
 

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



محبت قلبی ودرونی نسبت به اهل بیت کافی نیست واعمال ظاهری وظاهر انسان هم مهم است.  ﴾ج

 از دستورات خدا در حین دوستی خداوند قابل توجیه نیست. سرپیچی ﴾د

اولین گام در به هم زدن دوستی خدا چیست؟‹ ما اَحَبَّ اهلل مَن عَصاهُ› باتوجه به حدیث امام جعفر صادق)ع(  -533

 هرسه مورد﴾د انجام امورات شیطانی﴾ج دشمنی با دوستان خدا  ﴾ب دوستی با دشمنان خدا  ﴾الف

نشانه دوستی خداوند چیست ؟‹  قل اِن کنتم تُحِبُّونَ اهلل فَاَ تبِعُونی › توجه به آیه شریفه با  -533

 اطاعت از پیامبر خدا  ﴾ب    محبت به مخلوقات خدا  ﴾الف

قراردادن روش زندگی بر اساس دستورات خدا  ﴾د   تبیعت از قوانین جامعه  ﴾ج

 ..........  می رساند.محبت  انسان را از خود خواهی  به   -541

سرچشمه کماالت و زیبایی ها ﴾ب             پشتکاری و چاالکی ﴾الف

ایثار و از خود گذشتگی ﴾د  کار خیر و از جان گذشتگی﴾ج 

 کدام جمله پایه و اساس دین اسالم بیان شده است؟ -541

سبحان اهلل﴾د   اکبراهلل﴾ج     الاله اال اهلل ﴾اشهدً ان محمداً رسول اهلل          ب﴾الف

 پایه واساس دینداری کدام موارد است ؟-542

گفتن شهادتین ﴾د   طاغوت مبارزه با ﴾ج     عشق ومحبت﴾ب     تولی وتبری ﴾الف

الزم وملزوم  دوستی با خداکدام یك ازموارد زیر الزمه ی قبول تولی و دوستی باخدا است؟)کدام مورد با -543

 ﴾یکدیگرند.

 ایجاد مودت ودوستی با دوستان خدا ﴾ب              همکاری وهماهنگی با بقیه مسلمانان ﴾الف

همکاری و همیاری با امام یا پیامبر ﴾د   دشمنی با باطل وبیزاری از اهل آن﴾ج

روايات و آيات بخش

با توجه به آیه به ‹آمنوا أشدُّ حُبّاً هللِومن الناسِ مَن یَتّخذَ مِن دونِ اهللِ أنداداً یُحبّونَهُم کَحُبِّ اهللِ والذینَ › آیه ی -544

سواالت پاسخ دهید؟

الف(با استناد به آیه یکی از ویژگی های مومنان را بنویسید.

ب(براساس آیه محبت الهی سبب چه چیزی می شود؟

ج(با توجه به آیه چگونه انسان می تواند محبت خدا را درخود بوجود آورد ؟

رورش محبت به خدا چگونه امکان پذیر است د(با توجه به آیه تقویت و پ

«قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ »با توجه به آیه به سواالت پاسخ دهید-545

الف(الزمه ی دوستی با خدا چیست؟

ب(پروی کردن از پیامبر )ص( چه نتیجه دارد ؟

حدیث امام صادق )ع( را در این ارتباط بنویسید؟ج( 

علی )ع( در مورد ارزش انسان چه فرموده است ؟ -545

:دهيد تشخيص را نادرست از را درست های گزاره



در برنامه ی تمام پیامبران الهی دعوت به خدا بوده است.-547

دارد.دینداری با برائت آغاز می شود و محبت به خدا را به دنبال -543

دوستی با دوستان خدا از راه های افزایش محبت به خدا می باشد.-543

محبت و دوستی سرچشمه ی بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. -551

خداوند، پاك بودن دل را شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند.-551

محبت و دوستی سر منشاءهمه ی تصمیم های انسان است.-552

عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد و آن کسی که دوست خداست با هر چه ضد خدایی مقابله می نماید-553

:نيدك تكميل مناسب باعبارات را خالي جاهای

محبت و دوستی سرچشمه ی بسیاری از .......... و ........... انسان است.-554

..... می بخشد و زندگی ............. را به وی عطا می کند.اکسیری است که ............ عشق به خدا چون-555

از راه های افزایش محبت به خدا.................... و..................... می باشد.-555

خداوند، شرط اصلی دوستی با خدا را ................... اعالم می کند.-557

..ضروری است......ت باید مطمئن باشیم که این دستوربرای.خداوند سخت اساگر احساس کنیم برخی خواسته های -553

اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند باید محبت..................... در دل جای دهیم.-553

کند.اگر کسی بخواهد قلبش را خانه ی خدا کند باید ............. و ............. را از آن بیرون -551

پایه و اساس بنای اسالم جمله ....................است.-551

در برنامه ی تمام پیامبران الهی .................. بوده است.-552

دینداری با .............. آغاز می شود و برائت و............... را به دنبال دارد.-553

حال مبارزه ی ......... در برنامه ی تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در ، .. مبارزه با دشمنان خداوند (( بر اساس ))-554

.... به شهادت رسیده اند. با ...

.اصطالحات زیر را تعریف کنید -555

الف( تولی      ب( تبری

:دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به

دوستی با خدا را ذکر کنید؟از اثرات ‹ مورد2›-555

از راه های افزایش محبت به خدا را فقط نام ببرید؟‹ مورد2›-557

پایه و اساس بنای اسالم چیست؟-553



دینداری بر چند پایه استوار است؟-553

برنامه ی تمام پیامبران الهی چیست؟  -571

نبال دارد؟دینداری با چه مقدمه ای آغاز می شود و چه چیزی را به د-571

باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض› فرمایش امام خمینی)ره( -572

  یك از راه های افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟به کدام ‹ عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

:دهيد كامل پاسخ زیر سواالت به

با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان ایشان مشتاق آن بوده اند؟ به راستی دوستی-573

نقش محبت را در زندگی فردی انسان بنویسید؟-574

را شرح دهید؟‹ و مبارزه با آنان بیزاری از دشمنان خدا› از راه های افزایش محبت به خدا-575

را توضیح دهید؟‹ دوستان خدادوستی با › از راه های افزایش محبت به خدا-575

برای تقویت دوستی خود با خداوند از چه راه هایی می توان کمك گرفت؟-577

برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟-573

چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟-573

نمونه های از رفتار مستکبران که جز با مبارزه برطرف نخواهد شد را بنویسید؟-511

باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به › چه نکاتی از فرمایش امام خمینی)ره( -511

 استنباط می شود؟ ‹ ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

؟ی پایه و اساس بنای اسالم چیست و مرکب از چه قسمت هایی می باشد جمله-512-

:یاری از نماز و روزه درس دوازدهم

سواالت چند گزینه ای
نشانه ی وفاداری به عهد با خدا بوده و عامل عوض شدن رفتار مردم ...است -513

 نماز–روزه د(روزه  –روزه ج(نماز  –نماز  ب(روزه –نماز الف(

کامل ترین پایداری در برابر خواهش های دل .....است و ثمره اش دستیابی به ....می باشد.مصداق -514

دوری از گناه–تقوا ج(نماز دوری از گناه د(یاد خدا  –تقوا ب(نماز –الف(روزه 

روايات و آيات بخش

چه پیام هایی دریافت می شود؟‹ المُنکرِ و َْذِکرُاهللِ أکبرُ و اهللُ یَعلمُ ما تَصنَعونَةَ إنَّ الصّالةَ تنهی عنِ الفحشاءِ وَ وَ أقمِ الصّال› .. آیه یاز -515

چه نکاتی قابل استنباط است؟‹ یا أیها الذین آمنوا کُتبَ علیکمُ الصیامُ کما کُتِب علی الذینَ مِن قبلکُم لَعلّکم تتقون› از آیه ی -515


