
 قرآن کریم چه عاملی را سبب نرم خوشدن پیامبر)ص( نسبت به مردم می داند؟ -511

 د( توکل به خدا خواندنج( قرآن   ب( رحمت الهی  الف( مشورت کردن 

 کدام گزینه در تقویت عزم و استواری آن بر دیگر عوامل برتری دارد؟ -511

 د( مشورت ج( انگیزه درست   ب( توکل برخدا   الف( تصمیم درست 

 روايات و آيات بخش
 به چه موضوعی اشاره دارد؟ ‹آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!›‹35زمر/›‹ألیسَ اهللُ بِکافٍ عبده›آیه ی -512

 ؟موضوعی است؟ یك پیام برای آن ذکر کنید در رابطه با چه ‹ 215بقره/..‹›و عسی أن تَکرَهوا شیئاً وَ هوَ خیرٌ لَکُم ›  آیه ی-513

به خدا توکل  آن کس که در راه حق(›3)طالق/  ‹إنّ اهلل بالغُ أمره وَ مَن یَتوکّل علی اهللِ فًهوَ حسبُه› بر اساس آیه ی -514

 بنویسید به چه کسی انسان متوکل می گویند؟‹ کند خداوند او رابس است خداوند امر خویش را به سرانجام می رساند.

 :دهيد تشخيص را نادرست از را درست های گزاره 
 قدرت الهی   بی توجهی به ابزار و اسباب در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش، بی توجهی به -515

 جوید.بهره می ابزار و اسباب توکل کننده ای که اهل مشورت باشد در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش از -515

 توکل جانشین تنبلی و ندانم کاری افرادی می شود که اهل پشتکار و تعقل باشد.  -517

 اند نه از نوع ماندن و در باتالق زندگی دنیایی فرو رفتن.آرمان های یك نوجوان و جوان از نوع رفتن و صعود کردن -513

 توکل در جایی درست است که انسان مسئولیت و وظیفه ی دیگران را به خوبی انجام دهد. -513

 توکل، یکی از عواملی است که سبب تقویت اراده و عزم می شود. -511

 مصلحت اوست. جه ای که بدست آید به انسان متوکل می داند که در صورت انجام وظیفه هر نتی-511

 :نيدك تكميل مناسب عبارات با را خالي جاهای
 توکل کننده ای که اهل ....... باشد در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش از ......... و ......... باید بهره بجوید.-512

 ........ و ........... الهی است. نیازها و خواسته هایش، بی توجهی به .بی توجهی به ابزار و اسباب در راستای راهیابی به -513

 در دوره ................. نیاز شدیدتری به توکل و اعتماد بر خداوند حس می شود.-514 

 آرمان های دوران نوجوانی و جوانی از نوع ........... ، نه از نوع  ........ و ماندن.- 515

 کننده و امید دهنده به کسی است که اهل ........... و............. باشد.توکل کمك -515 

 .نسان باید در ........ بر خدا توکل کندا   بلکه‹ ........ خدایا بر تو توکل می کنم › توکل کردن فقط به معنای گفتن جمله ی -517 

 وست...اکه بدست آید به........انسان متوکل می داند که در صورت انجام وظیفه هر نتیجه ای -513 

 :دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به
 توکل بر خدا به معنای چیست؟-513 

 از آثار و فواید توکل را ذکر کنید.‹ مورد2›-521 

‹ گر توكل مي كني در كار كن      كشت كن پس تكيه بر جبار كن› چه نکاتی از شعر مثنوی مولوی-521 

 استنباط می شود؟



 

در چه دورانی نیاز شدیدتری به توکل و اعتماد بر خداوند احساس می شود؟-522

آرمان های دوران نوجوانی و جوانی از چه نوعند؟-523

خداوند مهربان چه چیزی را برای انسان متوکل رقم می زند؟-524

:دهيد كامل پاسخ زیر سواالت به

شرایط توکل حقیقی کدامند؟-525

تنبلی می شود یا تحرك؟چرا؟ آیا توکل سبب-525

ذکر کنید.با توجه به آیات و روایات آثار و فواید توکل را -527

وجود دارد؟‹ توکل بر خدا›و ‹ خطر کردن›چه تفاوتی میان -523

توکل کننده ای که اهل معرفت باشد در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش از چه چیزی باید بهره بجوید؟چرا؟-523

از چه نوعند؟ توضیح دهید؛ دوران تصمیم های بزرگ چه دورانی است و آرمان های او-531

چرادر چه دورانی نیاز شدیدتری به توکل و اعتماد بر خداوند احساس می شود؟-531

توکل چه رابطه ای با عزم دارد؟-532

چیست؟وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهد.توکل در جایی درست است که انسان مسئولیت و منظور از جمله ی -533

بنویسید؟ت آید به مصلحت اوست. دلیل آن راانسان متوکل می داند که در صورت انجام وظیفه هر نتیجه ای که بدس-534

:دوستي با خدادرس یازدهم

سواالت چند گزینه ای
کدام صفت درونی انسان است که به تمامی زندگی انسان جهت می بخشد؟ -535

پشتکار برای رسیدن﴾د  نتیجه گیری درست﴾ج       هدفداری وآینده نگری ﴾ب محبت و عشق ﴾الف

چه نکته ای قابل استنباط است؟‹ تا در طلب گوهر کانی، کانی       تا در هوس لقمه ی نانی، نانی›باتوجه به بیت  -535

همه ی کارهای دوستدار ثروت، رسیدن به ثروت است.الف( سمت و سوی 

ب( ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد.

ج( هرکس لذت دوستی  خدا را بچشد غیر او را نمی تواند، انتخاب نمی کند.

د( اگر انسان دل به سرچشمه ی کماالت و زیبایی ها سپارد قلب خود را جایگاه او می کند.

 کدام جمله غلط است؟ -537

 سرپیچی از دستورات خدا درحین دوستی خداوند قابل توجیه است . ﴾الف

اگر محبت اهل بیت را همراه خود داشته باشیم، براین اساس هیچ یك از نافرمانی ها قابل توجیه و بخشش نیست.  ﴾ب


