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11 آیات قرآن و حدیث.
ََّما نُملی لَُهم لَِیزدادوا اِثًم َو لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن﴾ ناظر بر چه مطلبی است؟  �� درس  6 ََّما نُملی لَُهم َخیٌر أِلَنُفِسِهم اِن َّذیَن َکَفروا اَن الف. آیۀ شریفۀ ﴿َول یَحَسبَنَّ ال
����������������������������������������������������������������� درس  8 ریَن﴾ به کدام موضوع اشاره دارد؟  ابیَن َو یُِحبُّ الُمتََطِهّ ب. آیۀ شریفۀ﴿اِنَّ اهللَ یُِحبُّ التََّوّ
َُّه کاَن فاِحَشًة َو ساَء َسبیاًل﴾ دربارۀ کدام عمل زشت نهی می کند؟  ������������������������������������������������ درس  9 نا إِن پ. آیۀ شریفۀ﴿َو لتَقَربوا الِزّ
ت. آیۀ شریفۀ﴿لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنَا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط﴾ در مورد کدام معیار تمدن اسالمی است؟  ����� درس  10

بارم
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21 درستی یا نادرستی گزاره ها.
الف. اخالص مانند دوست داشتن، سخاوت، شجاعت و هر عمل قلبی دیگر، درجات و مراتب دارد.  ����������������������������������������������� درس  4
ب. دِر توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  8
پ. رونق اقتصادی اعراب دوران جاهلیت ناشی از رایج بودن قمار و خرید و فروش شراب بود. ������������������������������������������������������ درس  9
������������������������������������������������������������������������������������������������ درس  9 ت. شرط بندی، در بازی ها و ورزش های معمولی بالاشکال است. 
ث. تحصیل برای زنان در تمدن اسالمی آزاد بود و دانشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پدید آمدند.  ������������������������������������ درس  11
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31 جمالت کامل کردنی.
������������������������������������ درس  1 الف. یك موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که خودش ............... موجود باشد.  
����������������������������������������������������������������������������������������� درس  3 ب. ............... روح زندگی دینی و ............... روح زندگی ضددینی است. 
������������������������������������������������������������������ درس  8 پ. اگر جامعه از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند ............... است.  
ت. ............... تنها شیوۀ مطمئن و قابل اعتماد است. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  9
����������������������������������������������������� درس  13 ث. ............... یك کشور مهم ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. 
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41 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  1. کشف ارتباط

الف. دلی کز معرفت نور و صفا دید / به هر 
چیزی که دید، اول خدا دید 

نه طغیان می کنند/ آن چه  ب. رودها در خود 
می گوئیم ما آن می کنند

 

 

1( ما به دریا حکم طوفان می دهیم/ ما به سیل 
و موج فرمان می دهیم

2( به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم 
دریا تو بینم

0/5

51 تعریف اصطالحات.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  9 الف. فرهنگ: 
ب. توفیق: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  6
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61 سؤاالت کوتاه پاسخ.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ درس  5 الف.منظور از ساده ترین و آشکار ترین تقدیرها چیست؟ 
ب. شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، موجب چه نگرشی می شود؟ ������������������������������������������������������������������������������������ درس  6
پ. از مراحل تکمیل توبه، تالش در جهت دورشدن از گناه را توضیح دهید.  ������������������������������������������������������������������������������� درس  8
ت. از آثار مثبت حوزۀ عدل و قسط در تمدن اسالمی، مشارکت مردم در تشکیل حکومت چه نتیجه ای به دنبال داشت؟ ������������������درس  12
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71 سؤاالت تشریحی.
������������������������������������������������������������������������������������درس  12 الف. تمدن دوم اروپا چه جنبه های مثبتی داشت و نام دیگر آن چه بود؟ 
ب. از اهداف مهم پیامبر اکرم )ص( برپایی جامعۀ عدالت محور را شرح دهید.  ���������������������������������������������������������������������������� درس  10

پ. یکی از انحرافات قبل از اسالم که هنوز هم در برخی از کشورها وجود دارد و بنیان خانواده را متزلزل می کند را نام برده و عواقب آن را 
بیان کنید.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  9
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درس  8 ت. منظور از حقیقت توبه چیست؟  
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آزمون
شمارة 7
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  جمالت کامل کردنی  . 3
ب. در جوانی الف. اندیشیدن مداوم دربارءه خدا و قدرت 

ت. فاطمه پ. تزکیۀ نفس 
ث. دوران علم

  کشف ارتباط . 4
ب. با 1 مرتبط است. الف. با 3 مرتبط است. 

پ. با 2 مرتبط است.

   تعریف اصطالحات  . 5
الف. توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است.

ب. توبه در لغت به معنای بازگشت است.

  سؤاالت کوتاه  . 6
الف. اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هسـتند که تدبیر 
امور موجودات را برعهده دارند، اگر کسی در کنار ربوبیت الهی، برای خود یا سایر 
مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، 

امور را تدبیر کند، گرفتار شرک شده است.
ب. انسان از دو خود برخوردار است: خود دانی یا تمایالت پست و حیوانی )نفس 
اماره(، تمایالت عالی یا تمایالت انسانی و فطری )نفس لوامه(. هرگاه تمایالت عالی 
علیه تمایالت پسـت و حیوانی از خود عکس العمل نشـان دهد، انقالب علیه خود 

رخ داده است.
پ. نیازمند تغییر در نگرش انسـان ها و تحّولی بنیادین در شـیوءه زندگی فردی و 

اجتماعی مردم بود.
ت. 1( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 2( حضور مؤثر و فعال در جامعۀ 

جهانی 3( ترسیم چهرءه عقالنی و منطقی دین اسالم

   سؤاالت تشریحی. 7
الف. تمدن اول قبل از میالد حضرت مسیح )ع( در قرن های ششم تا چهارم قبل 
از میالد، در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت. تمدن دوم، در 
قرن چهارم میالدی با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی 
سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت و 
تمدن سوم با افول قدرت کلیسا در همین قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.

ب. اول، اسـتقالل اقتصادی و عدم سـلطه و نفوذ بیگانگان، دوم، پیشـروی به سوی 
عدالت و قسط و کاهش فاصلۀ طبقاتی، سوم، حرکت به سوی آبادانی و عمران در 

عین دوری از دنیا زدگی و تجمل گرایی.
پ. مهم تریـن حـق خداوند، حق اطاعت و بندگی اوسـت، توبه کننده باید بکوشـد 
کوتاهی های خود در پیشگاه خداوند را جبران کند، برای مثال، نمازها یا روزه های از 

دست داده را به تدریج قضا نماید و عبادت های ترک شده را به جا آورد.
ت. گاهی خداوند برای فرد گناهکار شرایطی را فراهم می کند تا بتواند توبه کند، اما 
اگر فرد در گناه پیشروی کند، خداوند، فرصت ها و امکاناتی را در اختیار گناهکاران 
قرار می دهد که در حقیقت این افراد با ارادءه خودشان در این جهت حرکت کرده 
و بار گناهانشان هر روز سنگین تر می شود، این سنت که حاکم بر زندگی معاندان و 

غرق شدگان در گناه است، سنت امالء و استدراج نام دارد.

پاسخنامه آزمون هفتم
  آیات قرآن و حدیث  . 1

الف. سنت امالء و امهال
ب. تکرار توبه اگر واقعی باشـد، نه تنها به معنی دور شـدن از خداوند نیست؛ بلکه 

موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود.
پ. زنا و رابطۀ نامشروع جنسی بین زن و مرد

ت. یکی از مهم ترین اهداف پیامبراکرم )ص( برپایی جامعه ای عدالت محور بود به طوری که 
در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند.

  درستی یا نادرستی گزاره ها. 2
 .الف

ب.  زیرا توفیق توبه همواره میسر نیست.
پ.  ایـن دو عمـل در رونـق اقتصـادی مؤثـر بودنـد؛ ولـی به عنـوان عامل یا 

عامل تعیین کننده تلقی نمی شدند.
ت.  شرط بندی، حتی در بازی ها و ورزش های معمولی نیز حرام است.

 .ث

  جمالت کامل کردنی. 3
الف. ذاتاً

ب. توحید- شرک
پ. توبۀ اجتماعی
ت. زندگی دینی

ث. استحکام و اقتدار نظام حکومتی

  کشف ارتباط  . 4
الف. با مورد 2 مرتبط است.
ب.  با مورد 1 مرتبط است.

  تعریف اصطالحات  . 5
الف. فرهنگ، روح معنوی حاکم بر جامعه و نشان دهندءه هویت و شخصیت افراد 

آن است.
ب.  توفیق به معنای  آسان نمودن است.

   سؤاالت کوتاه  . 6
الف. منظورمان تعیین طول، عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود است.

ب. موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها، شکست ها و موفقیت ها، 
بیماری و سالمت و به طور کلی همۀ حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به 

وقایع و حوادث جهان از دیگران متمایز می سازد.
پ. توبه کننده تالش می کند دیگر به سـراغ گناهی که از آن پشـیمان شده است، 
نرود؛ زیرا انجام آن مسـاوی با شکسـتن توبه اسـت که در آن صورت باز هم باید 
توبه کند. به عبارت دیگر، اگر توبه کننده حقیقتاً توبه کرده باشد، گرچه ممکن است 
به آن گناه عالقه ای هم داشته باشد، سعی خواهد کرد در عمل از آن دوری نماید.

ت. حق تعیین سرنوشـت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری بود که 
در تمدن جدید برداشته شد و باعث شد حکومت های استبدادی و موروثی حاکم بر 

کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند.

   پاسخ تشریحی  . 8
الف. تمدن دوم اروپا که به تمدن دورءه قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشتن 
اعتقادات باستانی و بت پرستی و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد. این تمدن برای 
اروپایی که قرن ها گرفتار بت پرسـتی بود، یک حرکت روبه جلو محسـوب می شد. 
با ظهور این تمدن، مردم بت پرسـت اروپا به یک دین الهی معتقد شـدند، بت ها و 
بتخانه ها از بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهای عظیم 
و باشکوه ساخته شد، کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار 

هنری بزرگی پدید آمد.
ب.  ایجاد جامعه ای که در آن مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند و 
امکان رشد برای همۀ انسان ها فراهم باشد، نه این که نعمت ها و ثروت های زمینی 
در انحصار گروهی محدود باشد. پیامبر )ص( از هر فرصتی برای رفع تبعیض های 
طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و برقرار فرهنگ برابری و مساوات در جامعه، کمال 

استفاده را می نمود و از هیچ تالشی در این راه فروگذار نمی کرد.
پ.  ارتباط جنسی خارج از چهارچوب شرع است. رایج شدن این ارتباط بازگشتی به 
دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل می کند. همان طور که در کشورهایی 
که این قبیل رابطه ها وجود دارد، خانواده استقالل خود را از دست داده و فرزندان 

تک سرپرست فراوان شده اند.
ت.  توبه در لغت به معنای بازگشت است و در مورد بندگان، به معنای بازگشت از 
گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست. این حالت وقتی رخ 
می دهد که انسان از گناه پشیمان شده و قصد انجام آن را نداشته باشد. با بازگشت 
بنـدءه گناهکار، خداوند نیز به سـوی او باز می گردد و درهـای رحمتش را به رویش 

می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.
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نی
سا
ان

درس

1
هستیبخش

1- آیه: ﴿یا اَیُّها الّناُس اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اهللِ َواهللُ ُهَو الَغنِیُّ الَحمیُد﴾
ترجمه: »ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید و خداست که تنها بی نیاز ستوده است.« 

« پیام: غنی و بی نیاز بودن خدا و نیازمندی فقر مخلوقات در مقابل خدا
ماواِت َو ما فِی اأَلرِض﴾ 2- آیه: ﴿َمن فِی السَّ

ترجمه: »هر آن چه در آسمان و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند. او همواره دست اندرکار امری است.« 
« پیام: چون خداوند خالق جهان است و همۀ امور به ارادۀ او در جریان می باشد، هیچ حادثه ای در جهان بدون خواست او اتفاق نمی افتد. 

ماواِت َواأَلرِض﴾ 3- آیه: ﴿اهللُ نُوُر السَّ
ترجمه: »خداوند نور آسمان ها و زمین است.« 

« پیام: تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکارشده و پا به عرصۀ هستی می گذارند.

1- خود و اشیای پیرامون مان پدیده ای هستیم که وجودمان از خودمان نیست. )مقدمۀ اول(
2- پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد. )مقدمۀ دوم( 

3- نتیجه: پس ما و همۀ پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. )خدای متعال(

رابطۀ بنایی مانند مسجد گوهرشاد با معمار و بّنا و کارگرانی که آن را بنا کرده اند، با رابطۀ خدا و عالم مخلوقات متفاوت است؛ زیرا بقای هر بنایی بعد از ساخته 
شدن به عواملی همچون بّنا و معمار بستگی ندارد؛ اما رابطۀ خدا با مخلوقات دائمی است و خداوند هر لحظه اراده کند، آن ها از بین می روند. 

رابطۀ خداوند با جهان،  تا حدی شبیه رابطۀ مولّد برق با جریان برق است. 

انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند. 
انسان های آگاه دائمًا سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا 

بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. 
← افزایش بندگی ← درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش خودشناسی

»اللّهَم ل تِکلنی اِلی نَفسی َطَرفٌَۀ َعیٍن اَبَداً: خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار.« 

1- خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می گذارند. 
2- هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش  خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 

نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

نیازمندی های جهان به خدا در بقا

آگاهی، سرچشمه بندیگ

نور هستی


