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91

توان ایشان را اُسوه قرار داد و مثلِ او عمل پیامبر(ص) یک انسان معصوم است؛چگونه می« اگر سؤال شود:
چه پاسخی باید بدهیم؟» کرد؟ 
دانیم کـه هر کاري کـه انجام داده،درست بوده دهیم؛ چون میمــا، ایشان را اُسوة کامل خـود قرار می« پاسخ: 

کـه مـا عین او باشیم و  و مطابق دستور خـداوند بوده است. امـا اُسـوه قرار دادن ایشان، بـه این معنا نیست
و خـود را بـه راه و روش  در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروي کنیم

ایشان نزدیکتر کنیم. »

27

93

ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟» انسان « چرا در میان موجودات، فقط 
تواند با عدم هاي خود برسد و میتواند با انتخاب صحیح به هدفاست، می» مختار « پاسخ: زیـرا موجودي 

الهی، زمان هـرز رفته و تلف شده داشته باشد؛ در حالی کـه مـوجـودات دیگر از ایـن استفاده از این نعمت
اند.نعمت محروم

28

93 است، چیست؟» اُسوه « خدا(ص)، براي مسلمانان که رسولمقصود از این
نمود.» تبعیت « و از ایشان » توان به راه او رفت می« پاسخ: یعنی 

29

صفحه درس نهم: (  دوستی بـا خـدا ) ردیف
99 ها و کارهاي انسان، چیست؟سرچشمۀ بسیاري از تصمیم

».  دوستی « و » محبت « پاسخ: 
1

99 » او دارد. » و « محبتهاي فعالیتهاییکه آدمی در طول زندگی انجام میدهد، ریشه در « دلبستگیها 2
99 دهد؟جهت میکدام عامل، به زندگی آدمی 

 « پاسخ: « محبتها
3

99

را بـا ذکر » تر است. تر و گستردهمحبت شدیدتر باشد،تأثیر آن نیز در زندگی عمیقبـه هر میزان که « عبارت: 
توضیح دهید. مثال

دهد. که دوستدار ثروت است، سمت و سوي همۀ کارهاي خود را رسیدن به ثروت قرار میپاسخ: مثالً کسی
که محبوب و مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مـدهـاست و کسیکه شیفتۀ مـد است، دلکسی

سازد.دهد، ظاهر و حتّی سبک زندگی خود را شبیه وي میمعشوق خود را دانشمند یا هنرمندي قرار می

4

99

باید چه کاري را » ر ارزش دارد؟ یک انسان چقد« به اعتقاد عالمه محمد تقی جعفري، اگـر بخواهیم بدانیم 
کند؟          انجام دهیم؟ وي به کالم کدام معصوم، استناد می

»ورزد؟ به چه چیزي عشق می« و » به چه چیزي عالقه دارد؟ « پاسخ: باید ببینیم 
ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست میدارد. »  کـه میفرمـاید: « امـام علی(ع) وي بـه کالم

کند. استناد می
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99

ابیات زیر، با کالمِ کدام معصوم(ع) ارتباط دارد؟ آن را بنویسید.
تا در طلب گوهر کانی، کانی                    تا در هوس لقمۀ نانی، نانی « 

»هر چیز که در جستن آنی، آنی این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی      
ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست میدارد. »  که میفرماید: « امام علی(ع) پاسخ: کالم

6

100 اي دارد؟ها سپارد وقلب خود را جایگاه او کند،چه نتیجهاگر انسان دل به سرچشمۀ کماالت و زیبایی
»  یابد. اش رنگ و بوي دیگري میزندگی« پاسخ: 

7

100 افزایش محبت انسان نسبت به خداوند، معلول و نتیجۀ چیست؟
» تر شدن ایمان انسان، نسبت به خداوند است. معلول و نتیجۀ بیش« پاسخ: 

8

100

عشق و محبت الهی، چه نتایجی براي انسان دارد؟بنویسید.
بخشد.برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت میترس و یأس را از بین می) افسردگی،1پاسخ: 

کند.طاقت و ناشکیبا را صبور و شکیبا می) تنبل را چاالك و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم2
رساند. ) آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی می3
کند.ندگی حقیقی را به وي عطا میبخشد و ز) مانند اکسیري است که مرده را حیات می4

9

100 بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا چون اکسیري است که مرده را حیات می«چـرا محبت و عشق به خـدا، 
میکند»؟  پاسخ: به دلیل اینکه قلبِ انسان، جایگاه خداست و جز با او، آرام و قرار نمییابد. 

10

100
حدیث امام صادق(ع) :«  قلبِ انسان حرَمِ خداست؛ در حرَمِ خدا، غیر خدا را جا ندهید. » با کدام آیۀ قرآنی، 

ارتباط معنایی دارد؟ بنویسید.
» حبا لِّلّهومنَ النَّاسِ من یتَّخذُ من دونِ اللّه أَندادا یحبونَهم کَحب اللّه والَّذینَ آمنُواْ أَشَد« پاسخ: 

11

101
هاي افزایش محبت به خدا را نام ببرید.راه

آثار محبت به خدا را فقط نام ببرید.
) بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان 3) دوستی با دوستان خدا         2) پیروي از خداوند      1پاسخ: 

12
12

101
اي دارد؟ پاسخ: هـاي او را انجام دهد، چه نتیجهکسی احترام بگذارد و فـرمـانکه انسان به دستورات به میزانی

« کـه این دستورها از جانب کند؛ به خصوص وقتیمی» تر بیش« بستگی بـه او را در وجود خـود محبت و دل
ها را به انسان کرده است.باشد که بهترین و مفیدترین راهنمایی» خدا 

13

101

برخی میگویند: « اگر قلب انسان با خـدا باشد، کـافـی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آن چه 
ظاهر او . » این جمله را تحلیل کنید. اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه

پاسخ: این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست. خداوند، « عمل » بـه دستوراتش را که توسط پیامبر(ص)
کند.اعالم میخودارسال شده است، شرط اصلی دوستی با 
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101
و

102

بـه سؤاالت زیـر پاسخ » قُلْ إِن کُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعونی یحبِبکُم اللّه ویغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم « بـاتوجه به آیۀ 
دهید:

دارد؟  پاسخ: پیروي از خداوند  الف) آیه، با کدام یک از راههاي افزایش محبت به خدا ارتباط
کند؟ ب) خداوند، شرط اصلی دوستی با خود را چه چیزي اعالم می
پاسخ: عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است.

د؟چرا؟ج) اگر کسی خدا را دوست دارد، باید چه کاري را انجام ده
پیروي کند { تا خدا او را دوست بدارد و گناهانش را ببخشد. }» پیامبرش « پاسخ: باید از 

15

102

کند، او که از فرمان خدا سرپیچی میما اَحب اهللاَ من عصاه ؛ کسی« فرماید:حدیث امام صادق(ع) که در آن می
ارتباط دارد؟ و کدام آیه را دوست ندارد. » با کدام یک از راههاي افزایش محبت به خدا

» قُلْ إِن کُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعونی یحبِبکُم اللّه ویغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم« و با آیۀ -» پیروي از خداوند « پاسخ : 
ارتباط معنایی دارد.

16

102

کنید:هاي زیر را با حرف ( ص/ غ ) مشخصعبارت
( الف) خداوند، در خواستههایش فقط و فقط به « مصلحت » ما نظر دارد.  ( ص

ب) خداوند، خیرخواهانه به ما هشدار میدهد و ما را به کارهاییکه به نفع ماست، راهنمایی میکند. (ص)

17

102 مـا «  اگر احساسکنیم برخی خواستههاي خداوند سخت است، باید مطمئن باشیم که این دستور براي رستگاري
است.» ضروري 

18

103

را توضیح دهید.» دوستی با دوستان او « هاي افزایش محبت به خدا از راه
خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را کـه رنگ و نشانی از او دارند و پاسخ: اگر می

تر و که این عالقه بیشخداوند محبت و دوستی آنـان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم و هر میزان 
شود. تر میتر باشد، محبت ما نیز به او فزونقوي

19

103

دوستی با چه کسانی، همان دوستی با خداوند و محبت به آنان در مسیر محبت به اوست؟
و آنانکه در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، دوستان او هستند و  و مجاهدان راهحق و اولیاي الهی پاسخ: انبیا

وجود به خدا عشق  که با تمام و اهل بیت ایشان (ع) میباشند بـرتـریـن ایـن دوستان، رسولخدا (ص)
ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت کامل او سپري کردند.

20

103

را توضیح دهید.» بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان « هاي افزایش محبت به خدا از راه
ر چه ضد کند، بـا هکه به دوستی با خدا افتخار میگُریزد و آن کسپاسخ: عـاشـق روشنایی، از تاریکی می

نماید. او دوستدار حـق و دشمن بـاطل است. عاشقان خـدا پرچمدار مبارزه بـا ستم و خداست، مقـابله می
اند. همۀ پیامبران، از حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) تا پیامبر اسالم (ص) زندگی خـود را ستمگران بوده

کسی  در مبارزه بـا ستم و پلیدي گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی بـه نسل بعد منتقل کردند. نمیشود
دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.
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103 تر آنان در این راه به شهادت رسیدند؟کدام موضوع، در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده و بیش
»جهاد در راه خدا « پاسخ: 

22

103 » به شهادت رسیدند. بیشتر پیامبران الهی، در حال « مبارزه  با ستمگران 23

103
رنج و محرومیت مردم فلسطین،یمن، سوریه، عراق، بحرین و... نمونه آشکاري از رفتار مستکبران است که جز با 

شد. « .............. » برطرف نخواهد
الف) صلح                     ب) مبارزه                   ج) سیاست داخلی                د) سیاست خارجی 

24

103 آورد؟شود و چه چیزي را به دنبال میبا چه چیزي آغاز می» دینداري « 
» را به دنبال میآورد. » آغاز میشود و « برائت و بیزاري از دشمنان خدا پاسخ: با « دوستی خدا

25

103 هایی را از آن بیرون کند؟اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي
 « » و « امور شیطانی پاسخ: « شیطان

26

103
پایه و اساس بناي اسالم، کدام جمله است و مرکّب از چیست؟

و « آري » به پاسخ: « ال اله اال اهللا » ؛ مرکّب از یک « نه » و یک « آري » است. « نه » به هر چه غیر خدایی
خداي یگانه.

27

103

ها را بنویسید.بر چند پایه استوار است؟ آن» دینداري « 
» پایه؛ پاسخ: « دو

تبرّي ( بیزاري از باطل و پیروان او ) -2تولّی ( دوستی با دوستان خدا )                             - 1

28

103

بـایـد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت « سفارش امام خمینی (ره) بـه مسلمانان جهان: 
هاي افزایش معرفت به با کدام یک از راه» ِ خدا لبریز کنند.به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان

دارد؟ و بر اساس کدام تحلیل بیان شده است؟» ارتباط « خداوند، 
تر باشد، نفرت از باطل نیز هر چه دوستی با خداوند عمیق« - » بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان « پاسخ: 
»تر خواهد بود. عمیق

29

صفحه دهم : ( یاري از نماز و روزه )درس  ردیف
110 ستون خیمۀ دین و نشانۀ وفاداري ما به عهد خویش با خدا، کدام است؟

الف) نماز                            ب) روزه                             ج) خمس                          د) زکات 
1

110 شود. شناخته می« .............. » جامعۀ اسالمی و فرد مسلمانان با 
پاسخ: نـمــــاز 

2

110 است.  در جامعه و خانوادهاي که نماز راه نیافته، گویا « .............. » وارد نشده
پاسخ: اسـالم 
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