
 

 

 سنت های خداوند در زندگی : ششمدرس 
 سواالت چهار گزینه ای :الف (

 راه فهم پیام  كدام آیه ، برفكر و اندیشه انسان ، گشوده شده است؟ « ادعای ایمان، ورود به امتحانات خاص را به همراه دارد» اگر گفته شود : -322

 قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی االرض فانظروكیف كان عاقبه المكذبین            -1

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً   -2

 احسب الناس َان یُتركوا اَن یقولوا  امنا  و هم یُفتنون                                                -3

 و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم بركات  من السماء و االرض   -4

سنت الهی ، این است كه هر كس ، با اراده و اختیار خود ، راه حق  یا باطل  را برگزیند، شرایطی برای او »شود :  اگر گفته-323
 فهم پیام كدام آیه ترسیم شده است؟«فراهم می شود تا در مسیری كه در پیش گرفته ، به پیش برود  و سرشت خود را آشكار كند 

 ن حیث ال یعلمون                        و الذین  كذبوا بایانتا سنستدرجهم م-1

 و ال یحسبن الذین كفروا انما نمی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اِثما-2  

 من جاء  بالحسنه فله عشر امثالها  و من جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها    -3 

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً             -4

 .سنت ......نام دارد كه پیام آیه ........حاكی از آن است« تهیه اسباب  و شرایط به منظور دست یابی آسان تر به مقصود  از  سوی خداوند-324

 طاء ربك محظوراً            كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان ع -توفیق-1

 و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم بركات  من السماء و االرض         -توفیق-2

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً             -امداد-3

 ركات  من السماء و االرض        و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم ب-امدا د -4 

 مردم در برابر دعوت انبیاء، سنت..... را رقم می زند كه آیه .......بیانگر آن است. ندو دسته  شد-322

 من جاء بالحسنه فله عشرامثالها ومن جاءبالسیئه فالیجزی اال مثلها–تفاوت درپاداش وكیفر-1

 كال نمد هوالء وهوالءمن عطاءربك وماكان عطاءربك محظوراً    -امداد الهی-2

 من جاء  بالحسنه فله عشر امثالها  و من جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها    -امداد الهی-3

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً     –تفاوت در پاداش و و كیفر  -4

ولو ان اهل القری امنواواتقوا لفتحنا علیهم بركات من »و«احسب الناس اَن یُتركوااَن یقولواامنا وهم یُفتنون»قت درآیاتازد-322

 كدام سنت الهی پی می بریم؟ به ترتیب به ...«رض ولكن كذبوا السماء واال

 تفاوت درپاداش وكیفر  -ابتال-2                              تاثیر نیكی یا بدی درسرنوشت  –ابتال-1 

 تاثیر نیكی یا بدی درسرنوشت     -4                                        تفاوت درپاداش وكیفر  -امال-3

در سنت الهی .....می گوییم  كه مهلت ها و امكانات با اختیار و اراده خود انسان به صورت  بالی الهی جلوه گر می شود و -322

 ......نشانگر آن است.آیه 



 

 

 انما نملی لهم لیزدادوا اِثما  -امالء-2              كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون -امالء-1

 كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون             -استدراج-4                     انما نملی لهم لیزدادوا اِثما -استدراج-3 

سنت خدادرموردكسانی كه راه باطل رابرمی گزینند چیست «كفرواانما نملی لهم خیرالنفسهم... والیحسبن الذین»درآیه -322

 وآنان چه عكس العملی دارند؟

 آن ها این مهلت را وسیله غوطه ور شدن در تاریكی ها قرار می دهند.  –خداوند  به آنان مهلت و فرصت زندگی می دهد -1

 قدم به قدم  از انسانیت فاصله گرفته  و به سوی هالكت ابدی نزدیك تر می شوند–خداوند  به آنان مهلت و فرصت زندگی می دهد  -2

 آن ها این مهلت را وسیله غوطه ور شدن در تاریكی ها قرار می دهند -عالوه بر مهلت  دادن، برغفلت گمراهان می فزاید-3

 قدم به قدم  از انسانیت فاصله گرفته  و به سوی هالكت ابدی نزدیك تر می شوند -برغفلت گمراهان می فزایدعالوه بر مهلت  دادن،  -4

 بیانگر .....در سنت الهی .......است و ......برای این گناهكاران بیان شده است.   «لیزدادوا اثماً:»عبارت -322

 لهم عذاب مهین           -امالء -علیت مهلت ها-2             لهم عذاب مهین           -استدراج-معلولیت عذاب ها-1 

 فاخذناهم بما كانوا یكسبون           -امالء-علیت مهلت ها -4فاخذناهم بما كانوا یكسبون           -استدراج -معلولیت عذاب ها-3

 .مفهوم می گردد.    «.....بمنزله كفه المیزان:»از سخن امام صادق)ع( كه در مورد ......فرمود -323

 تناسب میان  مراتب كمال  با لطف الهی     -مومن-1 

 ف الهی          تناسب میان  مراتب كمال  با لط -انسان حق گرا-2

     مل با ابتالء               رابطه تكا-مومن-3  

 رابطه تكامل با ابتالء           -انسان  حق گرا-4 

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

کسانی که  نیکوکاری زندگی دراز دارند ، از کسانی که به سببِ: »  فرماید)ع(که می صادق امامِ شریفِ کالمِ -979

  ؟ کندتهای الهی اشاره میبه کدام یک از سنّ«  ، بیشترند . کننداصلی زندگی می مرِبه عُ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَۀُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم »دهید به كدام سنت الهی اشاره می كند با تدبر در آیه مقابل  توضیح -322

 «بِالشَّرِ وَالْخَیْرِ فِتْنَۀً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

 «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ »با تدبر در آیه به سواالت پاسخ دهید  -323

 الف (آیه اشاره به كدام سنت الهی دارد ؟

 با استناد به آیه خداوند با چه چیز های ما را امتحان می كند ب(

  ج( هر كسی ادعای ایمان كند ......................قرار می گیرد

 «الًّ نُّمِدُّ هَؤاُلء وَهَؤاُلء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا»ُاشاره به كدام سنت الهی دارد  آیه مقابل-324

 «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ»آیه در تایید كدام سنت الهی است -322



 

 

مَن جَاء بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَۀِ فَالَ یُجْزَى إِالَّ مِثْلَهَا وَهُمْ الَ  »با تدبر در آیه به سواالت پاسخ دهید -322

 «یُظْلَمُونَ

 الف ( ایه در تاكید كدام سنت الهی است ؟

 ویسید ب( پیام آیه در در مورد یكی از سنت های الهی بن

  ج( مهمترین نكته قابل استفاداز ایه را بنویسید

سوره اعراف تحلیل کنید که حکمت برخی پیشامدهای سخت و ناگوار در زندگی چیست  79با تدبر در آیه -979

 «واْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُ »؟

 ( 979و979ف با استناد به ایات تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است )اعرا-977

ْن َحْیُث الَ َیْعلَُمونَ  » ُبوْا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ  «َوأُْملِي لَُهْم إِنَّ َكْیِدي َمِتین   «»َوالَِّذیَن َكذَّ

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ :ج 
 هر انسانی در زندگی خود به وسیله امر خیر یا شر در معرض امتحان است -322

 مطابق با قانون الهی ،آینده انسان بر اساس رفتار او رقم می خورد -433

 بر اساس تقدیر الهی جهان خلقت فقط در دایره قوانین خاص مسیر تكاملی خود را نمی پیمایند -431

 ه فقیر صحنه انواع امتحان است زندگی هر انسانی چه مومن و چ-432

 كوچكترین حوادث پیرامون ما نمی تواند امتحانی برای ما باشد -433

 روی اوردن به دنیا و لذت های دنیوی به برخی از انسان های گناهكار نشانه لطف خداوند به آنان است -434

 در كسب توفیق الهی عامل درونی نقش تعیین كننده دارد -432

 حفظ ابروی بندگان گناهكار نمونه از سبقت رحمت خدا بر غضب اوست -432

 :رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : ج

  خوانند حالتِ تدریجی در حَرَكَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ  ............... می -432

  شود ............... نامیده میسنّتی كه عاملِ ظهور و بروزِ استعدادهای انسان است ، سنّت   -432

  رحمت واسعه الهی به همه افراد جامعه ، چه نیكوكار و چه بدكار .........................-432

  خداوند كسانی را كه در راه او قدم بردارند ،به طور خاص .............می كند -413

  و قرآن از این قوانین با عنوان .......................یاد كرده است بر اساس تقدیر الهی ،جهان خلقت قانونمند است -411

  شناخت .......................موجب نگرش صحیح ما نسبت به همه حوادث زندگی می شود -412

  ابتالءدر لغت ..........................است -413

  امحتان خدوند برای ..................و به .........................و نشان دادن .............افراد است -414

  نصرت و هدایت الهی  یكی از جلوه های سنت توفیق به دنبال .........و......................است -412



 

 

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر الِؤبه س هـ :

 ؟جاری در زندگی انسان را نام ببریدسنتهای معنوی -412

 ؟عام ترین قانون خدا كدام است -412

 هویت و شخصیت انسان ها چگونه شناخته می شود -412

 چند نمونه از سبقت رحمت خدا بر غضب او نام ببرید -412

 قرار گرفتن در دایره سنت امالءو استدراج نتیجه چه چیزی است -423

   شود .جویند چه نامیده میخداوند نسبت به کسانی که رضایتِ او را میامدادِ خاصّ  -999

 را تعریف کنید الهی توفیقِ تِسنّ -999

 را تعریف کنید الهی امدادِ تِسنّ -999

 را تعریف کنیدسنّتِ امتحان و ابتالء  -999

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه سز: 

 چه كسانی است توضیح دهید .مربوط به چیست وسنت امداد الهی -422

 مخصوص چه كسانی است ؟ چیست و سنت توفیق الهی-422

 سنت امالء یا امهال چیست ؟-754 

 توضیح دهید  ؟  منظور از استدراج چیست-422

 در جزاء و پاداش را به عنوان یكی از سنت های الهی در زندگی انسان توضیح دهید  تفاوت-422

 .  آن را توضیح دهید  بدی ها در سرنوشت ها یكی از سنت های الهی استتأثیر نیكی ها و -433

 شناخت جهان خلقت از طریق علوم تجربی سبب چیزی شده است -431

 سنت های الهی را توضیح دهید -432

 شناخت قوانین حاكم بر زندگی انسان ها چه پیامدی و نتایجی در زندگی فردی انسان ها دارد -433

 قوانین حاكم بر زندگی انسان ها چه پیامدی و نتایجی در زندگی اجتماعی انسان ها داردشناخت -434

 تاثیر شناخت قوانین جهان بر روابط انسان ها با خدا ،خود ،خلق،و خلقت را توضیح دهید -432

 تفاوت اساسی امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید -432

 لهی سبب چه چیزی می شود ؟موفقیت در هر مرحله از امتحان ا-432

 جلوه های مختلف توفیق الهی را در زندگی انسان ها بنویسید -432



 

 

 در فرهنگ قرآن كریم توفیق به معنای چیست ؟-432

 در كسب توفیق الهی كدام عامل نقش تعیین كننده دارد با مثال تشریح كنید -443

 یكی دیگر از سنت های الهی سبقت رحمت خدا بر غضب خداست آن را توضیح دهید -441

 خداوند عمل نیك را چند برابر پاداش و كار بد را فقط به اندازه خودش جزا می دهد  توضیح دهید در مورد كدام سنت الهی است -442

 ها دارد آشنایی با قوانین جهان چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی انسان-443
 موفقیت یا شكست در امتحان الهی سبب چه چیزی می شود-444
 منظور از امداد الهی چیست  -442

 آموزش الهی درنگرش صحیح به حوادث زندگی چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟  -442

 نصرت و هدایت الهی از سنت توفیق الهی چگونه حاصل می شود -442

 .  آن را توضیح دهید  از سنت های الهی است زندگی خوداعمال انسان در تأثیر -442
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