورۀ حدید

کشف رابطه 
در سخنانی که از ایشان )امام خمینی( نقل می شود، بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دالیل تشکیل حکومت ارتباط دارد.

دلیلسخنان امام خمینی )رحمة الله علیه(

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظام شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است ما موظفیم 

آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
کمیت طاغوت پذیرش والیت الهی و نفی حا

مذهب اسالم هم زمان که به انسان می گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی 

کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی و حتی جامعۀ اسالمی با سایر جوامع چگونه 

روابطی باید برقرار نماید. هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر این که مذهب اسالم برای آن حکمی 

مقرر داشته است.

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم
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131 آزمــــون

آزمـــــــــــــــــون 1 - نوبت اول

الف( با توجه به آیات و احادیث به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

آیۀ زیر به چه مفهومی اشاره دارد؟ 1

قال َربُّنا الَّذی أعطی ُکلَّ َشیٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهدٰی！

0/5

0/5آیۀ شریفۀ ！یا اَیُّها الّذین آَمنوا اَطیعوا اهلل و اطیعوا الرَّسول و اولی  االَمِر منکم اهمیت چه موضوعی را بیان می کند؟ 2

0/5پیامبر )ص( در حدیث منزلت چه می فرمایند؟ 3

ب( جمالت زیر را با کلمات یا عبارات مناسب تکمیل کنید.

ک پیامبر اکرم )ص( در تقسیم بندی انسان ها ...................... بود. 4 0/5مال

1هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است اول از جنبۀ ......................... و دوم از جنبۀ ......................... . 5

کرم )ص( اولین و بزرگ ترین ......................... قرآن است. 6 0/5پیامبر ا

ج( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

0/5تمام موجودات به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند. 7

0/5رسول خدا )ص( تنها به دنبال بنای جامعه ای آباد و به دور از فقر و محرومیت بود. 8

د( اصطالحات زیر را تعریف کنید.

0/5حجة البالغ 9

1قاعدۀ نفی سبیل 10

ه ( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

1چرا پاسخ به سؤال های اساسی انسان باید همه جانبه باشد؟  11

1علت تحریف تعلیمات پیامبران پیشین چه بود؟ 12

و( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

2دو مورد از ویژگی هایی که معجزۀ آخرین پیامبر الهی باید داشته باشد را بیان کنید. 13

2چرا بدون وجود عصمت مسئولیت های پیامبری به نتیجه نمی رسد؟ 14

2چه ضرورتی برای وجوب عصمت امامان وجود دارد؟ 15

2چهار مورد از برنامه های تقویت وحدت میان مسلمانان را فقط نام ببرید. 16
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10

شناخت فقیه واجد شرایط نیز باید تحقیق کنیم و یکی از راه های زیر را پیش گیریم.

 

 

گر کسی که به سن تکلیف رسیده است، مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟  1- ا
چون خودش عالم به احکام دین نیست در اجرای احکام دین )فروع( دچار مشکل خواهد شد.

2- شما با چه روشی مرجع تقلید خود را انتخاب کردید؟
با پرسش از دو نفر عادل و مورد اعتماد

فعالیت کالسی

چگونگی انتخاب ولی فقیه 

یعنی نمی شود که هرکس به طور   از آنجا که ولی فقیه، بیان کنندۀ قوانین و مقّررات اجتماعی اسالم است  انتخاب وی نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد 

در غیر این صورت هرج و مرج و تفرقه و  زیرا ادارۀ جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است  گانه برای خود ولی فقیه انتخاب کند  جدا

کندگی پیش می آید و این، یک امر روشن و بدیهی در تمام نظام های سیاسی دنیاست. پس، مردم در انتخاب ولی فقیه باید به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقیهی  پرا

گاهی و شناخت بپذیرند، به وی اعتماد و اطمینان کنند و رهبری جامعه را به او بسپارند. را که شرایط رهبری دارد، با آ

 مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راه پیمایی های سراسری رهبری امام خمینی )ره( را پذیرفتند و با ایشان 

پیمان یاری بستند.

 بر این مبنا بود که پس از رحلت امام خمینی )ره( حضرت آیت اهلل  خامنه  ای، مسئولیت رهبری جامعه را برعهده گرفتند.
 طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط ذکرشده را داشته باشد. تشخیص این امر نیز بر عهدۀ مجلس خبرگان است.

وظایف رهبر )ولی فقیه( 
 برخی از وظایف رهبر جامعۀ اسالمی که از قرآن کریم، روایات و سیرۀ معصومین بزرگوار )ع( به دست می آید، عبارت اند از:

تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه 1

 رهبر جامعۀ اسالمی می کوشد جامعه مطابق با دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.

حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان 2

 کشورهای بیگانه، به خصوص قدرت های بزرگ، همواره درصدد سلطه بر کشورهای دیگرند و از روش های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند  

یکی از روش های آنان فشار اقتصادی و روانی است.

 رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.



236

11

دین و زندگی )2(

جدول 

 1  یکی از مهم ترین قدم ها در مسیر .............................. تقویت عزت نفس است.

 2  ........................... یکی از صفاتی است که قرآن کریم بیش از 95 بار خداوند را بدان توصیف کرده است.

 3  معصومین بزرگوار.......................... را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند.

 4  عّزت به معنای...................... ناپذیری و .......................... نبودن است.

 5  وقتی می گویند خداوند ............................. است معنایش این است که کسی نمی تواند او را مغلوب کند.

 6  واژۀ ........................... درست در مقابل عزت قرار دارد.

 7  خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می فرماید: »ما ...................... ............................ را کرامت بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.«

 8  ................... و .................. بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به تمایالت دانی است.

 9  تمایالت برتر و عالی مانند تمایل به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و حسن خلق، مربوط به روح ................. و ................ انسان هستند.

 10  تمایالت دانی، مانند تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآالت و رفاه مادی مربوط به بعد ................. و ................. انسان است.

 11  تمایالت بعد ..................... در ذات خود بد نیستند،  اما نسبت به بعد ................. بسیار ناچیز و پایین ترند.

 12  کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ................... در مقابل تمایالت پست درون خود شکست خورده است.
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دین و زندگی )2(

جدول 

 1  رسول خدا )ص( می فرمایند: »در اسالم، هیچ بنایی نزد خداوند محبوب تر از ........................ نیست.«

 2  از .............ترین و ...............ترین تصمیم های زندگی، انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک با اوست.

 3  پس از تعیین هدف ازدواج انتخاب ..................... مناسب مطرح می شود.

گر عقدی به زور انجام بگیرد ..................... است و ....................... ندارد.  4  طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و ا

 5  داشتن قدرت انتخاب ................ و در عین حال .................. آور است.

 6  عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و .............. را به حاشیه می راند.

 7  تحقیق دربارۀ همسر آینده را نباید با ...................هایی که منشأ آن ها تنها هوس های زودگذر است اشتباه کرد.

 8  بهتر است مسیر شناخت همسر با مشارکت پدر و مادر طی شود که سرشار از ........................... اند و معموالً به ......................... آیندۀ فرزند خود عالقمندند.

 9  فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ............................. نباید زیاد شود و تشکیل ........................... به تأخیر افتد.

 10  پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم ..................... شرایط الزم را برای آنان 

فراهم کنند.

کرم )ص( می فرمایند: »کسی که ازدواج کند ...................... دین خود را حفظ کرده است.«  11  پیامبر ا

 12  ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون خلقت انجام می شود و شایسته است که به این نیازهای طبیعی در ........................ مناسب و به .................. صحیح 

پاسخ دهیم.

 13  معیار برتری نزد خداوند ......................... است.

 14  نظام هستی بر مبنای .................... است.
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