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 ردیف سواالت پاسخ

 ایمان

 
 

به دستوراتش عمل نمی کنند  انسانها باوجود شناخت خداوند

و در حضورش گناه می کنند  بنابراین تنها شناخت ما منجر به 

اطاعت نمیشود و حقیقت دیگری نیاز هست . آن حقیقت 

 چیست؟

9 

 چون شناخت ما به مرحله ی ایمان نرسیده است .
 

توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم اّما آن 

 کارها را انجام نمی دهیم؟

7 

عمل به یک مطلب خواهد شد ؟ه موقع شناخت ما منجر به چ باید شناخت ما به مرحله ی ایمان برسد .  3 

شوق و محرک ما برای رفتن به سمت عمل چیست ؟م ایمان  4 

موضوع یا حقیقت است .  اعتماد و باور قلبی کامل به یک

باوری که شوق عمل  به آن حقیقت را در انسان ایجاد می 

 کند .

یمان چیست؟ا  5 

عمل -ایمان   
 

اگر کسی به  دانسته های خود ......... داشته باشد ........ به آنها 

 نیز به همراه آن خواهد آمد .

6 

و همراه و دوست جدایی ناپذیرند. ایمان و عمل دو برادر لی )ع( در مورد ایمان و عمل چه می فرماید ؟ع   2 

از خدا چه موقع منجر به عمل به دستورات او تاخت ما ش شناخت به مرحله ی ایمان  برسد .

 خواهد شد ؟

8 

انجام کارهای نیک و دوری از گناهان   -7یاد و ذکر خدا   -9

الگو قرارد ادن انسانهای مؤمن -3  

اههای دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید؟ر  1 

کی از حکمت های نمازهای پنجگانه چیست ؟ی زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است .  91 

 قرائت قرآن
 

توصیه به ............. در طول شبانه روز نیز موجب تقویت ایمان 

 در دل است .

99 

وش سپردن به آیات قرآن یکی از عوامل ............... گ افزایش ایمان است.  97 

از گناهان دوری نظر امام صادق )ع( چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند؟ب   93 

های هوسران هم نشینی با انسان از نظر حضرت علی )ع( چه عاملی موجب از بین رفتن ایمان  

 می شود ؟

94 

دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می  موجب گمراهی انسان و ضعف ایمان می شود

 شود ؟

95 

انسانهای مؤمن و سرمشق قرار دادن آنها در مسیر زندگی 

 است .

.......... دیگر از راههای تقویت ایمان مطالعه ی  زندگی یکی   69  

 92 چرا مطالعه ی زندگی انسانهای مؤمن بهترین الگو برای ماست؟ بدلیل ایمان باالی آنان

رهایی از سردرگمی  و بی هدفی -7 آرامش -9  

 

 98 آثار ایمان به خدا را نام ببرید؟



 

 

خداوند دلو جان آدمی را طوری ۀفریده است که جز با یاد و 

 نام او ، آرام نمی گیرد .

لیل آرامش روحی انسانهای با ایمان چیست؟د  91 

کسانی هستند که ایمان آوردند و دل هایشان با یاد  آنها» 

خدا آرام می گیرد . آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا 

وجب آرامش )مفهوم آیه اینکه یاد خدا م« . گیرد آرام می

 دلهاست . پس خدا را بسیار یاد کنیم .(

تَطمَئِنُّ الَّذین آمَنوا و » رجمه و مفهوم این آیه چیست؟ ت

«قُلوبُهُم بِذِکرِ اهللِ أَال بِذِکِر اهللِ َتطمَئِنُّ القُلوبُ   

71 

کسانی که در زندگی هدف واال و ارزشمندی ندارند .زیرا 

 داشتن هدف به زندگی انسان معنا می بخشد .

ه کسانی در زندگی خود احساس پوچی و بیهودگی میکنند؟چ  79 

دف به زندگی انسان ....................... می بخشد .ه معنا  77 

دف زندگی انسانهای مؤمن برخاسته از چیست ؟ه برخاسته از اعتقاد به خداست  73 

 زیرا می دانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته است  و

اند . در این جهان به حال خود رها نشده  

نسانهای مؤمن هیچگاه در زندگی احساس پوچی و چرا 

 بیهودگی نمی کنند؟

74 

بیهوده آفریدیم و به سوی ما آیا گمان کردید  که ما شما را »

آیه اینکه خداوند از خلقت  موهمف«)دانده نمی شوید ؟بازگر

 انسان اهدافی دارد و جهان بیهوده خلق نشده است.(

اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقناکُم َعبَثاً » ترجمه و مفهوم این آیه چیست؟

«وَ اَنَّکُم ال تُرجَعون   

57  

پرداختن به لذتهای -7 رسیدن به پول و مقام و شهرت-9

و .... فخرفروشی با ثروت -3زودگذر دنیا و شهوات     
هداف انسانهای بی ایمان در زندگی چیست ؟ا  76 
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