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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

ملفــ)یاتـزـمحادیث

)درس اّول( 1 پیام آیۀ شریفۀ »یا اّیها الناس انتم الفقراء الی اللّٰ ه و اللّٰ ه هوالغنّی الحمید« را بنویسید.  
با دقت در آیۀ مبارکۀ »ام جعلوا لِلّٰ ه شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم« در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در  2

)درس دوم( شک بیفتند؟ 

بــدرستیـیاــادرستیـعبارمتـ یرـرمـنشخصـکنید. 

)درس دوم( 3 نادرستدرست توحید در مالکیت یعنی صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست. 
)درس سوم( 4 نادرستدرست دوری از تفرقه و تضاد و حرکت به سوی وحدت و هماهنگی، از ویژگی های انسان موحد است. 
)درس پنجم( 5 نادرستدرست جهان از آن جهت که با فرمان و حکم و ارادۀ الهی انجام می شود، به قضای الهی وابسته است. 
)درس شمش( 6 نادرستدرست تقوا و ایمان واقعی به خداوند، سبب نزول برکات الهی می شود. 

پــجاهایـخالیـرمــاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس اّول( 7 هر چه   انسان به خود و رابطه اش با  بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس می کند. 
)درس دوم( 8 اگر چند خالق برای جهان تصور کنیم، هرکدام از آن ها را  و  فرض نموده ایم. 
)درس پنجم( 9 عهدها و پیمان ها براساس »مسئولیت پذیری« استوار شده اند و اگر کسی  کند، وی را مستحق  می شمرند. 

)درس شمش( 10 امتحان خداوند علیم، برای رشد دادن و به ظهور رساندن  و نشان دادن تمایالت   افراد است. 

تــمصطالحاتـ یرـرمـتعریفـکنید.

)درس پنجم( 11 شرک: 
)درس شمش( 12 ابتال: 

ثــزصلـکنید.

)درس چهارم( 13 ارتباط موارد ستون سمت راست را با موارد ستون چپ مشخص کنید. )در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.( 

1( ارتباط میان ایمان و اخالص

2( تقرب به پیشگاه خداوند

3( نقوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان

4( علم محکم و استوار و به دور از خطا

الف( دستیابی به درجاتی از حکمت

ب( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خدا

پ( پاداش وصف ناشدنی

ت( میوۀ درخت اخالص

ث( راز و نیاز با خداوند

جـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکـتاهـدهید.

)درس اول( 14 نور بودن خداوند به چه معنی است؟ 
)درس سوم( 15 اگر دشواری های زندگی در باور انسان موحد، نشانۀ بی مهری خداوند نیست، پس چیست؟ 
)درس پنجم( 16 در کدام یک از نشانه های اختیار، آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و اگر به کسی زیان رسانده ایم، آن را جبران می کنیم؟ 
)درس شمش( 17 امداد خاص خدای متعال نسبت به کسانی که رضایت او را می جویند، چه نامیده می شود؟ 

) نـــــــــمـآ2ــــــــمزآ
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) نـــــــــمـآآــــــــدزآ

ملفــ)یاتـزـمحادیث

در عبارت قرآنی ！یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للنّاس دو گناه کبیره ای که گناهشان بیش تر از منفعتشان است،  1
)درس هشمت( نام ببرید.  

با توجه به حدیث شریف »ما رأیت شیئاً اال و رایت اللّٰ ه قبله و بعده و معه« مقصود امیرالمؤمنین ){( که می فرماید: قبل و بعد و همراه  2
)درس اّول( هر چیزی خدا را دیدم، چیست؟  

)درس هفمت( 3 یک پیام از آیۀ شریفۀ ！یا عبادی اّلذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمة اللّٰ ه استخراج کنید.  
 

بــدرستیـیاــادرستیـعبارمتـ یرـرمـنشخصـکنید. 

نادرستدرست    )درس دوم( 4 توانایی شفای بیمار به زمان حیات پیامبر اکرم ),( اختصاص دارد.  
نادرستدرست )درس چهارم( 5 اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان 

را نمی خورد.
نادرستدرست  )درس پنجم( 6 اگر کسی بخواهد از اختیار فرار کند، باز هم یک کار اختیاری انجام داده است. 
نادرستدرست   )درس هفمت( 7 اگر رفتار ناپسند برخی از افراد سبب بدبینی دیگران به دین شود، حقوق مادی آنان ضایع شده است. 
نادرستدرست )درس هشمت( 8 تنها شیوۀ مطمئن و قابل اعتماد که پیش روی هر انسان خردمند قرار دارد، علم و دانش است. 
نادرستدرست    )درس هنم( 9 گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در 

شیوۀ فردی و اجتماعی مردم بود.
 

پــجاهایـخالیـرمــاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس اّول( 10 نور آن چیزی است که خودش  است و  چیزهای دیگر می شود. 
)درس سوم( 11 انسان موحد در مقابل مشکالت  و استوار است و آن ها را زمینۀ موفقیت های  قرار می دهد. 
)درس هفمت( 12 دومین مرحلۀ تکمیل توبه  است. 
)درس هشمت( 13 میان نعمت های الهی در  و  و نبایدهای دین ارتباط و هماهنگی است. 
پیامبر اکرم ),( از هر فرصتی برای رفع  حاکم بر نظام جاهلی و برقراری فرهنگ  در جامعه کمال استفاده را می نمود. 14

)درس هنم(  
)درس دهم( 15 پیشرفت علمی پایه های  یک ملت را تقویت می کند و مانع  می شود. 

 
تــمصطالحاتـ یرـرمـتعریفـکنید.

)درس دوم( 16 توحید: 
)درس شمش( 17 توفیق الهی: 
)درس هفمت( 18 تخلیه )پیرایش(:  

 
ثــزصلـکنید.

)درس دهم( 19 ارتباط موارد ستون سمت راست را با موارد ستون چپ مشخص کنید.  )در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.( 

الف( استحکام بخشیدن به نظام اسالمی 1( اثر مثبت در حوزۀ علم 

ب( توانایی بهره مندی بیش تر در طبیعت 2( تقویت اتحاد ملی 

پ( به رسمیت شناختن حق مردم در مقابل دولت 3( اثر منفی در حوزۀ عدل و قسط 

ت( پدیدۀ استعمار 4( فایدۀ توجه به قانون در تمدن جدید 

ث( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری  

) نـــــــــمـآ5ــــــــدزآ
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) نـــــــــمـآآــــــــدزآ

ملفــ)یاتـزـمحادیث

)درس هفمت( 1 حدیث شریف »التوبة تطهیر القلوب و تغسل الّذنوب« به کدام عمل اخالقی اشاره دارد؟  
)درس دوم( 2 عبارات قرآنی زیر مربوط به کدام یک از مراتب توحید است؟ 

 ب( قل اغیر اللّٰ ه ابغی رّباً و هو رّب کّل شیء    الف( و هو الواحد القّهار 
)درس هشمت( 3 خداوند در آیۀ مبارکۀ ！و التقربوا الزّنا اّنه کان فاحشة و ساء سبیال کدام راه را ناپسند معرفی می کند؟ چرا؟  

 
بــدرستیـیاــادرستیـعبارمتـ یرـرمـنشخصـکنید. 

نادرستدرست    )درس اّول( 4 هر موجودی در حد خودش تجلی بخش جهان و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و 
سایر صفات پیامبر اکرم ),( است.

نادرستدرست  )درس چهارم( 5 اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص، افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند است. 
نادرستدرست   )درس هفمت( 6 اگر انسان غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند. 
نادرستدرست )درس هشمت( 7 به کارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی غیرلهوی اشکال دارد.  
نادرستدرست    )درس هنم( 8 پیامبر اکرم ),( دعوت خود را در جامعه ای آغاز کرد که سرشار از خردورزی بود.  
نادرستدرست   )درس دهم( 9 دعوت به حق و عدالت نباید منحصر به شعار باشد، بلکه برای تحقق آن باید برنامه ریزی کرد.  

 

پــجاهایـخالیـرمــاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس سوم( 10 از آن جا که  و اعتقاد انسان دارای شدت و ضعف است، میزان تأثیرگذاری نیز بستگی به درجۀ ایمان افراد به  دارد. 
)درس پنجم( 11 امام علی ){( در هنگام برخاستن از زیر دیوار کج فرمود: از  به  پناه می برم.  
)درس شمش( 12 عقب ماندگی و خسران ما را به دنبال دارد.  عمل  رشد و کمال و عمل 
)درس هفمت( 13 گناه  است و  پاک شدن از آن است. 
)درس هشمت( 14 تولید فیلم های سینمایی به نیت اعتالی  در شرایط ویژه  است. 
)درس دهم( 15 باید  یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمه  شود. 

 
تــمصطالحاتـ یرـرمـتعریفـکنید.

)درس چهارم( 16 حسن فعلی: 
)درس هفمت( 17 تسویف: 
)درس دهم( 18 استعمار: 

 
ثــزصلـکنید.

)درس هنم( 19 ارتباط موارد ستون سمت راست را با موارد ستون چپ مشخص کنید. )در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.( 

الف( احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او 1( سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 

ب( برترین جهاد 2( جامعۀ عدالت محور 

پ( فراتر رفتن نگاه انسان از حیات دنیوی 3( ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان ها  

ت( رفع تبعیض های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی 4( اعتقاد به معاد و آخرت 

ث( فضیلت علم بر عبادت  

) نـــــــــمـآ6ــــــــدزآ
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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

الفــ)یاتـزـاحامیث

)درس دوم( 1 عبارت قرآنی ！و لم یکن  له کفواً احد  به کدام اصل اعتقادی اشاره دارد؟ 
)درس چهارم( 2     : آیۀ شریفۀ ！و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم

الف( بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟                                    ب( راه مستقیم زندگی انسان ها کدام است؟
)درس هنم( 3 هریک از احادیث زیر به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟ 

الف( برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر بر زبان آورد.
ب( طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است.

 
بــمرستیـیاــامرستیـعباراتـ یرـراـنشخصـکنید. 

نادرستدرست   )درس اول( 4 مخلوقات تنها در مرحلۀ بقا به خداوند نیازمند و محتاج اند؟ 
نادرستدرست )درس هفمت( 5 انقالب علیه خود از ویژگی های انسان مؤمن است.  
نادرستدرست  )درس هفمت( 6 مردم بر یکدیگر حقوق مادی و معنوی دارند و حقوق معنوی بسیار مهم تر از حقوق مادی است.  
نادرستدرست )درس هشمت( 7 شرط بندی از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و حتی در باز ی های معمولی نیز حرام است. 
نادرستدرست )درس هشمت( 8 نمی  توان بایدها و نبایدهای دینی و الهی را با قوانین بشری که اهدف محدود و کوچکی  

دارند، مقایسه کرد.
نادرستدرست  )درس دهم( 9 مصرف زدگی از آثار منفی حوزۀ »عدل و قسط« است.  

 
پــجاهایـخالیـراــاـعباراتـنناسبـپرـکنید.

)درس دوم( 10 هیچ گروهی از  غیر از جریانی که امروزه به  مشهور شده اند، درخواست از اولیای دین را شرک آلود نمی دانند.  
خداوند این گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با  انجام دهد و کسی نمی  تواند از آن ویژگی که  اوست، فرار کند.  11

)درس پنجم(  
)درس هفمت( 12 گناه، آلودگی است و  پاک شدن از آلودگی هاست. 
دین اسالم از مسلمانان می خواهد که برای  و  خود بکوشند و از هر کاری که آن را به خطر می اندازد، دوری کنند.    )درس هشمت( 13
)درس هنم( 14 حضرت فاطمه )}( یک کالس  تشکیل داده بود و  برای علم آموزی در آن شرکت می کردند.  
پیام اسالمی مطابق با  انسان هاست و هر انسان حقیقت طلبی وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت و  و تقوا می شنود، به طور طبیعی  15

)درس دهم( جذب آن می شود.  
 

تــاصطالحاتـ یرـراـتعریفـکنید.

)درس اّول( 16 امور محدود:  
)درس پنجم( 17 اختیار :   
)درس هفمت( 18 توبه در اصطالح دینی 

 
ثــزصلـکنید. 

)درس شمش( 19 ارتباط موارد ستون سمت راست را با موارد ستون چپ مشخص کنید.  )در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.ـ(

الف( سبقت رحمت بر غضب 1( صلۀ رحم و محبت به خویشان 

ب( علت افزایش عمر 2( سیراب کردن حیوانات 

پ( سنت ابتال 3( حفظ آبروی بندگان گناهکار 

ت( علت بهبود بخشیدن به زندگی 4( عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند 

ث( علت آشکار شدن باطن انسان  

) نـــــــــمـآ9ــــــــمزآ
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) نـــــــــمـآآآــــــــدزآ

ملفــ)یاتـزـمحادیث

)درس هفمت( 1 حدیث شریف »التوبة تطهر القلوب و تغسل الّذنوب« به کدام عمل اخالقی اشاره می  کند؟ـ 
)درس پنجم( 2 یک پیام از آیۀ زیر استخراج کنید.ـ 

الالّشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و ال اللّیل سابق النّهار و کّل فی فلک یسبحون！
)درس دهم( 3 آیۀ شریفۀ ！ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسنـ؟

الف( مربوط به کدام یک از پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید است؟
ب( به چه روش های تبلیغی در اسالم اشاره دارد؟

 
بــدرستیـیاــادرستیـعبارمتـ یرـرمـنشخصـکنید. 

نادرستدرست  )درس لول( 4 هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر می شود، نیاز به او را بیش تر 
 احساس ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.

نادرستدرست  درس سوم( 5 امروزه شرک در  قالب بت در میان بیش تر از جوامع وجود ندارد؟ اما انواع دیگری 
که بسیار پیچیده تر از شرک قدیم است، در میان بشر به چشم می خورد.

نادرستدرست )درس چهارم( 6 اولین ثمرۀ اخالص دیدار محبوب حقیقی و تقرب به اوست. 
نادرستدرست  )درس هفمت( 7 مهم ترین حق خداوند بر بندگان، حق اطاعت و بندگی است. 
نادرستدرست )درس چهارم( 8 فرهنگ و تمدن امروزی براساس دستورات الهی شکل گرفته و بسیاری از عادت ها 

و رفتارها با دستورات دینی هماهنگ است.
نادرستدرست   )درس هنم( 9 پیامبر گرامی اسالم ),( در کنار دعوت به توحید، منکرین را با مفهوم معاد آشنا ساخت. 

 
پــجاهایـخالیـرمــاـعبارمتـنناسبـپرـکنید.

)درس سوم( 10 هر سبکی از زندگی، ریشه در  داشته و از  ویژه ای سرچشمه می گیردـ.
)درس شمش( 11 سنت ابتال  و فراگیرترین قانون خداوند است که شامل همۀ انسان ها در همۀ  می شودـ.
)درس هفمت( 12 فریب بزرگ  این است که لذت گناه را برتر از لذت  الهی جلوه می دهدـ.
)درس هشمت( 13 به فرمودۀ رسول خدا ),( عبادت  جزء دارد که  جزء آن، کسب و کار حالل استـ.
)درس هنم( 14 اولین آیاتی که بر پیامبر ),( نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، دربارۀ  و  بودـ.
)درس دهم( 15 دورۀ  که دورۀ غارت علنی ثروت ملت ها بود، تا اواخر قرن  ادامه داشتـ.

 
تــمصطالحاتـ یرـرمـتعریفـکنید.

)درس چهارم( 16 اخالصـ:
)درس هنم( 17 جبهۀ حقـ:
)درس دهم( 18 استعمار نوـ:

 
ثــزصلـکنید.

)درس دوم( 19 ارتباط موارد ستون سمت راست را با موارد ستون چپ مشخص کنید.  )در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.ـ(

الف( توحید در مالکیت 1( حق تصرف و تغییر برای خدا 

ب( توحید در ربوبیت 2( تدبیر امور مستقل از خداوند 

پ( توحید در والیت 3( و للّه ما فی السماوات 

ت( خالقیت، مالکیت و والیت 4( علت توحید در ربوبیت 

ث( شرک در خالقیت  

) نـــــــــمـآ12ــــــــدزآ

0/5
1

1

3

3

1/5

1
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) )تجربی ـ ریاضی  دین و زندگی دوازدهـم 

پاسخ آزمون  شماره )2(  دیین )3(

1 
همۀ مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند، 

تنها وجود بی نیاز خداست و در هستی خود به دیگری محتاج نیست.
2 

درصورتی که شریکان، مخلوقی داشتند.
3 

نادرست )توحید در ربوبیت یعنی صاحب اختیاری که تدبیر و پرورش مخلوق 
به دست اوست.(

4 
دوری  تضاد  و  تفرقه  از  که  است  جامعه ای  توحیدی  )جامعۀ  نادرست 

می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت می کند.(
5 

درست
6 

درست
7 

معرفت ـ خدا
8 

محدود ـ ناقص
9 

پیمان شکنی ـ مجازات
10 

استعدادها ـ درونی
11 

شرک به معنای شریک قرار دادن برای خدا است.
12 

در لغت به معنای امتحان است و در این درس به معنای قرار دادن فرد 
در شرایط و موقعیتی است که صفای درونی خود را بروز دهد و درستی 

یا نادرستی آن چه را که ادعا کرده، مشخص سازد.
13 

1(  ب  
2(  پ
3(  ت 

4(  الف
14 

و  پیدا  او  به سبب  و  می گیرند  خداوند  از  را  خود  وجود  موجودات  تمام 
آشکار می شوند. 

15 

بستری برای رشد و شکوفایی اوست.

16 

مسئولیت پذیری
17 

سنت توفیق الهی 
18 

به دلیل  ما  و  است  آن  به  دسترسی  و  احاطه  هرچیزی  شناخت  الزمۀ 
محدود بودن ذهن خود، نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و 

چگونگی وجودشان را دریابیم، مانند حقیقت نامحدود خداوند.
19 

رّب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق 
به دست اوست. از آن جا که خداوند تنها خالق، مالک و ولّی جهان است، 
تنها رّب »هستی« نیز است. اوست که جهان را اداره می کند و به سوی 

مقصدی که برایش معّین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.
20 

به معنای قرار گرفتن همۀ ارکان یک جامعه در جهت خداوند و اطاعت 
همه جانبه از اوست.

21 

1( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند 2( راز و نیاز با خداوند 
واجبات انجام  برای  تالش  و  گناه  از  دوری   )3 او  از  خواستن  کمک  و 

22 

گاهی تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که مثالً یک 
عامل در عامل دوم اثر می گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثیر 
می کند تا عامل اول را به معلول منتقل کند که به آن علل طولی می گویند.

23 

در امتحان بشری ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می   کوشیم 
تا از طریق امتحان کردن آن ها به آگاهی الزم برسیم. اما امتحان خداوند 
عظیم، برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به 

ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.

پاسخ آزمون  شماره )3(  دیین )3(

1 
بگو شما را فقط موعظه می کنم که به صورت گروهی یا فردی برای خدا 

برخیزید و سپس اندیشه کنید.
2 

چون انسان اختیار دارد، باید انتخاب کند؛ اگر به انتخاب خوبی دست زد، 
خوبی از ناحیۀ خودش است و اگر بد انتخاب کرد و ضرر دید، این ضرر 

از خودش به او رسیده است.
3 

درست
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) )تجربی ـ ریاضی  دین و زندگی دوازدهـم 

7 
از موسیقی، خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و  نادرست  )استفاده 

خواه غیرسنتی و مدرن، جایز و حالل است.(
8 

( دعوت خود را در جامعه ای آغاز کرد که  نادرست )پیامبر اکرم )
نشانه هایی بسیار اندک از تفکر و تعقل و دانایی در آن یافت می شد.(

9 
درست
10 

ایمان ـ توحید و یکتاپرستی 
11 

قضای الهی ـ قدر الهی 
12 

درست ـ نادرست 
13 

آلودگی ـ توبه 
14 

فرهنگ اسالمی ـ واجب کفایی 
15 

استعدادهای ـ عالم
16 

به این معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده 
است، انجام شود.

17 

از ریشۀ سوف و به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا 
انداختن است.

18 

طلب آبادانی کردن که امروزه به معنی ظلم کردن تغییر پیدا کرده است.
19 

2(  ت 1(  ب  
3(  الف  4(  پ

20 

چون تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند.
21 

شرک در مالکیت
22 

جهت  در  را  خود  فعالیت های  و  تصمیم  و  درونی  تمایالت  می  کوشد 
خواست و رضایت الهی قرار دهد.

23 

زیرا هر اندازه ایمانش افزوده شود، امتحانش نیز سنگین تر می شود.

24 

1( تالش در جهت دور شدن از گناه 2( جبران حقوق الهی و حقوق مردم
25 

آثار مثبت روزی حالل در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده می شود.
26 

اعتقاد به خدای حکیم این اطمینان را به انسان می دهد که همۀ وقایع 
و رخدادهای جهان، تحت یک برنامۀ سامان دهی شده و غایت مند انجام 

می گیرد و نه اتفاقی و بی هدف.
27 

توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی بر مردم کرده است آن را جبران نماید 
و حقوق مادی یا معنوی آن ها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان 
حق را به دست آورد. حقوق معنوی انسان ها بسیار مهم تر از حقوق مادی 

آنان است. 
مثال: اگر با دروغ و تهمت آبروی انسانی ریخته شده، باید با تمام وجود 
به جبران حقوق از دست رفته بپردازد و اگر دسترسی به آنان ندارد، به 

نیابت آنان صدقه دهد و برایشان دعای خیر نماید.
28 

1- زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند.
2- سعادت و نیک بختی اخروی و ابدی را تأمین می  کند.

29 

مریم ـ آسیه ـ خدیجه ـ فاطمه )](
30 

این که در راستای احیای تمدن اسالم، از نقاط قوت این تمدن بهره مند 
شویم و با عبرت گرفتن از ضعف ها و آسیب های آن بتوانیم برنامه ریزی 

درست و کم اشتباهی را برای سامان دهی تمدن اسالمی داشته باشیم.
31 

1- برای تبلیغ کاالهای سرمایه داران 2– تشویق آنان به پوشیدن لباس های 
نامناسب و تحریک کننده 3- عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و 
مردان در برخی کشورها 4- تجارت گستردۀ زنان به عنوان کاالی جنسی

پاسخ آزمون  شماره )7(  دیین )3(

1 
ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی دین اسالم

2 
جامعۀ موحد، نباید با دشمنان خدا و دشمنان خود دوستی کند و با آنان 
به گونه ای مهربان رفتار نماید؛ زیرا آنان به دین حقی که برای مؤمنان 

آمده است، کفر ورزیده اند.
3 

الف( توحید و معاد )معیار اول و دوم(
ب( ارتقای جایگاه خانواده )معیار پنجم(
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) )تجربی ـ ریاضی  دین و زندگی دوازدهـم 

5 
دوری  تضاد  و  تفرقه  از  که  است  جامعه ای  توحیدی  )جامعۀ  نادرست 

می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت می نماید.(
6 

نادرست )تکرار توبه اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند 
نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او 

می شود.(
7 

درست
8 

درست
9 

درست 
10 

غنی ـ فقیر
11 

ایمان ـ کمتر 
12 

اختیار ـ وجدانی
13 

جبران حقوق الهی ـ حقوق مردم
14 

خطر - دشمنان دین
15 

اروپایی ـ صنعتگران
16 

موجودات جهان از آن جهت که خداوند حدود، اندازه، ویژگی موقعیت 
مکانی و زبانی آن ها را تعیین می کند، مقدر به تقدیر الهی هستند و از 
آن جهت که با فرمان و ارادۀ الهی ایجاد می شوند، مربوط به قضای الهی 

هستند.
17 

توبه به معنای بازگشت و توبه در مورد بندگان به معنای بازگشت از گناه 
به سوی خداوند است.

18 

و  حکم  آن  حکمت  که  دارد  را  خود  خاص  دالیل  خداوند،  دستور  هر 
دستور نامیده می شود.

19 

2(  پ 1(  ب 
4(  الف 3(  ت 

20 

به چیزی که خودش شیرین باشد. 
21 

شرکت در خالقیت 
22 

مؤمنان با اخالص 
23 

صدقه و دعای خیر برای آن فرد
24 

زیرا رسیدن به سعادت یک زندگی جدی و یک عزم قوی و استوار را 
طلب می کند.

25 

با گسترش مسیحیت و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی 
مردم.
26 

1- آمرزش گناهان با توبه   2- آمرزش برخی از گناهان با کار نیک   
3- حفظ آبروی بندگان گناهکار   4- پذیرش عبادت اندک

27 

توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی بر مردم کرده است، آن را جبران نماید 
و حقوق مادی یا معنوی آن ها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان 
حق را به دست آورد و اگر به آنان دسترسی ندارد، به نیابت آنان صدقه 

دهد و برایشان طلب آمرزش و دعای خیر کند.
28 

از  را  استحکام خود  متزلزل می کند.   2- خانواده  را  بنیان خانواده   -1
دست می دهد.   3- فرزندان تک  سرپرست افزایش می یابند.

29 

نمی شود قوانین این دین برحق الهی که چون خورشید روشن و درخشان 
آن  باد  نیست  باشد.  داشته  مخالفت  یقینی  استداللی  داشتن  با  است، 
( و ائمۀ  فلسفه ای که قوانینش با کتاب و قرآن و سنت رسول خدا )

اطهار { مطابقت نداشته باشد. 
30 

( الگوی تمام عیار عفاف، حیا و پوشش اسالمی  خانوادۀ پیامبر اکرم )
بودند تا به دیگر مؤمنین بیاموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنی 

بی بندوباری، نگاه ابزاری به او و متزلزل ساختن بنیان خانواده نیست.
31 

کشورهای  به  استعمارزده  کشور های  از  استعمار  دورۀ  در  که  ثروتی 
قدرت  اصلی  پایه های  که  بود  زیاد  آن قدر  شده،  متنقل  استعمارگر 

اقتصادی غرب را به وجود آورده است.
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) )تجربی ـ ریاضی  دین و زندگی دوازدهـم 

پاسخ آزمون  شماره )12(  دیین )3(

 1 تخلیه )پیرایش(
2 

قانون مندی جهان، تخلف ناپذیر است و همۀ موجودات جهان در چارچوب 
مشخص شده از جانب خدا حرکت می کنند و از قانون مندی خارج نمی شوند.

3 
الف( حوزۀ علم )ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی اسالم 

ب( حکمت، موعظۀ حسنه، مجادلۀ نیکو )جالل احسن(
 4 درست 
 5 درست

6 
نادرست )اولین ثمرۀ اخالص، دستیابی به درجاتی از حکمت است.(

 7 درست
8 

نادرست )فرهنگ و تمدن امروزی براساس دستورات الهی شکل نگرفته و 
بسیاری از عادت ها، رفتارها و قوانین با دستورات دینی در تعارض است.(

 9 درست
 10 اندیشه های خاص ـ جهان بینی 

 11 عام ترین ـ دوران ها

 12 شیطان ـ عبادت )اطاعت(

 13 َده ـ نُه

 14 دانش ـ آموختن

 15 استعمار ـ بیستم

16 

خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن و در کاربرد دین بدین 
معناست که شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند و عملش را 
فقط برای رضای خداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد.

17 

جبهۀ یکتاپرستان، عدالت خواهان و صالحان
18 

یعنی شیوه ای که کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، جاسوسی، 
به قدرت  به خود را در کشورها  وابسته  افراد  تبلیغات و فرهنگی خود 

می رساند و به صورت های گوناگون از آن ها حمایت می  کند.
19 

2(   ب      1(   پ 
4(  ت 3(   الف 

20 

زیرا نمی توانیم ذات و چیستی خداوند نامحدود را دریابیم.

21 

یعنی اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک 
بخشی از جهان هستند.

22 

ب( علل عرضی الف( علل طولی  
23 

تقوا و ایمان واقعی به خدا
24 

وقتی که انسان به گناه آلوده شد، از رحمت الهی مأیوسش می سازد و 
می گوید: آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب

25 

2- نابودی طبیعت 1- مصرف زدگی 
26 

تسویف از ریشۀ »سوف« است و به معنای امروز و فردا کردن در کار است؛ 
به عبارت دیگر فرد گناهکار دائماً به خود می گوید: »به زودی توبه می کنم و 
این گفته را آن قدر تکرار می کند تا این که دیگر میل به توبه در او خاموش 

می شود.« این حیلۀ شیطان بیش تر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود.
27 

1- رباخواری 
2- رشوه گرفتن

3- بی توجهی به عفاف و پاکدامنی
4- ظلم کردن و ظلم پذیری و اطاعت از غیر خدا

28 

1- اعتقاد به خدا و یکتاپرستی 2- ایمان و اعتقاد به پیامبران الهی 3- اعتقاد 
به معاد و پایبندی به آن 4- عدالت خواهی، علم و دانش، عفاف و پاکدامنی

29 

1- زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت به اسالم فراهم می نماییم. 2- از 
اسالممان در صحنۀ عمل و زندگی دفاع می کنیم.

30 

به  کتاب  این  مکرر  دعوت   -2 کریم   قرآن  آیات  تدریجی  نزول   -1
خردورزی و دانش از یک طرف و 3- تشویق های دائمی رسول  خدا ),( 
از طرف دیگر سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین 

جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.
31 

توانایی بشر را برای بهره برداری از منابع طبیعی به سرعت افزایش داد و 
به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید. منابع معدنی که نتیجۀ 
میلیون ها سال فعالیت موجودات بوده، رو به پایان گذاشته، محیط دریاها 
و اقیانوس ها آلوده شده و بسیاری از جنگل ها از بین رفته و ده ها بحران 

زیست محیطی برای انسان به وجود آمده است.
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شخب یتسهلوا سرد

) )تجربی ـ ریاضی  دین و زندگی دوازدهـم 

  هسیت بخش

 نیازمندیجهانبهخدادرپیدایش: هرکدام از ما براساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم. قرآن ما را به معرفتعمیقتر 
دربارۀ خدا فرا می خواند و راه های گوناگونی برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.

 نیازمندیجهانبهخدادرپیدایشخوددرقالباستدالل:
مقدمۀاول:ما و این جهان، هستی و وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خود ما سرچشمه نمی گیرد.

مقدمۀدوم:موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست در موجود شدن نیازمند به وجودی هستند که وجود، عینذاتشباشد.
نتیجه: ما و این جهان نیازمند وجودی هستیم که هستی، ذاتی اوست و به دیگری نیاز ندارد. )اگر آن موجودات خالق می خواهند، این آفریننده نیز 

خالق می خواهد.(
آیه: ！یا اّیها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید

1( همۀ مخلوقات ازجمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند.
2( تنها وجود بی نیاز خداست. او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.

 نیازمندیجهانبهخدادربقا:
 جهان همواره و در هر لحظه به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

 رابطۀ خداوند با جهان، تا حدی شبیه رابطۀ مولدبرق با جریانبرق است؛ همین که مولد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های 
متصل به آن نیز خاموش می شوند.

آیه: ！ یسألُه من فی الّسماوات و االرض کّل یوم هو فی شأن
موجودات به دلیل وابسته بودن به خداوند و نیاز، پیوسته از خداوند درخواست دارند.

 آگاهی،سرچشمۀبندگی
1( انسان های ناآگاهنسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند.

2( انسان های آگاه دائماً سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند.
3( هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر شود، نیاز به او را بیش تر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.

 افزایشخودشناسی  درکبیشترفقرونیاز  افزایشبندگی
(میفرماید:»اللّهم التکلنی الی نفسی طرفة عین ابداً«  رسولاکرم)

ترجمه: خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.
پیام: باید از خدا بخواهیم که حتی یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از ما نگیرد و ما را به خود وامگذارد.

آیه: ！ اهلل نور السماوات و االرض 
خداوند خود را در قرآن نور آسمان ها و زمین معرفی کرده است.

 سؤال:نوربودنخداوندبهچهمعناست؟
جواب:نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر می شود.

 خداوندنورهستی است؛ یعنی تمام موجودات، وجود خود را ازاو می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می گذارند و وجودشان 
به وجود او وابسته است. به همین جهت، هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.

 هر موجودی در حد خودش تجلیبخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفاتالهی است.
(میفرماید:  امیرالمؤمنینعلی)

ما رأیت شیئاً اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه
ترجمه: هیچ چیزی را ندیدم مگر این که خداوند را قبل و بعد و با آن دیدم. 

پیام: آنان که به دقت در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.
 معرفتبرتر: این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتعمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید؛ اما هدفی قابلدسترس 

است به ویژه برایجوانان و نوجوانان که پاکی و صفایقلب دارند.

لوا سرد

شخب یتسه
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 یگدیی یبس ی نیح یلوا سود

 سؤال:آیاتوسلبهپیامبرانومعصومین)[(شرکبهحسابمیآید؟
( و اولیای دین )[( در برآوردنحاجات انسان وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خوِد  جواب:اصوالً عقیده به توانایی پیامبر اکرم )

آن ها و مستقل از خدا بدانیم، اگر این توانایی را صرفاً از خدا و انجام آن را با درخواست اولیاء از خداوند و به اذن خدا بدانیم، عینتوحید است.
پزشک به واسطۀ اسبابمادی و اولیایدین)[(به واسطۀ اسباب غیرمادی شفای بیمار را انجام می دهند.

( و ائمه )[( اختصاص ندارد، زیرا روح مطهر ایشان پس از رحلت زنده است و می تواند  این توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبر اکرم )
به انسان ها یاری برساند. اگر ما از رسول خدا چیزی درخواست کنیم، درخواست از جسم ایشان نیست؛ بلکه ازحقیقتروحانی و معنوی ایشان است.

 غیر از جریانی که امروزه به تکفیری ها مشهور شده اند، هیچ گروهی از مسلمانان را نمی شناسیم که چنین درخواستی را شرکت  آلود بداند.

 تکفیریها: جریان تکفیری، در سال های اخیر برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را گرفتار خود کرده است. پیروان این جریان فکری خشک و 
غیرعقالنی با تفکرغلطیکه دربارۀ توحید و شرک دارند، هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد، مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را واجب 
می شمارند. از نظر آنان طلبدعا و شفیع قرار دادن دیگران برای این که خدا انسان را ببخشد، شرک است و هم چنین معتقدند این گونه افراد کافر 

هستند و مسلمان محسوب نمیشوند.
 متأسفانه این جریان، بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرده و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده است.

 بازتابتوحیددرزندگی: انسانی که خداوند را به عنوان تنهاخالق جهان پذیرفته و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاری متناسب با این 
اعتقاد خواهد داشت جهت زندگی خود را خدا قرار خواهد داد. چنین انسانی در مسیر »توحید عملی« است.

 هرچه ایمان قوی تر باشد،تأثیرعملی آن در زندگی بیشتر و هرچه ضعیفتر باشد، تأثیر آن کمتر خواهد بود.
 آیه:！ان  اهلل رّبی و رّبکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

پیام: توحید در ربوبیت، توحید در عبادت را نیز به دنبال دارد.
 توحید علمی 

 بعدفردیتوحیدعملیوثمراتآن: هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند، گام در مسیر توحید عملی گذاشته است.
 ویژگیهایانسانموحد: 

1( می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد.
2( در انتخاب همسر، شغل، دوست، تحصیل، تفریح و حتی در نوع پوشش، خدا را در نظر می گیرد.

3( تالش می کند از دایرۀ فرمان های خدا خارج نشود.
4( امیدوار است.

5( در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار است و آن ها را زمینۀ موفقیت های آینده اش قرار می دهد.
6( باور دارد که دشواری های زندگی، نشانۀ بی مهری خداوند نیست؛ بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست.

7( شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از  آرامش روحی است. 
8( موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند وی را در برابرشان مسئول قرار داده است.

9( بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است و حق ندارد به آن آسیب برساند؛ هم چنان که حق ندارد سالمتی دیگران را به 
خطر بیندازد.

 برای یک انسان موحد، جهان معنای خاص خود را دارد، از نظر او هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست، گرچه او حکمت آن را نداند.

(میفرماید: تقوای الهی پیشه کنید، هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادی ها؛ چرا که شما در برابر همۀ این ها حتی   امامعلی)
سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.

پیام: انسان موحد حتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند؛ بلکه برای بقا و زندگی آن ها کمک می کند.

لوا سود

 یگدیی یبس ی نیح ی
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در نتیجه: تخریب محیط زیست، آلوده شدن طبیعت، پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار ثروتمند را به دنبال دارد.
3( بسیاری از انسان ها چنان به اموردنیوی سرگرم شده اند که خدارافراموش کرده و خدا در قلب آن ها جایگاهی ندارد. زینت دنیا و لذات و شهوات 
چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوتانسباخدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است. گویی هوی و هوس و آن چه 
و آن کس که آنان را به هوس هایشان می رساند، بت و معبودشان شده و آن ها را هم چون خدا می پرستند و از ابزارهای جدید مانند سینما، تلویزیون، 

ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها برای رسیدن به این لذات دنیایی بهره می گیرند و یکسره ازخدا و آخرت غافل شده اند.
 شناخت رضع موجول ر بت پرسیت نوین به عنوسن قدد سرد رظیفه ما:

 قرآن کریم، معیارهایثابتتوحید و شرک یا بت پرستی را به ما نشان داده؛ هم چنین تطبیق زندگی فردی و اجتماعی خود با این معیارها را برعهدۀ 
خودمان نهاده است.

وت یترب ی یلوا چ اود

 آیه: ！قل اَنما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلِلِِِ مثنٰی و فرادٰی 
ترجمه: ]به بندگانم[ بگو شما را فقط یک موعظه می  کنم ]و آن[ این که به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید.

پیام: مقصود از برخاستن گروهی یا فردی، اجرای فرامین خداوند است.
آیه: ！الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان  انه لکم عدّو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم 

1( کسانی هستند که گرایش فطری به خداوند را نادیده گرفته اند و بندۀ هوای نفس و شیطان شده اند.
2( راه مستقیم زندگی انسان ها، عبادت و بندگی خداوند است.

 هدفخلقتانسان، تقرببهخداست و این تقرب جز با سعی و تالش خود انسان به دست نمی آید.
 انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خداوند و بندگیهواینفس و شیطان قرار دارد و زندگی، صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است.

(میفرماید: راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچۀ سیاه در شبتاریک بر تختهسنگیسیاه پنهان تر است.  پیامبراکرم)
 اخالصدربندگی:

 اخالص به معنای خالصکردن وپاککردن یک چیز از غیرآن است. اخالص در کاربرد دینی، بدین معناست که شخص عملش را فقط برای 
رضایخداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد.

 در اسالم، اخالص شرطقبولیتمامیاعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.
 اخالص مانند دوست داشتن، سخاوت و شجاعت درجات و مراتبی دارد.

(میفرماید: مؤمنان باتوجه به مراتب اخالصشان بر یکدیگر برتری پیدا می کنند.  پیامبراکرم)
 هر عملی از دو جزء تشکیل شده است:

اول: نیت که به آن هدف یا قصد نیز می گوییم و به منزلۀ روح عمل است.
دوم: شکل و ظاهر عمل که در حکم بدن و کالبد آن روح می باشد.

بنابراین: عمل بدون نیت، کالبد بی جانی بیش نیست.
(میفرماید: »نیة المؤمن خیُر من عمله «  رسولاکرم)

ترجمه: نیت مؤمن از عمل او برتر است.
پیام:تا نیت و قصد قلبی انسان از انجام یک عمل، خدایی نشود، آن عمل، خالصانه نیست.

(میفرماید: »انّما االعمال بالنیات«  پیامبراکرم)
ترجمه: همانا اعمال انسان وابسته به نیت های اوست.
پیام: نیت و قصد قلبی جایگاه مهم و ارزشمندی دارد.

(میفرماید: »فاعل الخیر، خیر منه و فاعل الشّر، شرٌّ منه «  امیرالمؤمنینعلی)

لوا چ اود

وت یترب ی ی
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ترجمه: انجام دهندۀ کار نیک، از آن کار بهتر است و انجام دهندۀ کار شر، از آن شر بدتر است.
پیام: اعمال انسان وابسته به نیت های اوست.

 انسان مؤمن، عالوه بر این که می کوشد نیت خود را خالص کند و عمل را به همان صورت به خاطر خدا انجام دهد، تالش می کند عمل را به همان صورت 
که خداوند دستور داده است، انجام دهد؛ یعنی عمل را از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد. 
 مثال: اگر خداوند فرموده که نماز صبح در دورکعت و با یکرکوع و دو سجده در هررکعت و قبلازطلوعآفتاب انجام شود، انسان مؤمن نیز تالش 

می کند، نماز خود را به همین صورت انجام دهد.
 حسنفاعلی: انجام دهندۀ کار دارای نیت الهی باشد.

 حسنفعلی: کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود.
 راههایتقویتاخالص: 

 1(افزایشمعرفتوشناختنسبتبهخداوند:پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. هم چنین ارتباط دقیقی میان ایمان به
خدا و اخالص برقرار است. درنتیجه هرقدر که معرفتبهخداوند بیش تر شود، بهافزایشدرجۀاخالص کمک خواهد کرد.

 1( عمل براساس معرفت و آگاهی، بسیار ارزشمند تر و مقدس تر از عملی است که در آن معرفتی نیست و یا با معرفت اندکی صورت 
می گیرد. نمازی که با معرفت انجام بگیرد، نزد خداوند بسیار ارزشمند تر از نمازی است که به جا آورندۀ آن نمی داند چه می گوید و برای چه می گوید.

2( گاه پیش می آید که انسان های نادان به تصور این که کار خیر می کنند، مرتکب گناهان بزرگ می شوند.

 2(رازونیازباخداوندوکمکخواستنازاو: نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند: 1( غفلت از خداوند را کم می کند. 2( محبت خداوند را در 
قلب تقویت می  سازد. 3( انسان را از کمک های الهی بهره مند می کند.

 3(دوریازگناهوتالشبرایانجامواجبات:گناه، ریشۀ درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد.
(میفرماید: تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است.  امیرالمؤمنینعلی)

 ترکگناهو توجه به واجباتو اطاعتازخداوند، درختاخالصرا آبیاری می کند و رشد می دهد.

 در میان اعمال واجب، روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد. 

(میفرماید:خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید.  امیرالمؤمنینعلی)
 میوههایدرختاخالص: 1(دستیابیبهدرجاتیازحکمت: حکمت به معنای علممحکم و استوار و به دور از خطاست و هدف درست و راه رسیدن 
به آن را نشان می دهد و هم چنین مانع لغزش ها و تباهی ها می شود. انسانحکیم، به درجاتی از بصیرت و روشنبینی می رسد که می تواند در شرایط 

سخت و پیچیده، حق را از باطل تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود.
خداوند در قرآن کریم، عالوه بر آنکه لقمان را به داشتن حکمت توصیف کرده، سفارش های ارزنده و حکیمانه ای از ایشان نقل کرده است.

(میفرماید:  پیامبراکرم)
هرکس چهلروز کارهای خود را خالصانه برایخدا انجام دهد، چشمههای حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.

 2(نفوذناپذیریدربرابروسوسههایشیطان: اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان را نمیخورد.
 دامهایامروزۀشیطان: فیلم ها، وبگاه ها، شبکه های ماهواره ای گمراه کننده، شبکه های مجازی ناسالم و گروه ها و دسته های منحرف اجتماعی.

 1( مقاومت در برابر دام های شیطان، نیازمند روی آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان های اوست.
2( کسی که در دام های شیطان گرفتار شود، هم زندگی پاک و بانشاط دنیا را از دست خواهد داد و هم حیات سرشار از شادکامی آخرت را 

 3(دریافتپاداشهایوصفناشدنی:
بندگی خالصانۀ خداوند پاداش هایی دارد که چه بسا در ذهن ما نگنجد و از تصور و تخیل ما فراتر رود.

( نهایت آرزوی عارفان، دوست  ازجملۀ پاداش های وصف ناشدنی، دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه کسی است که بنا به تعبیر امیر مؤمنان )
دل های صادقان، ولّی مؤمنان و معبود عالمیان است.
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( فرمود: »ای داود! اگر آنان که از من روی گردانده اند، می دانستند که چگونه انتظار آن ها را می کشم و شوق   خدای متعال به حضرت داود)
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 کرد و تا زنده بود در مسلک مردان پرهیزکار و   ُبشر بن حارث یکی از اشراف زادگان و عیاشان بود که به دست امام موسی کاظم )
خداپرست در آمد.

 انقالبعلیهخود: در میان مخلوقات، انسان موجودی است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی 
کرده و حتی علیهخودانقالب کند؛ یعنی هم می تواند با پیروی از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید.

توبهدرلغت  بازگشت
توبهدراصطالحاتدینی  بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران او.

 حقیقتتوبه: حالت توبه وقتی رخ می دهد که انسان از گناه پشیمان شده و قصد انجام آن را داشته باشد. 
 توبهدرموردخداوند: با بازگشت بندۀ گناهکار، خداوند نیز به سوی او باز می گردد و درهای رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب 

او باز می گرداند.
 شرطپذیرفتهشدنتوبه: همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی می کند و زبان حالش این باشد که چقدر بد شد، چرا به فرمان 

خدا بی توجهی کردم؟ دیگر این کار را انجام نمی دهم، توبه انجام شده و گناهبخشیده می شود.
( می فرماید: »برای توبه کردن پشیمانیکافی است«.  امام باقر )

 1( اگر کسی کلمۀ »استغفراهلل« را بر زبان جاری نکرده باشد، اما در دل احساس پشیمانی کند، در واقع توبه کرده است.
2( اگر کسی کلمۀ »استغفراهلل« را بر زبان جاری کند، اما در قلبش پشیمان نباشد و قصد انجام دوبارۀ آن گناه را داشته باشد، چنین کسی توبه 

نکرده است

 توبهوپاکی: گناه آلودگی است و توبه، پاکشدناز آلودگیهاست.
 تخلیه)پیرایش(: توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شستوشو می دهد، این عمل را پیرایش یا تخلیه می گویند.

( می فرماید: »الّتائب من الّذنب َکَمن الذنب له - کسی که از گناه توبه کرده، مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.«  رسول خدا )
( می فرماید: »الّتوبة تطّهر القلوب و تغسل الّذنوب - توبه دل ها را پاک می کند و گناهان را میشوید.«  امیر المؤمنان علی )

آیه: ！قل یا عبادی الّذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمة اهلل ان اهلل یغفر الّذنوب جمیعاً اّنه هو الغفور الرحیم 
پیام:

1( توبه نه تنها گناه را پاک می کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می کند.
( می فرماید: »کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست«. 2( توبه در جوانی آسان تر است و خداوند توبۀ جوانان را بسیار دوست دارد. پیامبر اکرم )

3( دِر توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره میسر نیست.
4( تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود.

آیه:！ان اهلل یحّب الّتّوابین و یحّب المتطّهرین 
پیام:اگر کسی گناهی مرتکب شد و توبه کرد، اما توبه اش را شکست و دوباره مرتکب گناه شد، هیچمانعیندارد که باز هم توبه کند و از خداوند 

عذرخواهی نماید؛ چرا که خداوند کسی را که فوراً از گناه خود ناراحت می شود و بسیار توبه می کند، دوست دارد. 
 حیلههایشیطان:

1( ابتدا انسان را با این وعده که »گناهکن و بعد توبهکن!« به سوی گناه می کشاند و وقتی که او آلوده شد، از رحمت الهی مأیوسش می سازد و می گوید: 
»آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب«.

 تسویف:از ریشۀ »سوف« و به معنای امروزوفرداکردنو کار امروز را به فردا انداختن است.
2( شیطان انسان را به »تسویف« می کشاند. تا این که دیگر میل به توبه در او خاموش می شود و یا ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد.

3( شیطان انسان را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند.
 مراحلتکمیلتوبه:

1-تالشدرجهتدورشدنازگناه: توبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که از آن پشیمان شده است نرود، زیرا انجام آن مساوی با شکستن 
توبه است که در آن صورت باز هم باید توبه کند.

لوا هفد

تا حات
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»اگر فردی در مدت یک روز باری سنگین را به دوش کشیده، آن را به باالی بام حمل کند و در ازای آن حق الزحمه ای معادل هزار سکه طال دریافت 
کند، با توجه به این مزد، آن  کار برایش سخت نخواهد بود.«

و نیز فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلۀ میان 
زمین و آسمان را پر کند بیش تر است. پس سزاوار است که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم«.

آیه: ！قل هل یستوی اّلذین یعلمون و اّلذین الیعلمون اّنما یتذّکر اولوا االلباب 
پیام:در جامعه و تمدن اسالمی، تعقل و خردورزی یک ارزش بزرگ محسوب می شود و عالمان و صاحبان خرد احترام و منزلت واالیی دارند. )معیار ششم(

 وضعیتمعیارتعقلوخردمندیدردورۀتمدناسالمی:
( و پیشوایان ما سبب عالقۀ مسلمانان به علم و دانش شد، به طوری که توجه نیاکان ما به اندیشه و تفکر و ارزشمندی علم  تالش پیامبر اکرم )

روز افزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گردید.

 نیاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشری را از چند شاخۀ محدود به پانصد شاخه برسانند و این به معنای توسعۀ زیاد 
علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و به صورت تخصصی بدان بپردازند.

 شوق و عالقۀ مردم به دانش سبب شد که در بسیاری شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه ای نیز بنا کنند.
 یکی از بزرگ ترین دانشمندان در تمدن اسالمی، ابن سینا بود که به حق، آثار وی یکی از عوامل اصلی تحول اندیشه در اروپا و توجه بیش تر 

اروپاییان به تفکر فلسفی و دانش طبیعی محسوب می شود.
 کتاب شفای بوعلی یک دائرة المعارف در منطق، ریاضیات، علوم طبیعی و فلسفه است و بخش فلسفی آن هنوز هم از مهم ترین کتاب های فلسفی 

جهان محسوب می شود.
 مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی دربارۀ هماهنگی میان دین و تفکر عقلی می گوید:

»نمی شود قوانین این دیِن بر حِق الهی، که چون خورشید روشن و درخشان است، با دانش استداللی یقینی مخالفت داشته باشد، نیست باد آن فلسفه ای 
( و ائمۀ اطهار )[( مطابقت نداشته باشد.« که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا )

 در تمدن اسالمی، در قرون اولیه در امور مربوط به بهداشت و سالمتی، وضع مسلمانان بسیار درخشان بود. اگر شرایط قبل از اسالم را در نظر بگیریم، یا 
اوضاع دورۀ شکوفایی تمدن اسالمی را با اروپا، که هنوز حتی با حمام آشنا نبودند مورد توجه قرار دهیم، در می یابیم که چگونه دستورات ساده ای مانند وضو 
و غسل و دیگر آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست و نیز دستورات پیشوایان دین در مورد سالمتی و درمان، دنیای اسالم را متحول کرد.

 یکی از ویژگی های فرهنگ علمی دورۀ اسالمی منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه یا قشری خاص بود.
( یک کالس علمی  ( زنان به حضور ایشان می رسیدند و سؤال های علمی خود را طرح می کردند. حضرت فاطمه )  در همان زمان رسول خدا )
( نیز جزء راویان( حدیث به شمار می روند. تشکیل داده بود و زنان مدینه برای علم آموزی در آن شرکت می کردند. و برخی از همسران رسول خدا )

 میتیلیییی یاخییگدتیاالوا لهد
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 متدن های سوراپ: 

( در قرن های ششم تا چهارم قبل از میالد، در  یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت.  تمدناول: قبل از میالد حضرت مسیح)
 تمدندوم: 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.
 تمدنسوم: با افول قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و هم چنان ادامه دارد.

 تمدن جدید که تقریباً تمامی جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و... به خوبی نمایان است، مانند هر تمدن دیگری، دارای نقاط قوت و ضعف است.

 فوسید نقاط قوت متدن جدید:

 اول: ما مسلمانان مانند سایر ملت ها، با این تمدن ارتباط مستقیم داریم؛ بنابراین، هم تحت تأثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاریم.
 هرقدر آگاهی و هوشیاری ما بیش تر باشد، قدرت تأثیرگذاری ما بیش تر خواهد بود.

لوا لهد

 میتیلیییی یاخییگدتیاا
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