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 پیام آیات و روایات

 برکدام نوع شناخت داللت دارد؟« وَ جَعَلَ لَکُم السمعَ و االَبصارَ و االَفئِده لعلَکم تَشکرون » آیه  .1

آیه ی)ان شر الدواب عنداهلل الصم البکم الذین ال یعقلون(را ترجمه کنید وبگویید به کدام یک ازتوانمندی های انسان  .2

 اشاره دارد؟

 (هِ الجِنانب  اکتسبَ  وَ  الرحمانُ  هِبِ عُبد  ما العَقلُ ) :فرمایند می( السالم علیه) صادق امام .3

 بنویسید. دو پیام در مورد این حدیث 

 .................................       الف(

  ب(......................................

 :نمونه های تکریم انسان توسط خداوند اشاره دارد به کدام یک اززیر  آیه شریفه .4

 «خلق االنسان علمهُ البیان»

 درباره ی کدام یک از ابزارهای شناخت هست ؟« ن تَتَّقواهللَ یَجعَل لَکُم فُرقاناً اِ»آیه ی  .5

اولئک کاالنعام بَل هم اَضلُ اولئک هم  وَ لهم اَعین ال یُبصرونَ بها وَ لهم آذانٌ ال یسمعونَ بها» با تدبر در آیه شریفه  .6

 ، باالترین نوع جهالت چیست ؟« الغافلون

 جای خالی 

 فراگیرترین نوع شناخت................. می باشد.   .7

 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه ....................... یعنی نزدیکی به خداوند است. .8

 ترین و اساسی ترین قابلیت هایی است که به وسیله آن صحیح و غلط آراء تشخیص می دهیم....... از مهم   .9

 کلمه عقل ازکلمه ..............به معنی.................. .10
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 عقل چون درک دارد و نظرمی دهد به ان ................می گویند.  .11

 ..................می گویندپیام ویژه خداوند برقلب پیامبر را  .12

 صحیح یا غلط

 مقام فرشتگان نزد خدا نامعلوم است . .13

 ما با نیروی عقل می توانیم از علت به معلول پی ببریم. .14

 را رت از زشتی های اخالقی، معارف وحقایقیعقل انسان مهم ترین بخش وجود اوست که می تواند در سایه طها .15

 دریافت کند. پروردگارجهاناز 

 برترین وبنیادی ترین وجه تفاوت انسان باسایر موجودات قدرت تفکرواندیشه است.           .16

 عقل عملی،عقلی است که درک می کند ونظرمی دهد.    .17

 .قلب از دید گاه قرآن یک ابزار شناخت  به حساب  می آید .18

 .شناخت  عقلی فراگیر ترین نوع شناخت برای بشر است .19

 .به عقل از آن جهت که سود وزیان را می سنجد ودستوری می دهد عقل نظری می گویند .20

 .قرآن به نیروی عقل و با استدالل عقالنی برای پیامبر)ص( حاصل شده است .21

                                     پاسخ کامل بدهید

 چرا ا رزش انسان از سایر موجودات بیشتر است؟ .22

 چیست؟« عقل عملی و عقل نظری» منظور از  .23

 گفته می شود؟« عقل» چرا به نیروی اندیشه و تشخیص،  .24

 بیشترین شناخت انسان از چه طریقی حاصل می شود عقلی، قلبی یا حسی؟ چرا؟ .25



 (1اصول عقاید)               

 انسان توانمندیهای: دومدرس                 

3 
 

 بودن حیوانات خواهیم شد؟ چرا؟آیا در آینده شاهد  تمدن ساز  .26

 چرا از عقل به عقال یاد شده است؟ .27

 وجه تشابه بین عقل وعقال را توضیح دهید. .28

 تفاوت شناخت قلبی با شناخت عقلی وحسی چیست؟ .29

 اصطالحات زیر را  به طور کامل تعریف کنید.   .30

 ..................... "الهام "  -

 .قرآن بدترین جنبندگان  چه کسانی هستندبه تعبیر  .31

 .با توجه به آیات و روایات در مورد عقل به چه نتایجی می رسیم .32

 شناخت عقلی ،مربوط به کدام بُعد از وجود انسان است ؟   .33

 ستیت

 کدام است؟مهم ترین واساسی ترین قابلیتی که خدا به انسان تکریم نموده است.  .34

 حس(4                       (قلب3                         ل( عق2                       ( روح1

 عبارتوصل 

 الف( شناخت عقلی               .شناسیمآنها را در دنیا از این راه میترین ترین موجودات تا بزرگما کوچک .35

 ب( شناخت قلب                                   .به کمک آن می توان از معلول به علت و از اثر به مؤثر پی ببریم .36

                                                                                                                                                                                           ( شناخت حسیج                     


