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رشته ادبیات وعلوم انسانی  - سواالالت درس هفت 

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

خداوند حکیم امیال وغرایز وگرایش های گوناگونی دروجود انسان قرار داده تابه وسیله آنها حیات.........و............خود راسامان دهدوتکامل بخشد.  -1

–معنوی مادی 

تمایالالت مادی درانسان شبیه به .......درطبیعت است اگرکنترل شود موجب آبادانی می شود.     جریان آب  -2

معتدل منع کامل یک میل سبب...............شدن می شود نه توحید به استفاده ......................ازآن میل.       حریص تر-   -3

می که منافع وتجارتشان گسترش وافراط درتمایالالت ................است وبه دنبال .................مردم هستند به استفاده معتدل ازتمایالالت نام منع  افرادی   
-4

حریص تر مادی-   1 گذارند 

خدا مانیازمند یک پشتوانه محکم برای دوری ازگناه هستیم واین پشتوانه محکم چیزی جز ............به................نیست.     ایمان-   -5

هرکس درموقعیتی قراربگیرد که امکان گناه برای او بیشتر فراهم باشد، باید................داشته باشد تابتواند ازآن موقعیت به سالالمتی عبور کند وآلوده  -6

قوی تر. نگردد.    ایمان 

اگر انسان هنگامی که اولین گناه رامرتکب می شود شخصیت .............و................فردای خود را ببیند به شدت ازآن بیزاری می جوید ودوری می  -7

وحشناک کند.    آلوده- 
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 عادت -ازپرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت ..............و..................است.    توجیه گناه -8

 ............... 4شادمانی کردن-3افتخارکردن به گناه-2کوچک شمردن گناه -1بنابرحدیث پیامبر)ص( چهار رفتار نسبت به گناه ازخود گناه بدتر است.  -9

 اصراربرگناه

 عادت وتکرارگناهان صغیره زمینه ساز رفتن انسان به جهت................است.    گناهان کبیره -11

 ه است که اگر کسی به هرعلتی گناهی انجام دهد نباید.............را برای دیگران بیان کند.       گناهشدرتعالیم دین توصیه شد -11

 فساد –اگر درجامعه ای گناه،............خود را ازدست دهد....................درآن جامعه به سرعت گسترش می یابد.    زشتی  -12

 ............... نیست.    حق تسلیمقساوت قلب حالتی است که قلب انسان نسبت به  -13

 خیر –د.     توفیقی وقتی انسان مرتکب گناه می شودعالوه برآثار مستقیم گناه ................نیز ازاو سلب ودری از................به روی او بسته می شو -14

 ، عرصه رابرگرایش های انسان به ....................تنگ ننمایند.                 انسان بایدمیان امیال وغرایز خود...........برقرارکندتاطغیان یک یاچندمیل وغریزه -15

 خیرونیکی -تعادل

 تمابالت درانسان شبیه به درطبیعت است.    جریان آب -16

 خداوندقوه غضب رادرانسان قرارداده تادر.................ازخود دفاع کند.        مواقع خطر -17

 عادت -رد، اگر .........خود راتقویت نکند وبه گناه آلوده شود، به تدریج به گناه..................می کند.      ایمانانسانی که ایمان ضعیفی دا -18

 زمینه ساز -فکرگناه مانندانجام گناه نیست و.........گناه راندارد، اما...........رفتن به سوی گناه است.       مجازات -19

 صغیره -آثار......................آنها به مراتب ازگناهان.............بیشتراست.    سوء وزیان بارگناهان کبیره گناهانی هستند که  -21

 گناهان کبیره -عادت وتکرارگناهان صغیره............رفتن انسان به سمت...........است.     زمینه ساز -21

 درون -............ناراحت می کند.        اثرگناه، بروجدان انسان.............می  گذاردوشخص را از  -22

 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ غ مشخص نمایید.

قم ر انسان همانطور که با قدرت اختیار خود می تواند راه کمال را طی کند ، با همین توانایی می تواند درمسیر شقاوت پیش رود وهالکت خود را -23

 بزند.     ص

 سان گنه کار درگرو عمل خویش است چون این خود اوست که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند وآیثنده خود را تباه می سازد.   صان -24

 خداوند حکیم امیال وغرایز وگرایش  های گوناگونی در وجود انسان قرارداده تا به وسیله آنها فقط حیات مادی خود را سامان دهد.    غ -25

 را در انسان قرار داده تا در مواقع خطر ازخود دفاع کند وبا نجاوزگران مقابله نماید.    ص خداوند قوه غضب -26

 منع کامل یک میل سبب حریص تر شدن نمی شود بلکه  سبب استفاده معتدل ازآن میل است.   غ -27

اند به استفاده از تمایالت نام منع نمی افرادی که منافع وتجارتشان درگسترش وافراط در تمایالت مادی است وبه دنبال حریص تر شدن مدم  -28

 گذارند.   غ

  انسان مومن درسرگردانی قرار دارد ولی خداوند اورا راهنمایی می کند که چه عملی وچه کاری واجب وچه کاری حرام است ونباید انجام دهد.  -29

 غ

ارتباط معنوی شان با خدا کمتر است مرتکب گناه  یکی ازعللی که باعث می شود برخی مومنین گناه بزرگی انجام می دهند آن است که وقتی -31

 می شوند.   ص

 میزان دوری مومن ازگناه بادرجه ایمان ودلبستگی وی به خداوند ارتباط دارد  ص -31

تی عبور  مهرکس درموقعیتی قرار بگیرد که امکان گناه برای او بیشتر فراهم باشد، باید ایمان قوی تری داشته باشد تا بتواند از آن موقعیت به سال -32

 کندوآلوده نگردد.   ص

 توجیه گناه وعادت به آن ازپرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت است.   ص -33

 افتخار کردن به گناه از خود گناه بدتر نیست.    غ -34

 تعداد گناهان کبیره در آیانت وروایات بطور دقیق تعیین شده است.   غ -35

 هر علتی گناهی را انجام داد باید برای دیگران آن را بیان کند.  غدرتعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به  -36

 فساد در آن جامعه گسترش نمی یابد.   غ اگر در جامعه ای گناه ، زشتی خود را از دست دهد ، -37

می کند.    او را ناراحت نقساوت قلب با تکرار گناه پیدا می شود یعنی قلب با تکرار گناه به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهی  -38

 ص
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وقتی انسان مرتکب گناه می شود توفیق از او سلب می شود وتمام درهای خیر بر او بسته می شود.      غ -39

گناه بروجدان انسان اثرمی گذارد وشخص را از درون ناراحت می کند.   ص -41

سواالت کوتاه پاسخ

اختیار رابپیماید وهم می تواند درمسیر شقاوت پیش رود وهالکت خودرقم بزند؟انسان با کمک کدام ویژگی هم می تواند مراحل کمال  -41

نگتچراانسان باید میان امیال وغرایز خود تعادل برقرار کند؟ در تاطقیان یک یاچندمیل وغریزه ، عرصه را برگرایش های انسان به خیر ونیکی  -42

ننماید.

کنند؟ ظالمان ومتجاوزان قوق مردم تجاوزوتعدی میچه کسانی درجهان با استفاده نادرست ازقوه غضب به ح -43

یالت مادی است وبه دنبالچه کسانی به استفاده متعادل ازتمایالت نام منع می گذارند؟ افرادی که منافع وتجارتشان درگسترش وافراط درتما -44

حریص ترشدن مردم هستند.

شتوانه ای نیازمنداست؟   ایمان به خداانسان برای دوری از گناه عالوه برفطری بودن تنفرازگناه، به چه پ -45

چراباوجود اینکه انسان به طور فطری گناه رادوست ندارد وفضیلت وخیر را می خواهد اما این مسئله سبب دوری ازگناه نمی شود؟ زیرا عومل -46

ب گناه گردد.تحریکی ممکن است زمینه توجه بیش ازحد انسان به تمابالت حیوانی شود وبرای رسیدن به آن تمایالت مرتک

فردوس -سوره مومنون ، افراد باایمان وارث چه مرحله ای ازبهشت می شوند وچه نام د ارد؟ باالترین مراحل بهشت 11طبق آیه  -47

اگرایمان تقویت نشود وفرد به گناه آلوده شود، به تدریج به گناه عدات می کند، وبه جایی می عدم تقویت ایمان  ضعیف چه پیامدهایی دارد؟  -48

د که همین ایمان ضعیف را هم ازدست می دهد وهمه حقایق، حتی خدا را انکار می کند.رس

عادت به گناه-پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت رانام ببرید؟  توجیه گناه -49

طبق حدیث پیامبراکرم)ص( چه رفتارهایی نسبت به گناه ازخود گناه بدترهستند؟ -51

اصراربرگناه -4شادمانی کردن )بعدازانجام(   -3به گناه  افتخار کردن -2کوچک شمردن گناه -1

چه گناهانی کبیره محسوب می شوند؟)گناهان کبیره راتعریف کنید؟(  گناهانی هستند که آثارسوء وزیان بار آنها به مراتب ازگناهان صغیره -51

بیشتراست.

؟ چون عادت به گناه وتکرار گناهان صغیره زمینه ساز رفتن « د......گناهان کوچک راه هایی برای گناهان بزرگ ان»چرا امام رضا)ع( می فرمایند-52

انسان به سمت گناهان کبیره است.

ناه،گچرا درتعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به هرعلتی گناهی را انجام داد، نباید گناهش را برای دیگران بیان کند؟   زیرا با اظهار  -53

می رود وانجام گناه امری عادی جلوه می کند.زشتی آن درنظر او ودیگران ازبین 

چرا کسانی که درفضای مجازی یا درصحبت با دوستان خود، به راحتی گناهان خود را با دیگران درمیان می گذارندگناه بزرگ دیگری را عالوه -54

برگناه قبلی، برای خود ثبت می کنند؟   زیرا باعث ترویج آن گناه می شوند.

ازبین بردن آرامش خاطر -3سلب توفیق   -2قساوت قلب   -1نامطلوبی برزندگی دنیوی واخروی انسان دارند؟ گناهان چه آثار  -55

قساوت قلب چگونه حالتی است؟ وچگونه حاصل می شود؟ حالتی است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست، تاآنجا که نصیحت هیچ -56

نصیحت کننده دراو اثر نمی کند.

ا تکرار گناه پیدا می شود توضیح دهید؟ یعنی قلب با تکرارگناه، به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهیقساوت قلب چگونه ب -57

او را ناراحت نمی کند.

سواالت تشریحی

ههنگامی ک الف(درچه صورتی انسان به شدت ازگناه بیزاری می جویدودوری می کند  ب(ودرچه صورتی این تنفر رافراموش می کند؟ اگرانسان -58

ه گناه ب اولین گناه را مرتکب می شود، شخصیت آلوده و وحشناک فردای خود را ببیند،   ب( چون آن شخصیت آلوده به تدریج شکل می گیرد، درابتدا تن

می دهد وپس از آنکه درآن گرفتار آمد وخود را بدان عادت داد، آن تنفر اولیه رافراموش می کند

انسان برای چیست واگرکنترل نشود چه اتفاقی می افتد؟)استفاده درست ونادرست ازقوه غضب دروجود انسان راتوضیحوجود قوه غضب دروجود  -59

 دیگر رازیر سلطهدهید؟(خداوند این قوه رادرانسان قراردهده تا درمواقع خطر ازخود دفاع کند وبا متجاوزان مقابله نماید. امااگرکسی تصمیم بگیرد مدمان 

ردهد واموال آنان رابه چنگ آورد، ازهمین قوه سوء استفاده می کند، به حقوق مردم تجاوز می نماید وبه ظلم وستم می پردازد.وقدرت خود قرا

چرا انسان گنه کار درگرو عمل خویش است؟ چون عواملی همچون شیطان، شرایط فرهنگی و اجتماعی، دوستان ، رسانه ها وهرعامل دیگر فقط -61

دارند واین ، خودانسان است که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند وآینده خود را تباه می سازد. درحدوسوسه وتحریک نقش
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چرا بسیاری از انسان ها باوجودداشتن گرایش فطری تنفرازگناه وبدی ولی به سوی گناه می روند ومرتکب گناه می شوند؟ )علت وچرایی حرکت  -61

امیال وغرایز وگرایش های گوناگونی دروجود انسان قرار داده تا به وسیله انهاحیات مادی ومعنوی خود  انسان به سمت گناه چیست؟(    خداوند حکیم

ند ادل برقرار کراسامان دهدوتکامل بخشد؛ امیال وغرایز برای حیات مادی وگرایش به خیر و نیکی برای حیات معنوی .انسان باید میان امیال وغرایز خود تع

 غریزه ، عرصه را برگرایش های انسان به خیرونیکی تنگ ننماید.تاطغیان یک یاچند میل و

 چرا برخی می گوینداگر تمایالت مادی وحیوانی انسان محدود نشود و منع ها زیاد نباشد، حالت وطغیان هم کمترمی شود؟ -62

 اوال:منع کامل یک میل سبب حریص تر شدن می شود، نه توصیه به استفاده معتدل ازآن میل.

ابین تی کسانی که دچار افراط در استفاده ازیک میل هستند، وبه دنبال اشاعه آن درمیان دیگران می باشند، براین گونه سوال ها تاکید می کنند ثانیا: گاه

 مردم افرادی مانند خود بیابند ویاکسانی را مانند خود اسیر استفاده افراطی از یک میل نمایند

سترش و افراط درتمایالت مادی است وبه دنبال حریص تر شدن مردم هستند به استفاده متعادل از تمایالت نام منع افرادی که منافع وتجارتشان در گثالثا: 

 می گذارند.

 ازچه جهاتی ایمان به خداوند پشتوانه  دوری ازگناه است؟ دو مورد ذکرشود -63

گاه او مرتکب گناه شود. درصورتی که گناهیرهم از او سر انسان مومن می داند که خداوند ناظر کارهای اوست. ازاین رو حیا می کند که درپیش -1

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

 

  

     

زند ازخداوند شرمنده می شود وتوبه می کند.

ونسبت به اعمال وی بی تفاوت نیست. درروز حساب ، به نیکوکاران پاداش می دهد انسان مومن می داند که خداوند انسان را بیهوده نیافریده   -2

وبدکاران را مجازات می کند.

دررگردانی قرار ندارد. خداوند او را راهنمایی کرده ومشخص نموده که چه عملی وچه کاری واجب و الالزم وچه کاری حرام است. انسان مومن   -3

انسان مومن تکلیفش با خودش و با دیگران روشن است، با اعتماد و اطمینان به فرمان الهی عمل می کند وبه سوی سعادت ور ستگاری پیش

می رود.

1( انسان مومن با مدعی ایمان تفاوت دارد، مدعی ایمان هنوز ایمان درقلبش وارد نشده با ایمان گناهان بزرگ مرتکب می شوند؟  چرا برخی افراد   -64

است.

گناه تدریج به  2( ایمان درجاتی دارد مومنین در ایمان شدت وضعف دارند، افراد ضعیف االالیمان مرتکب گناهان می شوند واگر ایمانشان را تقویت نکنند وبه 

عادت کنند همین ایمان ضعیف راازدست داده وهمه حقایق، ختی خدا را انکار می کنند.

3(زمانی که ارتباط معنوی مومن با خدا کمتر باشد مرتکب گناه می شود ولی درصورتی که ارتباط معنوی اش بیشتر باشد سمت گناه نمی رود.

دنیوی واخروی انسان است راتوضیح دهید؟ وقتی انسان مرتکب گناه می شود ، عالالوه بر آثار مستقیم سلب توفیق که ازجمله آثار نامطلوب گناهان برزندگی   

گناه، توفیقی نیز از او سلب ودری از خیر به روی او بسته می شود. همین محرومیت چه بسا سرچشمه محرومیت های بعدی می شود؛ مگر اینکه شخص 65-

پس از انجام گناه، قلبا پشیمان شود وباتوبه به درگاه الهی بازگردد

جمله آثار نامطلوب گناهان برزندگی دنیوی واخروی انسان است راتوضیح دهید؟     گناه بروجدان انسان اثر می گذارد آرامش خاطر که از  ازبین بردن   -6

وشخص را ازدرون ناراحت می کند. اگر گناهکار ، درهمین مرحله توبه کند، خود را از اندوه درونی نجات داده است . اما اگر گناه را تکرارکند، برای ناراحت

کردن وجدان خود، پیوسته دست به توجه می زند تا بالخره بر وجدان خود چیره شود وگناه را به آسانی انجام دهد.

رشته تجربی ریاضی  7 9دینی رشته انسانی ودرس  سؤاالالت درس 

دربرابر موانع بیرونی می تواند دربرابر موانع درونی نیز ایستادگی کند. درمیان مخلوقات ........موجودی است که عالالوه برایستادگی   -1

انسان

ناپسند انسان حتی علیه خود می تواند انقالالب کند بدین معنا که می تواند با پیروی از............علیه تمایالالت .........خودقیام کند.   عقل-   -2

بندگان به معنای ...............ازگناه به سوی خداوند وقرارگرفتن در دامن عفو وغفران اوست. توبه درلغت به معنای ..............است ودرمورد   -3

بازگشت-بازگشت

خداوند توبه درلغت به معنای بازگشت است ودرمورد بندگان به معنای بازگشت از...............به سوی ....................است.   گناه-   -4

..........به سوی او بازمی گردد ودرهای.................رابه سویش می گشاید وآرامش رابه قلب او بازمی گرداند. با بازگشت بنده گناهکار ....  -5

رحمتش خداوند- 
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