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 ......دانسته است.       تزکیه نفسقرآن کریم رمزسعادت ورستگاری مارا در...... -1

 تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از...........پاک شود.    آلودگی -2

اده اوند فرمان دتزکیه نفس با توبه ازگناهان آغاز می شودئ اما برای تداوم پاک ماندن جان ودل انسان می بایست عالوه بر توبه به................که خد -3

 مود.   دستوراتیاست عمل ن

 -ینمی کند.   تضماحکام وقوانین دین اسالم، عالوه بر اینکه زندگی سالم در دنیا .............می کند سعادت ونیک بختی اخروی وابدی رانیز............. -4

 تأمین

 الهی -د مقایسه کرد.   دینینمی توان بایدها ونبایدهای ..........و.............راباقوانین بشری که اهداف محدود وکوچکی دارن -5

 قابل اعتمادی -زندگی دینی تنها شیوه..................و...............است که پیش روی هرانسان خردمند وعاقبت اندیشی قراردارد.    مطمئن -6

........هرگونه نگرانی نسبت به آینده را ازبین می هرکس که نگران عاقبت کارخود است به روشنی درمی یابد که تکیه برخداوند و...................به ........ -7

 دستورات -برد .   اعتماد

 نبایدها -میان نعمت های الهی درآخرت و.....................و................دین )احکام( ارتباط وهماهنگی برقراراست.    بایدها -8

.و..................خود است نمی تواند انتظار سعادت مندی در دنیا وبهره مندی ازنعمت کسی که به دنبال سعادت اخروی نیست وبه دنبال................... -9

 تمایالت نفس -های بهشتی را داشته باشد.     خواسته ها

توانند احکام اسالمی اسالم در هر دوره وزمانه ای قابل اجراست وهرقدر زندگی بشرپیچیده شود ونیازهای جدیدپدیدآید ...............و................می  -11

 مجتهدین –متناسب باآن شرایط رااستخراج کنند.    فقهاء 

 فایده ای -بیهوده  قمار عالوه براینکه یک کار..............است پول وثروت مردم را در مسیری که هیچ.................برای جامعه ندارد بکار می گیرد.   -11

 دشمنی –قمار میان برنده وبازنده .................و.................بوجود می آورد.   کینه  -12

رامتزلزل می کند.    درانحرافات قبل از اسالم ، رایج شدن ارتباط جنسی خارج ازچارچوب شرع بود که بازگشتی به دوران.................وبنیان ............. -13

 خانواده -جاهلیت

....فراوان شده اند.   درکشورهایی که این قبیل رابطه ها)روابط نامشروع جنسی( وجود دارد، خانواده ...............خود را ازدست داده وفرزندان ............ -14

 تک سرپرست -استحکام

...وآن را...............شمرد وراه های آسان وبدون گناه قرآن درهمان زمان نزول که این عمل) ارتباط جنسی نامشروع( فراوان بود درمقابل آن ............. -15

 گناه کبیره -برای ارتباط جنسی پیشنهاد داد.   ایستاد

ده متزلزل اقرآن درمقابل روابط نامشروع ایستاد ، این حکم نه تنها برای دیروز وبلکه برای امروز وفردای انسانها بلقی است تاهیچ گاه موقعیت خانو -16

 روحی -.........و............انسانها به خطر نیفتد.   جسمینشود وسالمت ...

واده قرآن کریم درمقابل روابط نامشروع ایستاد وآن را گناه کبیره شمرد واین حکم برای همه دوران ها است تاهیچ گاه....................خان -17

 متزلزل -یت..................نشود وسالمت جسمی وروحی انسانها به خطر نیفتد.   موقع

 خطرات -ازآنجا که خداوند نصیحتگر .................مردم است به منظور پیشگیری از............تابلوهای خطر راباال برده است.       حقیق -18

 هردستور خداوند ، علت ها ودالیل خاص خود را دارد که ...............آن حکم ودستور نامیده می شود.  حکمت -19

اریم که بافهمیدن یکی ازحکمت های یک حکم الهی به همه ..............آن پی بردیم واین فهم را مبنای...............قراردهیم.  حکت نباید چنین بپند -21

 تصمیم گیری -های

 -اهم می نماییم .    زمینهبارعایت قوانین الهی که فرمان های خداست دراین صورت هم .................رابرای ................دیگران نسبت به اسالم فر -21

 آگاهی

بارعایت قوانین الهی که فرمان های خداست هم زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت به دین اسالم فراهم می نماییم وهم از اسالممان  -22

 زندگی –درصحنه................و..................دفاع می کنیم.    عمل 

 -اهی دیگران نسبت اسالم فراهم می کنیم واز.................درصحنه عمل وزندگی .................می کنیم.   اسالممانبارعایت قوانین الهی زمینه رابرای آگ -23

 دفاع

 شخصیت –فرهنگ ، روح معنوی حاکم بر جامعه ونشان دهنده .......................و.......................آن است.   هویت  -24

 هویت -........حاکم بر جامعه ونشان دهنده ................و شخصیت آن است.   معنویفرهنگ ، روح ............. -25

 میزان -نوع اجزاء وعناصر فرهنگی هرجامعه نشان دهنده .................و..................ارزشمندی وتعالی آن درجامعه است.   درجه -26

 تعالی –زان ......................و..................آن جامعه است.    ارزشمندی نوع احزاء وعناصر فرهنگی هرجامعه نشان دهنده درجه ومی -27
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.    گ جوامع استیکتاپرستی ، ایمان واعتقاد به پیامبران الهی واعتقاد به معاد وپای بندی به آن ، معیارهای اصلی درتشخیص ......................فرهن -28

 ارزشمندی

 تقویت –باید به گونه ای تنظیم شودکه سبب..................و..................این معیارها )معیارهای اصلی( شوند.   رشد  احکام وقوانین اجتماعی اسالم -29

...........است.  .تولید فیلم ها ی سینمایی، مستند علمی وغیره که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی وتربیت دینی باشد ................است.  ودرشرایط ویژه  -31

 واجب کفایی -مستحب

ال ذایجاد پایگاههای اینترنتی وشبکه های اجتماعی درفضای مجازی به منظور اشاعه فرهنگ ومعارف اسالمی ومقابله با اندیشه های کفرآمیز وابت -31

 واجب -اخالقی..................است. ودرمواردی .................است.   مستحب

 طه رسانه ای وارتباطی بیگانگان برکشور شویم واین یکی از مهمترین مصداق های قاعده ...............است.   نفی سبیلالزم است مانع سل -32

........است که حتی بردولت اسالمی .................است که زیرساخت های الزم برای پایگاههای ارتباطی بومی وداخلی رافراهم سازد.   به ما نیز ......... -33

 واجب-قدور ازوسایل ارتباطی داخلی بهره ببریم ومانع نفوذ وسلطه رسانه ای بیگانگان شویم.    واجبالم

 لتولید ، توزیع وتبلیغ فیلم ها وغیره به منظور گسترش فرهنگی ومعارف اسالمی ومبارزه با تهاجم فرهنگی وابتذال اخالقی ازمصادیق مهم عم -34

 اش اخروی بزرگی است.  واجب کفاییصالح واز...................ودارای پاد

 حالل -استفاده ازموسیقی ، خواه موسیقی سنتی وکالسیک وخواه غیر سنتی ومدرن ...................و..................است. جایز -35

 شهوت-بی بندوباریفقط آن موسیقی که .............و.............راتقویت وتحریک می کند ومناسب مجالس لهو ولعب است حرام است.    -36

 فقط آن موسیقی که بی بندو باری وشوت راتقویت وتحریک می کند ومناسب مجالس لهو ولعب است ........................است.   حرام -37

یا دربردارنده و تولید، توزیع وتبلیغ فیلم ها ، لوح فشرده وسایر رسانه هایی که دربردارنده تصاویر یامتونی هستند که موجب انحراف وفساد می شوند -38

 موسیقی مطرب ومناسب با مجالس لهو وگناه می باشد................است                 حرام

 شرط بندی ازامورزیان آور روحی واجتماعی است وانجام آن حتی دربازی ها و ورزش ها ی معمولی نیز .............است.  حرام -39

د جامعه ازفساد وبی بندوباری های دنیای کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن اگرورزش وبازی های ورزشی برای دور شدن افرا -41

 ................است. واجب کفایی

 دادن جایزه توسط سازمانها ، نهادها وافراد به ورزشکاران.................است. جایز -41

اول : استقالل اقتصادی وعدم سلطه ونفوذ بیگانگان دوم: پیشروی  مسئولین باید اقتصادکشور رابه گونه ای مدیریت کنند که سه هدف محقق شود -42

 قسط -به سوی ...............و.................وکاهش فاصله طبقاتی.          عدالت

له فاص -ت.   اقتصادیاشرافی گری ، تجمل گرایی برخی ازمسئولین ، فسادالداری ومالی ، یکی ازمهمترین عوامل عقب ماندگی..........و.............اس -43

 طبقاتی

ایی درمیان مردم می اشرافی گری وتجمل گرایی مسئولین ، عالوه بر آثار منفی  اقتصادی ، باعث ................عمومی ورواج......................ومصرف گر -44

 تجمل گرایی -شود.   بیاعتمادی

 یم کند که آن کشورها نتوانند درموقع خطر کشور ما را .........قراردهند. تحت فشاربردولت واجب است روابط اقتصادی باکشورها را به گونه ای تنظ -45

.  .........استهرنوع تجارتی که به............... رژیم صهیونیستی  مانند واردکردن وترویج کاالهایی که سرمایه داران این رژیم درآن شریک هستند.... -46

 حرام. -نفع

 شخص کنید.درستی یانادرستی عبارت زیر م

 قرآن کریم رمز سعادت ورستگاری ما را درتزکیه نفس دانسته است.   صحیح -47

 تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما پاک شده باشد.    غلط -48

 تزکیه نفس باانجام گناه آغاز می شود اما برای تداوم آن جان ودل بایدپاک باشد.  غلط -49

 دنیایی راتضمین می کند وهم سعادت ونیک بختی اخروی راتأمین می کند.  صحیحاحکام وقوانین دین اسالم، هم زندگی سالم  -51

 بایدها ونبایدها های دینی والهی رانمی توان باقوانین بشر مقایسه کرد.   صحیح -51

 زندگی دینی تنها شیوه مطمئن وقابل اعتمادی است که پیش روی هرانسان خردمند وعاقبت اندیش قرار داده است.    صحیح -52

 نعمت های الهی درآخرت وباید ها ونباید ها های دین هیچ ارتباطی وهماهنگی برقرار نیست.   غلطمیان  -53

 قمار عالوه براینکه یک کار بیهوده است اما پول وثروت مردم را درمسیری بی فایده قرار می دهد.  صحیح -54

 حیحرایج شدن ارتباط جنسی خارج ازچارچوب شرع ، بنیان خانواده رامتزلزل می کند. ص -55

 قرآن درهمان نزول ، از عمل ارتباط جنسی نامشروع منع نکرد وآن را گناه کبیره اعالم ننمود. غلط -56
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 آن حکم ودستور نامیده می شود.   صحیح« حکمت»هردستور خداوند ف علت ها ودالیل خاص خود را دارد که  -57

 می کنیم.   صحیحبارعایت قوانین الهی زمینه را برای آگاهی دیگران نسبت به اسالم رافراهم  -58

 فرهنگ ، روح معنوی حاکم برجامعه ونشان دهنده هویت وشخصیت آن است. صحیح -59

 تولید فیلم سینمایی، مستند علمی وغیره که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی وتربیت دینی نمی باشد واجب است.   صحیح -61

 وتربیت دینی است درشرایط ویژه مستحب موکد است.   غلط تولید فیلم سینمایی ، مستند علمی وغیره که به نیت اعتالی فرهنگ اسالمی -61

ال ذایجاد پایگاههای اینترنتی وشبکه های اجتماعی درفضای مجازی به منظور اشاعه فرهنگ ومعارف اسالمی ومقابله با اندیشه های کفرآمیز وابت -62

 اخالقی واجب است    غلط

 ر شویم واین یکی از مهمترین مصادیق قاعده نفی سبیل است.    صحیحالزم است مانع سلطه رسانه ای وارتباطی بیگانگان به کشو -63

 غلطاست.    مستحبمنظور گسترش فرهنگ ومعارف اسالمی ومبارزه باتهاجم فرهنگی ه تولید وتوزیع فیلم ب -64

 حیحراتقویت وتحریک کند ومناسب مجالس لهو ولعب است حرام می باشد.   صفقطآن نوع موسیقی  که بی بندوباری وشهوت  -65

 شرط بندی از امور زیان آور روحی واجتماعی نیست وانجام آن حتی در باری هاوورزش های معمولی نیز حالل است.   غلط -66

 امروز کشورها ی سلطه گر می کوشند تا ازطریق برقراری روابط تجاری رابطه اقتصادی راباکشورها تقویت کتد.غلط -67

 د داخلی تالش کنیم و درمصرف منابع کشور حداکثر قناعت راپیشه کنیم.   صحیحواجب است برای پیشرفت علمی، صنعتی وافزایش تولی -68

 اشرافی گری ، تجمل گرایی برخی مسئولین وفساد اداری ومالی یکی از مهمترین عوامل رفاه است.    غلط -69

 صحیحقبل از ورود به عرصه کاروتجارت بایدبا احکام شرعی تجارت آشنا شویم تاگرفتار کسب حرام نگردیم.    -71

 حضرت علی)ع( فرمود: که تجار قبل از تجارت بااحکام شرعی تجارت آشناشوندتاگرفتار کسب حرام نشوند.   صحیح -71

اگر ورزش وبازی های ورزشی برای دورشدن افراد جامعه ازفساد وبی بندوباری های دنیای کنونی ضرورت یابد فراهم کردن امکانات آن مستحب  -72

 است.    غلط

 ریحیسؤاالت کوتاه وتش

لزوم چه چیزی را بیان می نماید؟ آشنایی باقوانین دینی کسب وکار قبل « یامعشر التجار الفقه ثم المتجر» فرمود  دستور امیرالمومنین)ع( که -73

 عرصه معامالت برای جلوگیری ازکسب حرام ازورود به

 باعمل به دستورات الهی -بد؟ تزکیه نفسقرآن کریم رمز سعادت انسان راچه چیزی معرفی می کند واین کار چگونه تداوم می یا -74

تقوا  –سهل انگاری درعمل وبی توجهی به احکام خداوند چه چیزی را درپی خواهد داشت وراه رهایی ازآن چیست؟ فرو افتادن درآتش دوزخ  -75

 وتوجه به خشنودی خدا

پیش قدم شدن دربازی  ب( ری ازفساد ضرورت یابد.کدام یک ازاعمال مستحب وکدام واجب است؟ الف( فراهم کردن امکانات ورزش اگر برای دو -76

 برای سالمت اخالق    الف: واجب   ب( مستحب

دور کردن افراد جامعه ازفساد وبی بندوباری ،مشمول کدام حکم است وچه زمانی فراهم کردن امکانات بازی ها و ورزش ها واجب است؟ واجب  -77

 برای دور شدن جامعه ازفساد ضرورت یابد -کفایی

 بالاشکال -بکارگیری آالت موسیقی برای نواختن موسیقی کالسیک لهوی وغیر لهوی چیست؟ حرامحکم  -78

 تجارت وخرید وفروش کاالها درچه صورتی جایز نیست وحرام است؟ هرنوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی تمام شود. -79

ن می کند، سعادت ونیک بختی اخروی رانیز تأمین می کند چرا نمی توان با وجود اینکه قوانین دین عالوه براینکه زندگی سالم دردنیا راتضمی -81

چون خداوند می داند که آن گناه مانعی بزرگ برسر باید ها ونبایدها های دینی راقوانین بشری که اهداف محدود وکوچکی دارند مقایسه کرد؟ 

 راه سعادت ونعمت های ابدی است.

 یکی ازمصادیق ظلم است؟  بنای زندگی بدون توجه به دستورات الهی« علی تقوی من اهلل ورضوان خیر افمن اسس بنیانه» باتوجه به آیه شریفه -81

دت میان سعادت انسان درجهان آخرت وباید ها ونباید های دین که احکام نام دارند چه نسبتی برقرار است؟ وآیا می توان ازهر راه حلی به سعا -82

 خیر -آخروی رسید؟ ارتباط وهماهنگی

 ت قرآن کریم ارتباط جنسی نامشروع چگونه توصیف شده است؟ عملی بسیار زشت در راهی ناپسنددرآیا -83

 فراگیری یک عمل دلیل برگناه محسوب نکردن آن نیست ومثال بارز آن چیست؟ قماروشراب -84

 عالوه بر بیهوده بودن گناه قمار ، چه علت های دی -85

 منی وبکار انداختن پول مردم درمسیربی فایدهری موجب منع آن توسط اسالم شده است؟ ایجاد کینه ودش -86
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توبه ،زندگی محکم واستوار به چه پایه هایی بنا می شود ودرنقطه مقابل کسانی که زندگی محکم واستوار دارند چه کسانی  119باتوجه به آیه  -87

 ظالمین  -«       تقوی من اهلل ورضوان»قراردارند؟ 

رات وگناهان نفع می برند ومی گویندچرا دراسالم این قدر منع کردن وحرام کردن رایج است، پاسخ قرآن کریم به کسانی که از گسترش خط -88

 چیست؟ چه بسیار چیزهایی که خوش نمی دارید، درحالی که برای شما خوب است وخداوندبه آنها فرمان داده است.

نوع واجبات به شمار می آید؟ برای دور شدن افراد  فراهم کردن امکانات برای ورزش وبازی های ورزش درچه صورتی واجب می شود وازکدام -89

 کفایی -جامعه ازفساد وبی بند وباری ضرورت یابد

آن را از این حکم کلی خارج می  حکم کلی استفاده ازموسیقی ، خواه سنتی وکالسیک باشد وخواه غیر سنتی ومدرن چیست؟ وکدام ویژگی -91

 بامجالس لهو ولعبتقویت بی بندوباری وشهوت وتناسب آن  -سازد؟ حالل

 -درچه صورتی نخریدن کاالهای خارجی واجب است واین حکم نشأت گرفته ازکدام هدف درعرصه اقتصاد است؟ اگر سبب وابستگی کشور شود -91

 عدم سلطه ونفوذ بیگانگان

ونتیجی رابه همراه دارد؟ زمینه رابرای عمل به فرمان ها ودستورات الهی باتوکل برخدا علی رغم تعارض فرهنگ وتمدن امروزی بشر باآن چه آثار  -92

 آگاهی دیگران نسبت به اسالم فراهم می نماییم وهم از اسالممان درصحنه عمل دفاع می کنیم.

الف(تولید کنندگان باکیفیت پایین وفریبکاری درمعامله ، مصداق عمل نکردن به کدام فریضه است ب(عمل به آن حکم درکدام زمینه اثر  -93

 ب(زندگی خود وتربیت فرزندان واقتصادکشور  -اشت؟ الف(رزق وروزی حالل به خانه بیاوریمچشمگیری خواهد د

الف(بدست گرفتن کنترل اقتصادی سایر کشورها ازطریق برقراری هدفمند، توسط کشورهای سلطه گر، به چه منظوری انجام می گیرد؟ ب( این  -94

ط ب( وجوب تنظیم درست رواب  -لف( ازبین بردن استقالل وایجاد وابستگی به آنهامسئله چه وجوبی رابرای دولت درحیطه اقتصاد رقم می زند؟ ا

 اقتصادی وجلوگیری ازتحت فشار قرار دادن کشور درمواقع خطر

ه یآ وقتی تازه مسلمانان شتیدند که پیامبر)ص( قماروشراب راحرام کرده نزدایشان آمدند ودراین باره ازوی سوال کردند درپاسخ به مسلمانان چه -95

 گناهشان بزرگتر از منفعتشان است. -«قل فیهما اثم کبیر» ای نازل شد وچه علتی رابرای حرمت آن بیان کرد؟  

 معیارهای اصلی درتشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع کدامند؟ اعتقاد به خدا، یکتاپرستی، ایمان به پیامبران الهی واعتقاد به معاد -96

 جامعه چیست؟ نوع اجزاء وعناصر فرهنگی هرجامعه نشان دهنده درجه ومیزان ارزشمندی وتعالی -97

 منع ازسلطه رسانه ای وارتباطی بیگانگان برکشور در زمینه فرهنگ چه وجوبی را برای دولت اسالمی وبرما رقم می زند؟ فراهم سازی زیرساخت -98

 بهره مندی از وسایل ارتباطی داخلی -وداخلی   های الزم برای پایگاههای ارتباطی بومی

به شرط آن که دراین  -درمجالس شادی اگر موجب تقویت صله رحم اتبلیغ این باشد چه حکمی دارد؟ وشرط آن چیست؟  مستحبشرکت  -99

 مجالس احکام دین رعایت شود.

 هومن اسس بنیان» الف( برای زدودن هرگونه نگرانی نسبت به آینده ، کدام اقدام ضروری است.  ب( خداوند چه نامی برای کسانی که مصداق  -111

 بکاربرده است؟   الف( تکیه برخداوند واعتماد به دستورات او   ب( ظالم« علی شفاجرف هار

الف(بی اعتمادی عمومی ومصرف گرایی ، پیامد کدام عمل برخی مسئولین درکشور است.  ب( اجتناب ازآن وسالم نگه داشتن روابط اقتصادی  -111

 ب( امربه معروف ونهی ازرمنکر توسط افراد جامعه  -اداری ومالیچگونه میسر است؟  الف، اشرافی گری، تجمل گرایی وفساد

 رباتوجه به مشکالت اقتصادی دامن گیرغرب وآثار وپیامدهای آن درکشور ما، کدام هدف درمدیریت اقتصادی کشور ، مؤّخر ازسایر اهداف دردستو -112

 یشگیکار مسئولین کشور قرارمی گیرد؟ به حداقل رساندن استفاده ازمنابع وقناعت پ

ن والف( درقرآن کریم ، مراتبی ازپاداش های اخروی که دراین دنیا قابل توصیف نیست ، باکدام ویژگی یادشده است ب( برخورداری ازآنها رامره -113

 ب( اعمال اکتسابی   -کدام عامل دانسته است؟   الف( مایه روشنی چشم ها 

توجه به کدام نکته درخصوص حکمت های یک حکم الهی ضروری است؟ دراحکام ودستورهای الهی چیست؟  ب( « حکمت»الف( منظور از -114

 الف( علت ها ودالیل دستورخداوند  ب( نباید فهم یک حکمت از حکمت های الهی را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهیم.

جامعه خواهد داشت؟ موقعیت خانواده به مردم داده چه ثمراتی برای « والتقربوا الزنی انه کان فاحشه وساء سبیال» دستوری که درآیه شریفه  -115

 متزلبز نمی شود وسالمت جسمی وروحی انسانی به خطر نمی افتد.

الف(تماشاکردن وگوش دادن به فیلم ها وموسیقی هایی که موجب انحراف وفساد می شوند مشمول کدام حکم می گردد؟ ب( مجموعه افارد  -116

 تصادی راسالم نگه دارند؟ الف( حرام   ب( امربه معروف ونهی ازمنکرجامعه باعمل به کدام فریضه الهی می توانند روابط اق

چیست؟ الف( تقوا وخشنودی خدا  ب( بی توجهی به « شفاجرف هار»الف( زندگی محکم واستوار بر چه پایه هایی بنا می شود ب( ومقصود از  -117

 بایدها ونبایدهای دینی
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چیست؟ آثارمثبت آن را در زندگی خود « دارد که نه جزء آن کسب وکار حالل استعبادت ده جزء » نتیجه عمل به فرمایش رسول خدا)ص(  -118

 وترتبیت فرزندان مشاهده می کنیم وهم به اقتصادکشور کمک می نماییم.

چرا انسان درفهم همه حکمت های احکام الهی ناتوان است؟ چون آن چه که ماکشف می کنیم دربرابرعلم بی نهایت الهی که وضع کننده این  -119

 احکام است بسیار ناچیز است.

 علت محمرمات الهی چیست؟ ضضرهای یک عمل -111

چرااحکام دینی باقوانین بشری قابل مقایسه نیستند؟ چون احکام دین هم زندگی سالم دنیا را تضمین می کنند وهم سعادت اخروی را تأمین  -111

 می کننددرصورتی که قوانین بشری فقط زندگی سالم دنیا را تضمین می کنند. 

 پایه های استوار(رشته تجربی ریاضی) نهمونصف درس  –سؤاالت درس دهم  پایه های استوار رشته انسانی 

 جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

 حولیت -د.   نگرشوگذر از عصرجاهلیت به عصر اسالم، نیازمندتغییر در..............انسانها و...............بنیادین درشیوه زندگی فردی واجتماعی مردم ب -1

 رسول اکرم )ص( ازهمان ابتدای دعوت مردم رابه ..............دعوت کرد . یکتاپرستی -2

دگی رسول خدا)ص( درکناردعوت به توحید افق نگاه انسانها را از حدوده ................فراتر برد وآنان رابا بعد دیگری از زندگی  یعنی زن -3

 آخرت -دنیایی در..............آشناکرد.   زندگی

داشته باشد.  رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاجامعه ای بنانهد که درآن ، به جای حکومت .............و.............والیت الهی حاکمیت  -4

 طاغوتیان -ستمگران

ن وطاغوتیان والیت...........حاکمیت داشته رسول خدا)ص( به رسالت برانگیخته شده بود تاجامعه ای بنانهد که درآن ، به جای حکومت ستمگرا -5

 باشد.         الهی

 دستورات -رسول خدا)ص( برانگیخته شده بود که نظام  اجتماعی برپایه ..............و..................الهی استوار گردد.    قوانین -6

که درآن ..............مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند.    یکی از مهمترین اهداف پیامبر)ص( برپایی جامعه ای .............بود به طوری  -7

 عدالت محور

رفتارپیامبر اکرم)ص( وبیانات قرآن کریم فضایی بوجود آورد که درآن .................فقر وبی توجهی به محرومان زشت شمرده می شود  -8

 مساوات -قاتیواال تلقی می گردید.    فاصله طب و......................وقسط ارزش

 هیکی از اهداف مهم پیامبر )ص( ارتقای جایگاه ..........به عنوان کانون رشد وتربیت انسانها ومانع اصلی فساد وتباهی بود.      خانواد -9

 تربیت –..............انسانها ومانع اصلی فساد وتباهی بود.   رشد یکی از اهداف مهم پیامبر)ص( ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون ................و... -11

 احیای منزلت زن و..................او ازعناصر اصلی برنامه پیامبر)ص( بود.    ارزشهای اصیل -11

 اجتماعی -رخوردار نبود.   فردیدرآن عصر زن همچون کاال درنظر گرفته می شد وازکمترین حقوق ................و................حتی حق مالکیت ب -12

خانواده پدیدآورد.   درشرایطی که زن ازهرگونه احترام وجایگاه محروم شده بود رسول خدا)ص( با...............و...............خویش انقالبی عظیم درجایگاه  -13

 رفتار -گفتار

 استقالل -کرد و..................مالی بدست آورد.   منزلت با گروبدن مردم به اسالم زن ....................... انسانی خود را کسب -14

 ازدواج -باگرویدن مدم به اسالم رابطه زناشوئی در چارچوب ..............وبه شکل .....................قرارگرفت.    خانواده -15

 پاکدامنی -د.   عفافباگرویدن مردم به اسالم حضور زنان درجامعه با................و...............تؤام ش -16

 یباگرویدن مردم به اسالم استفاده ابزاری اززن لغو شد تاخانواده کانون رشد ........................دوستی ومودت گردد.   فضایل اخالق -17

 بطازاقدامات مهم رسول خدا)ص( ایجاد نگرشی جدید درجامعه بود که موجب تحول در................بین ملت ها گردید.   روا -18

 جبهه حق ، جبهه یکتاپرستان ................و...............است.         عدالت خواهان وصالحان -19

 مفسدان -جبهه باطل ، جبهه مشرکان ، کافران ................و.................است.    ستمگران -21

زندگی برای رشد وتعالی زندگی ............................اخروی به عنوان رسول خدا)ص( تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه درعین توجه به . -21

 هدف اصلی -دنیوی خود نیز تالش کنند.   رستگاری

 تفکرودانایی -رسول خدا)ص( دعوت خود را درجامعه ای آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندک از...............و............درآن یافت می شد.    تعقل -22

ل تدریجی آیات قرآن کریم ودعوت مکرر این کتاب به خرد.رزی ودانش ازیک طرف وتشویق های دائمی رسول خدا)ص( به علم آموزی نزو -23

 خرافه گرایی –سد...............و................راشکست.    جاهلیت 
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