
https://konkur.info

https://konkur.info


 

  

 خدا را بنویسید. بر توکل حقیقت-1

 محصول و سپردن نتیجه و کار هر در خود وظیفۀ انجام یعنی است؛ خداوند به اعتماد معنای به خدا بر توکل

 را امورش به وظایف، عمل عین در و یابد می خود مطمئن هگاه تکی را خداوند متوکل انسان. خداوند به آن

 .دهد می قرار خداوند حمایت تحت را خود و یکند م واگذار او به

 آیه زیر راترجمه و پیام آن را بنویسید.-2

َ  َحسبُه اِن   فَُهوَ  هللاِّ  علَیَ  یَتََوکل   منَ  وَ   ی  اَمِره باِلغُ  هللاّ

 می سرانجام به را خویش امر است،خداوند بس را او خداوند کند،و توکل خدا به حق راه در که کس آن

 رساند.

 مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که میداند متوکل پیام : انسان

 مصلحت به و بینیم نمی ما که بیند می را ای آینده خداوند زیرا نباشد؛ آگاه صلحتم آن به خود اوست،گرچه

 کنیم. نمی درک ما که توجه دارد هایی

 لَُکم ( َشر   ُهوَ  وَ  َشیئًا تُِحب وا اَن َعسی   لَُکم وَ  َخیر   ُهوَ  وَ  َشیئًا تَکَرهوا اَن َعسی   پیام آیه را بنویسید. )وَ -3

 و خیر که زند می رقم متوکل انسان برای را چیزی آن است، تر مهربان بندگانش به کس هر از که خدایی

 .باشد آن در او صالح

 اوست، مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که می داند متوکل چراانسان -4
 نباشد ؟ آگاه مصلحت آن به گرچه خود

 گاهی .کنیم نمی درک ما دارد که توجه هایی مصلحت به و بینیم مین ما که بیند می را ای آینده خداوند زیرا

 که درحالی دانیم می ضرر خود به را اموری یا ماست ضرر به که درحالی پنداریم می خود نفع به را چیزهایی

 .ماست نفع به

 

 کرد؟ توکل توان نمی خدا غیر بر چرا بگویید زیر آیه به توجه با

ه کاِشفاتُ  ُهن   َهل بُِضر    ٰللّاُ  اَراَدنِیَ  اِن ٰللّاِ  دونِ  ِمن ونَ تَدع ما اَفََراَیتُم قُل ، اَراَدنی اَو ی ُضر ِ  ُهن   َهل بَِرحَمة 
لونَ  یَتََوک لُ  َعلَیهِ  ٰللّاُ، َحسبِیَ  قُل ی، َرحَمتِه ُممِسکاتُ   الُمتََوک ِ

https://konkur.info



 دورکننده   آنان آیا رسد، زیانی من به که خواهد خدا اگر خوانید؟ می خدا جز آنچه درباره پندارید می بگو چه»
 کافی من برای خدا هستند؟بگو او رحمت بازدارنده   آنان آیا خواهد، من برای رحمتی اگر یا هستند؟ او گزند
 «کنند می توکل او بر کنندگان توکل و است

 

 رسد دور کننده ایی نیست زیانی به انسان که خواهد خدا چون اگر-1

 رحمت خد نخواهد بود. کسی بازدارنده   خواهد، انسان  برای متیرح خدا چون اگر  -2

 خداوند برای همه کافی است.-3

 حقیقی را بنویسید. توکل شرایط -5

 بر خود در قلب باید انسان نیست بلکه«میکنم  توکل تو بر خدایا،» جمله   گفتن معنای به فقط کردن توکل -1

ا  و کند توکل خدا  .ببیند دخو تکیه گاه را او واقعا

 اندیشه   و یعنی فکر دهد، انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -2

 نماید. انتخاب را ممکن راه بهترین کند، مشورت دیگران با گیرد، کار به را خود

 از نظر پیامبر )ص( چه کسانی سربار دیگران هستند ؟-6

 شاسی وظیفه   و ئولیتمسبدون  خدا بر کنندگان توکل

 ساز است ؟ سرنوشت و بزرگ تصمیم های دوران جوانی، و چرا نوجوانی  -7

 به انسان وقوای میگذرد عمر هرچه. است ساز سرنوشت و بزرگ تصمیم های دوران جوانی، و نوجوانی

 شجاعت نوجوان معموالا  و جوان. مییابد کاهش نیز بزرگ مهای تصمی برای انسان توان گراید، می سستی

 نشده است. بسته دنیایی های رشته به چندان وجودش پای و دست و دارد باالیی روحی

 جوید ؟ بهره اسباب و ابزار از و خواسته هایش، نیازها به راهیابی راستای در باید چرا انسان-8

 از واسته هایش،وخ نیازها به راهیابی راستای در باید انسان که داند می باشد، معرفت اهل که ای کننده توکل

 آنها، به توجهی بی و شده داده قرار الهی حکمت بنابر اسباب، و ابزار این زیرا جوید؛ بهره اسباب و ابزار

 .است الهی علم و حکمت به توجهی بی

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .شود می تعیین دنیا در انسان هارفتار براساس ها انسان ابدی سرنوشت -1

 است. خداوند به اعتماد معنای به خدا بر توکل -2

 دهد. انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -3

 .است ساز سرنوشت و بزرگ های تصمیم دوران ،جوانی و نوجوانی -4

 

 .کنید ذکر را توکل فواید و آثار درس، توضیحات و روایات آیات، به توجه با -1
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 واگذار او به را امورش به وظایف، عمل عین در و یابد می خود مطمئن تکیه گاه را خداوند متوکل انسان-1

 .دهد می قرار خداوند حمایت تحت را خود و کند می

 اوست، مصلحت به آید، دست به که نتیجه ای هر وظیفه، انجام صورت در که میداند متوکل انسان-2

 نباشد. آگاه مصلحت آن به خود گرچه

 انسان برای را چیزی آن است، تر مهربان بندگانش به کس هر از که خدایی که است مواقع این در-3

 باشد. آن در او صالح و خیر که زند می رقم متوکل

 چرا؟ تحرک؟ یا میشود تنبلی سبب توکل، آیا-2

 به امیددهنده و کمک کننده بلکه نیست افراد ندانم کاری و تنبلی جانشین توکل، سبب تحرک می شود . زیرا

 .است پشتکار و تعقل اهل همت، که است کسی

 اند؟ کدام حقیقی توکل شرایط -3

 بر خود قلب در باید انسان بلکه نیست« میکنم توکل تو بر خدایا،»  جمله   گفتن معنای به فقط کردن توکل -1

ا  و کند توکل خدا  .ببیند خود گاه تکیه را او واقعا

 اندیشه   و فکر یعنی دهد، انجام خوبی به را خود وظیفه   و مسئولیت انسان که است درست جایی در توکل -2

 .نماید انتخاب را ممکن راه بهترین کند، مشورت دیگران با گیرد، کار به را خود
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