
1 
 

 

 

 

 فصل اول: هدف زندگی

 نمره( 4) چرا خداوند از خلقت انسان هیچ هدفی ندارد؟ ؟، هدف داردخداوند از خلقت انسان آیا .1

حال که خداوند از خلقت  انسان هدف ندارد، پس چرا خلق کرد؟ آیا منظور از هدف نداشتن به معنای  .2

 نمره( 4) عبث خلق کردن است؟

 نمره( 5) چیست؟ کردن زندگی از انسان هدف ؟ بود چه انسان خلقت از خداوند هدف .3

آیا خلقت که از ذات خداوند است، همین طوری و بدون هیچ حساب و کتاب خاصی است یا بر اساس  .4

 نمره( 2)حکمت و نظم است؟

 نمره( 5) هدف انسان در زندگی و خلق شدن چیست؟ آیا انسان در زندگی ، هدف دارد؟ .5

به همه چیز عالم، همه اش است. همه چیز عالم همه اش، چیست؟راه  نهدف انسان در زندگی رسید .6

 نمره( 5) رسیدن به این هدف چیست؟

 بشری که در نهایت محدودیت است چگونه می تواند خدا را که در نهایت نا محدودی است بشناسد؟ .7

 نمره( 4) چرا انسان نباید هر چیزی را که نمی فهمد منکر شود؟

ی مربوط به خود ماست پس ذکر خدا چگونه می تواند آرامش بخش و اگرآرامش وبیداری درون .8

 نمره( 3)بیدارکننده ما باشد؟

 نمره( 3)و چرا دفاع از آن ها الزم است؟ ارزش های انسان چیست .9

 نمره( 4) عبودیت اصل است و ربوبیت فرع یا اینکه بالعکس؟ .11

 نمره( 5)؟ فرمایید مشخص را قرب و عبودیت جایگاه ؟ چیست کردن زندگی از انسان هدف .11

 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 

 بندگی کتاب آزادی  -شهید مطهری  آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون
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 هدف و دانی و عالی خود اساس بر را روح بزرگواری و بزرگی هجرت، جهاد، توبه، تقوی، آزادی، رابطه .12

 نمره( 5).   فرمایید تبیین خلقت

 یک در را زندگی هدف بندگی، آزادی کتاب و انسان آزادی کتاب های فصل سر فکری نظام ایجاد برای .13

اجتماعی، با  و معنوی آزادی با زندگی هدف نسبت و ربط مثال  نمایید تبیین منسجم و مرتبط متن

هجرت و جهاد، با تقوی و توبه، با عبادت و دعا، با بزرگی و بزرگواری روح و... را مشخص فرمایید.)ترتیب 

 نمره( 6)(.ولی از تفسیر سوره حمد سود جویید سرفصل های دو کتاب الزم نیست رعایت شود

 

 فصل دوم: عبادت و دعا

 نمره( 3)تسلط بر خواسته ها، خیاالت و خاطرات نفسانی از چه طریقی امکان پذیر است؟ .1

رابطه هدف زندگی انسان، قرب الهی،  "العبودیه جوهره کنهها الربوبیه  "با توجه به حدیث شریف  .2

 نمره( 6).عبودیت و آثار عبودیت و آزادی را تبیین نمایید

 انسان را به هدف نهایی خود که رسیدن به همه چیز عالم، همه اش است، می رساند؟عبودیت چگونه  .3

 نمره(4)

 نمره( 4)شرط الزم برای حرکت در مسیر عبودیت چیست؟  عبودیت دارای چه مراتب و آثاری است؟  .4

است، آیا در تعالیم و « خدایی شدن»با توجه به اینکه انسان در زندگی، هدف دارد و هدف غایی او  .5

آموزه های اسالمی، راهی برای نیل به این هدف خطیر و واال، طراحی شده است؟ یا اینکه فقط هدف 

 نمره( 4)برای زندگی انسان وضع شده و او رها شده است؟

می شود، آیا « ربوبیت و خداوندگاری»بر طبق حدیثی از امام صادق )ع(، نهایت عبودیت، عبادت و دعا،  .6

کامال متضاد با یکدیگر نمی باشد، پس چگونه است که انسان می « بیتربو»و « عبودیت»دو مفهموم 

 نمره( 4)برسد؟«ربوبیت »به مقام « عبودیت»تواند با 
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 نمره( 3)رسیدن به سایر اهداف است ؟« مقدمه»هدف است یا اینکه « عبادت»از دیدگاه اسالم،  .7

همه تکرار و استمرار باید وجود  نوبت نماز میخوانیم؟ چرا در عبادت و دعا این 5چرا در شبانه روز  .8

 نمره( 3) داشته باشد؟ مگر خداوند یادش می رود ، بنده ای دارد که الزم است دایما ابراز بندگی کنم؟

مگر خداوند نمی خواهد با عبادت ها دلمان را پاک کنیم؟ پس آیا نمی توانیم به جای نماز یکجا  .9

تما باید با این همه آداب و دستورات نماز خوانده بنشینیم و ذکر بگوییم تا دلمان پاک شود؟ چرا ح

 نمره( 4) شود؟

شما چه اصراری دارید بر « نیت مومن در عملش بهتر است. » مگر حدیث نداریم که می فرماید:  .11

 نمره( 4)ظواهر؟! این ظاهر گرایی افراطی نیست؟ 

بنابراین هرکسی از یک راهی « راه های رسیدن به خدا به اندازه ی نفوس مردم است»با توجه به عبارت  .11

به خدا می رسد، یکی با حجاب ، یکی با انفاق، یکی با نماز، یکی با روزه ی مستحبی به خدا می رسد. 

 نمره( 5همه اینها را باهم انجام دهیم ؟) پس شما چه اصراری دارید که باید

 نمره( 4) مطرح شود ؟ آیا قرائت های جدید از دین می تواند در حوزه ی واجبات و محرمات از دین  .12

کند، خدشه ای به حضور آیا اینکه امیر المومنین )علیه السالم( در نماز انگشتر خود را به فقیر اهدا می .13

 نمره( 3)قلب امام )ع( در نماز وارد نمی کند ؟ 

ی که براساس این آیه پس چرا ما برخی از دعاهای« أَسْتَجِبْ لَکُمْ  ادْعُونی»خداوند متعال می فرماید   .14

 نمره( 3)میکنیم مستجاب نمی شود؟

 نمره( 3) چرا خداوند می خواهد ما در خوف و رجاء باشیم ) یعنی همیشه امیدوارِ نگران باشم( ؟ .15

 نمره( 3) ها چیست؟ها و شیطان پرستفرق کرامت علما با کار مرتاض  .16

 نمره( 4را انبیاء و ائمه گناه نمی کنند؟)عصمت یعنی چه ؟ چ .17

 نمره(  3؟ )چگونه است های فردی و اجتماعیاز جنبه یک جامعه ی اسالمیچهره ی واقعی  .18
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 4) آیا دعا منافی این اعتقاد است که خداوند حکیم است و کارها را بر وفق مصلحت صورت می دهد؟ .19

 نمره(

 نمره( 4)آیا دعا با تمام رضا و تسلیم انسان به آنچه از جانب خدا می رسد، منافی است؟ .21

ه خدا معنی دارد یا نه؟ آیا نزدیک شدن به خدا،  نزدیکی حقیقی است  و یا نزدیک آیا نزدیک شدن ب .21

 نمره( 3)شدن واقعی به خدا معنی ندارد و تعبیر است و مفهومی مجازی است ؟

 نمره( 3)آیا خودسازی بر دگر سازی تقدّم دارد ؟ یا دگرسازی بر خودسازی مقدّم است؟ .22

 نمره( 4اینکه واسطه نیل به یک هدف غایی دیگر است؟)عبادت، اصالت دارد و هدف است یا  .23

با وجود اینکه هر حادثه ای که در جهان رخ می دهد به تقدیر الهی و قضای حتمی اوست، دعا و دوا چه  .24

 نمره( 4)اثری می تواند داشته باشد؟

 ")یعنی صرفاآیا می توان گفت: عبادت خدا عبارتست از اطاعت ملوکانه  خدا یا اعتقاد به الوهیت حق؟  .25

 نمره( 5)امر خدا را آنگونه که امر پادشاهان را اطاعت می کنیم، اطاعت کنیم؟(

 نمره( 3) چگونه ممکن است عبادت که وسیله تقرب است وسیله ای برای هوا پرستی شود؟ .26

 نمره( 3)چگونه ممکن است قرآن که کتاب هدایت است ابزار ضاللت شود؟ .27

 نمره( 3)ن ها می تواند سازنده و مفید باشد؟چگونه شداید و سختی ها برای انسا .28

 نمره( 3)چگونه می شود که لطف و محبت خداوند به کسی باعث شودارو را با سختی ها مواجه کند؟ .29

اینکه خداوند بندگان را به وسیله شداید سختی ها و مصائب امتحان می کند به چه معناست مگر  .31

 نمره( 3)خداوند از باطن کار مردم بی خبر است؟

اگر در اسالم سختی ها شداید و مصائب موجب سازندگی روح است چرا گفته اند در اسالم عسروحرج  .31

 نمره( 3)نیست؟

 نمره( 4)آیا دعا وسیله ای برای رفع حاجات است یا اینکه خودش هم مطلوب است؟ .32

 نمره(3) چه فرقی بین عبد حقیقی بودن با متقرب حقیقی بودن است؟ .33
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ند نماز و روزه همواره ودرهمه زمانها یک شکل خاص و معینی دارند می توان آیا از اینکه عبادتی مان .34

 نمره( 3)نتیجه گرفت که شیوه هدایت نسل جوان به اسالم باید یک شکل ثابت ومعینی داشته باشد؟

 فصل سوم: توبه

 نمره(2آیا توبه اولین مرحله و منزل سلوک است یا خیر؟)  .1

 نمره(3) .شمای کلی خانواده ای که اهل توبه با شرایط آن است را ترسیم نمایید .2

 نمره( 3) دلیل توبه شکنی انسان چیست؟ آیا انسان حتما باید در زندگی توبه کند؟ .3

 نمره( 3)  بندد که به گناه بازگشت نکند؟توبه کننده چه دستوراتی را باید به کار  .4

 نمره( 2) تفاوت توبه با استغفار و انابه چیست؟ .5

می فرمایند  می بینیم که اینها توبه می کنند ،  در قرآن  نسبت به پیامبران و در ادعیه ها و بیانات ائمه ، .6

ائمه و پیامبران واقعا دنبال  که خدایا ما به خودمان ظلم کردیم یا خدایا به سوی تو برمی گردیم ... ! آیا

 نمره( 4)این بودند که توبه کنند یا اینکه می خواستند به ما یاد بدهند؟

 نمره(3) با توبه در قرآن چیست؟«  اصالح» و «  تطهیر» علت همراه شدن تعابیر  .7

 نمره( 2)آیا پذیرفتن توبه برخدا واجب است؟ .8

 نمره(3) آیا شیطان راه برگشت و توبه دارد؟ .9

و  توسعه وجود دارد  وجوب توبه فوری است و تأخیر آن جایز نیست یا اینکه در وقت توبه ،آیا  .11

 نمره( 2)تاخیر آن رواست؟

آیا زمانی که در شروط توبه می گوییم باید سختی طاعت را به جای لذت گناه به بدن بچشانیم  .11

 نمره( 3)طاعت تلخ است و معصیت شیرین است؟ "، یعنی واقعا
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ی فرمایند : صدای ناله و انابه ی توبه کننده از گناه در نزد من از صدای تسبیح اینکه خدا م» .12

بنا بر این ما می توانیم بگوییم که ما برویم گناه کنیم و بعد بیاییم توبه « تسبیح کننده محبوب تر است.

 نمره( 4)کنیم تا خداوند صدای ما را بیشتر دوست داشته باشد؟

 نمره( 2)مکن است گرفتار چه بالهایی بشود ؟کسی که به موقع توبه نکند م .13

در آسمان هفتم می تواند بگوید خدایا توبه می کنم و   آیا پیامبر که به این مراتب باال رسید ، .14

 نمره( 3) در خواست بازگشت بکند؟

 3)تقسیم بندی خود انسانی و خود حیوانی و بازگشت و توبه به خود انسانی را توضیح دهید؟ .15

 نمره(

 نمره(3) پیامبران)ع( قادرند انقالب درونی در درون شخص علیه خودش راه بیندازد؟ آیا فقط .16

 نمره( 4) توبه پیامبران و امامان چگونه توجیه می شود؟ .17

اگر کسی یک بار استغفار کامل بکند و به سوی خدا برگردد دیگر چه نیازی است که استغفار  .18

 نمره( 3) کند که از سوی معصومین آمده است؟

 نمره( 3) وف و رجاء در مورد توبه هم صدق می کند یا خیر؟آیا خ .19

 نمره(3)  .دهید توضیح اختصار به را توبه گانه شش مراحل .21

 فصل چهارم: تقوا

 نمره(3)  .ترسیم نمایید را متقی شمای کلی خانواده  .1

باشد؟ آیا این همه مراقبت و باید و نباید در زندگی، ناقض آزادی بشر نمی آیا تقوی مخالف آزادی است؟ .2

 نمره(4) 
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عبارت دیگر ارزش یک چیز وقتی روشن می شود که ببینیم چیز دیگری آثار و فوائد آن امر را ندارد) به  .3

 سیستمهای امروز پیچیده دنیای در که رسد نمی  به نظر آیا ،(باشد نداشته  آن امر جایگزین

 نمره(3) شود؟ تقوا جایگزین علمی و  اجتماعی

 نمره(4)رابطه تقوی و عقل چیست؟ و غرب در این زمینه چه وضعیتی دارد؟ .4

 نمره(3) حکمت انسانها تاثیر بگذارد؟چگونه ممکن است تقوا که فضیلتی اخالقی است در بصیرت و  .5

 نمره( 2) است. این دیدگاه را چگونه تحلیل می کنید. « پرهیزکاری»از دیدگاه عموم، تقوا به معنای  .6

آیا تقوا به معنی ترس از خداوند است ؟ آیا خداوند یک چیز موحش و ترس آور است ؟ با توجه  به این  .7

وعی است که انسان به او محبت بورزد و او را دوست داشته که خداوند کمال مطلق و شایسته ترین موض

 نمره(3، پس چرا انسان از خداوند بترسد؟) باشد 

  نمره(2) نیز قلمداد گردد؟« درون دینی»است یا اینکه می تواند « درون دینی»یک مفهوم « تقوا»آیا  .8

 نمره( 3کند یا ما باید حافظ تقوا باشیم؟ ) آیا تقوا ما را حفظ می  .9

ا می توان تقوا را به عنوان عامل اجرایی مهم جهت تحقق آزادی معنوی و بدنبال آن آزادی اجتماعی آی .11

 نمره( 4) در جوامع معرفی کرد ؟ 

لمومنین آزادمرد واقعی جهان رابطه تقوا با آزادی معنوی و آزادی اجتماعی بیان نمایید ؟ چرا امیرا .11

 نمره( 3است؟) 

 نمره( 3نی را شرح دهید. )هجرت و جهاد درورابطه تقوا با  .12

، چگونه ممکن « إذا ما اتقوا و آمنوا و عملو الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » با توجه به آیه  .13

 نمره(2تقوا شدن باز هم تقوا کسب کند؟ )  است فردی پس از ایمان آوردن و با

گناه و لذت جویی حرام ، چه عاملی یوسف در داستان یوسف نبی و زلیخا ، با وجود فراهم بودن زمینه  .14

برهان پروردگار و ارتباط ان « لو ال أن رأی برهان ربه» را از ارتکاب به گناه حفظ کرد ؟ با توجه به آیه 

 نمره(3) ست؟با تقوا چی
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دشمن »، یعنی « عدوُّ عَدُوِّکَ» در روایتی از امام علی )ع( ، حضرت نوعی از دوستان انسان را با عبارت  .15

 نمره( 3) معرفی می کند . ارتباط تقوا با دشمن دشمنان عقل را بیان نمایید .« دشمن عقل

با توجه به اینکه دو نوع  تقوا داریم ، در چه صورت تقوای ضعف در مقابل تقوای قوت می تواند مفید  .16

 واقع شود ؟ 

شى در تحوالت آیا جامعه براى تقوا و عمل صالح به مفهوم مذهبى و حسن نیت و اخالص عمل نق .17

 نمره(4) تاریخى قائل است؟ 

داند[ یا  داند، فقط پیکر عمل را، مثلًا پیکر جهاد را، هجرت را، ]عامل مى آیا اسالم که عمل را عامل مى .18

 نمره( 2داند؟)  را مؤثر در گردش اوضاع مى به روح عمل و نیت مخلصانه و با تقوا نیز عنایت دارد و آن

کشند؟ آیا عشق در زمینه آزادى جنسى،  کنند یا آن را مى عشق کمک مىآیا عفت و تقوا به پرورش  .19

) یابد و یا این که رعایت تقوا و حفظ حریم زن و مرد بیشتر الهام دهنده عشق است؟ بیشتر پرورش مى

 نمره(3

می توان گفت مسلح شدن فرد به سالح تقوا و محافظت از خود در برابر طوفان گناهان ، سبب  چگونه .21

 نمره( 2کام بنیان خانواده می شود ؟) حفظ و استح

 نمره( 2)  آیا انسان بی تقوا و الابالی از عشق لذت بیشتری می برد؟ .21

عفت .» چگونه نقد می کنید شما به عنوان یک اندیشه جو بینش مطهر ، این سخن روانشناس غربی را  .22

هاى زندگى است؛ به بهانه عفت،  ترین جنبه ترین موهبت زندگى و مسرت بخش و تقوا کُشندهء عالى

محکوم شده است ! ؛ و اخالق جنسى باید بر اساسى قرار گیرد که عشق به هر حال مقدس و  عشق

 نمره( 3) «ند . محترم باشد؛ زوجین عشق همسرشان به فرد دیگر را در هر مورد بپذیر

زکاری ترسیدن یک حالت روحانی ومعنوی به اسم صیانت نفس اهل مسلک یتقوا به چه معناست پره .23

 نمره( 3)ومرام خاصی بودن و دوری از هوا و هوسهای زودگذرویا....این امور چه نسبتی با تقوا دارند؟
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از این گونه دستورات توصیه شده اگر تقوا به معنای پرهیز وانزوای اجتماعی نیست چرا در اسالم برخی  .24

 نمره( 3) است؟

 نمره( 3) رابطه تقوا وعقل چیست وغرب در این زمینه چه وضعیتی دارد؟ .25

این گونه دستورات توصیه  اگر تقوا به معنای پرهیز و انزوای اجتماعی نیست چرا در اسالم به برخی از .26

 نمره(2) شده است؟

 نمره(3) )ترس(( و ))پرهیز(( را توضیح دهید.معنای ))تقوی(( و رابطه آن با دو واژه ) .27

 آزادی بهانه به باشد می کوروش منشور در که آنچه مثل ها تقوا چگونه موجب بصیرت وروشن برخی .28

 پرستان بت عقیده به بگذارند، احترام ادیان سایر اعتقادات به خواهند می که بهانه این به و عقیده

 نمره( 3) .کنید می تحلیل چگونه را رویکرد این دانند، می معتبر را آنان های فعالیت گذاشته، احترام

 کند می تبدیل آن حقیقی معنای به را تقوی غلط معنای چگونه دینی فکر احیاگر بعنوان مطهری شهید .29

 نمره(3) ؟ دارد اهمیتی چه و چیست زندگی در عمل صحنه در معنا دوهر یک از این  تفاوت ؟

 نمره(2) .کنید تبیین ضعف تقوای با را آن رابطة و نسبت قوت، تقوای مفهوم توضیح با  .31

 فصل پنجم: بزرگی و بزرگواری روح

 نمره(3) ؟خانواده حقیر، بزرگ و بزرگوار چه نوع خانواده ای و با چه ویژگی هایی است .1

آیا هر انسان بزرگی ، بزرگوار هم هست ؟ توضیح ه؟ بزرگواری روح به چه معنا است؟بزرگی روح یعنی چ .2

 نمره(3. ) دهید

است می تواند ادعا کند، روح « تن آسایی»تنها دغدغه اش آیا فردی که در آسایش و رفاه کامل است و  .3

 نمره( 2) بزرگی دارد؟

 نمره(2) برخوردار باشند؟« بزرگی روح»آیا فقط افراد دیندار و متدین می توانند از  .4

 ه(نمر4) رابطه بزرگواری روح و هجرت و جهاد را بیان نمایید. .5
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؛ حضرت به چه دلیل از قبول  )ع(با توجه به وعده های یزید ، مبنی بر اعطای امتیازات به امام حسین  .6

 نمره( 3)با بزرگواری روح چیست ؟« هیهات من الذله» ارتباط شعار . بیعت با یزید امتناع ورزید 

رگوار و باکرامت را توضیح ، ارتباط تقوا با روح انسان بز « إن اکرمکم عند اهلل اتقاکم » با توجه به آیه .7

 نمره(4) . دهید 

است؟ آیا « خود»،منظور فراموش کردن کدام « والتکونواکالذین نسوااهلل فأنساهم انفسهم »باتوجه به آیه .8

را  «خود» این آیه، بزرگواری روح را بیان نمایید؟ آیا تعلیمات متصوفه درباره مسئله مبارزه با نفس و 

 نمره(4) فراموش کردن صحیح است ؟

با بزرگواری روح مغایر است؟ فردی میگوید  پرسیدن مجهوالت علمی از اهل علم، آیا طلب علم و .9

آیا این فرد متکبر است  «بخاطرحفظ کرامت انسانی، از پرسیدن مسایل علمی از دیگران امتناع میکنم»

 نمره(3) . ی بیان نماییدیا بزرگوار؟ تفاوت انسان بزرگوار وانسان متکبر را با توجه به خود عالی و دان

چگونه « اگر برهنگی تمدن است پس حیوانات از انسانها متمدن ترند » باتوجه به فرمایش شهید بهشتی .11

 نمره(3) میتوان حجاب را به عنوان نشانه ای از بزرگواری روح قلمداد کرد؟

احساس کرامت و عدم آیا میتوان گفت یکی از علل تسلط قدرتهای استکباری بر جوامع ضعیف تر ، نبود  .11

بزرگواری روح در افراد جوامع تحت سلطه است؟ و در صورت دستیابی افراد به عزت نفس و خودباوری 

میتوانند به مبارزه با استکبار پرداخته ، جامعه را از یوغ استعمار رهانیده ، و آزادی اجتماعی را در جامعه 

 نمره(4) خود محقق سازند ؟

،    به کم بساز و دست پیش دیگری دراز مکن  « التقلل و ال التوسل"علی)ع( : با توجه به فرمایش امام  .12

 نمره(3گواری روح یک انسان تطبیق دارد ؟) عمل افراد سائل و متکدیان ، چقدر با بزر

آیا شهدا انسانهای بزرگی هستند یا بزرگوار ؟ اساساً حفظ و دفاع از ارزشهای انسانی روح انسان را بزرگ  .13

 نمره( 3) بزرگوار ؟میکند یا 

 نمره( 3) رابطه بزرگواری روح و هجرت و جهاد را بیان نمایید. .14
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  خانواده حقیر، بزرگ و بزرگوار چه نوع خانواده ای و با چه ویژگی هایی است .15

 

 

 


