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ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  هدف از تشکیل خانواده چیست و تحقق این هدف موجب چه می شود؟ با توجه به آیۀ  «َواهللاَّ  . 1

آرامش و انس با همسر - برقراري آرامش روانی در زندگی  آرامش و انس با همسر - محکم تر شدن وحدت روحی زن و مرد 

رشد و پرورش فرزند- تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد  رشد و پرورش فرزند - برقراري آرامش روانی در زندگی

با توجه به آیات قرآن کریم در مورد کدام یک از آیات و نشانه هاي خود می فرماید  «الیات لقوم یتفکرون» ؟  . 2

 «َجَعَل ِمْن َأْزَواِجُکْم بَِنیَن َوَحَفَدًة »  «رزقکم من الطیبات»   «جعل بینکم مودة و رحمت»   «و اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجا»

با توجه به آیۀ شریفۀ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ...»  هدف از تشکیل خانواده چیست و نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟  . 3

انس با همسر - زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی متفاوت دارند.

انس با همسر - زن و مرد در خصوصیات فطري متفاوت اند ولی هدف یکسان دارند. 

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی متفاوت دارند.

رشد اخالقی و معنوي - زن و مرد در خصوصیات فطري متفاوت اند ولی هدف یکسان دارند.

قرآن کریم زاییدة آرامش درونی زن و مرد را .................. قرار داده است و برترین هدف از اهداف تشکیل خانواده چیست؟(با تغییر)  . 4

مودت و رحمت - رشد اخالقی و معنوي  عطوفت و محبت - انس با همسر 

مودت و رحمت - انس با همسر  تامین و تضمین سالمت جسم وروان - انس با همسر 

با توجه به آیات قرآن کریم به فراموشی سپردن کدام نعمت کفر نعمت به حساب می آید؟  . 5

 «ازواجًا لتسکنوا الیها»   «رزقکم من الطیبات»   «جعل بینکم مودة و رحمۀ»   «و من یکفر بایات اهللا فلن یخزاهللا»  

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  خداوند کدام زحمت را به عنوان هدف ازدواج معرفی کرده است و نتیجۀ با توجه در آیۀ  «َواهللاَّ  . 6
اعراض از آن چیست؟

 بنین و حفده - یکفرون  مودة و رحمۀ - یکفرون  بنین و حفده - ضالًال بعیداً  مودة و رحمۀ - ضالًال بعیداً  

قرآن کریم دربارة کدام یک از زمینه هاي طبیعی تشکیل خانواده می فرماید:" «َاَفبا الباِطل ُیؤمنون و بنعمِۀ اهللا هم یکُفروَن»؟ (با تغییر)  . 7

نیاز به رشد معنوي و اخالقی رشد و پرورش فرزندان نیاز به آرامش روحی انس با همسر 

پیامبر اکرم (ص) براي حفظ دین، چه توصیه اي به افراد فرموده اند؟  . 8

توجه به کور شدن ناشی از عالقه اخالق نیکو و زیادي عفاف ازدواج و پروا از خداوند عبادت کردن در حال تأهل

هر یک از مفاهیم «فراهم شدن بستر رشد و بالندگی» و «دور شدن زمینه هاي فساد» مربوط به کدامیک از اهداف ازدواج است؟  . 9

انس با همسر - رشد و پرورش فرزندان  رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقی و معنوي 

انس با همسر - رشد اخالقی و معنوي  رشد و پرورش فرزندان - رشد و پرورش فرزندان 

با توجه به آیات قرآن کریم «آفرینش همتایان آرامش آفرین» به منظور چیست و این موضوع براي چه کسانی قابل فهم است؟  . 10

 جعل بینکم مودة و رحمۀ  - یتفکرون  جعل بینکم مودة و رحمۀ - یعلمون 

 جعل من ازواجکم بنین و حفره  - یتفکرون  جعل من ازواجکم بنین و حفره  - یعلمون 

از نظر تعالیم دینی مشورت با پدر و مادر در امر ازدواج جایگاه ویژه اي دارد زیرا «مصالح و خوش بختی فرزندان را در نظر گرفتن» و «دریافت صحیح  . 11
خصوصیات افراد و پیش بینی عاقبت ازدواج» به ترتیب معلول  .................. و  .................. است که پدر و مادر داراي این ویژگی ها هستند.

عالقه و محبت به فرزند - تجربه و پختگی عالقه و محبت به فرزند - لطافت هاي عاطفی

تجربه و پختگی - لطافت هاي عاطفی تجربه و پختگی - عالقه و محبت به فرزند

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 12 سخت
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ثمره ي تفاوت انسان ها از جهت «زن بودن» و «مردبودن» چیست؟  . 12

زن و مرد تکمیل کننده ي یکدیگرهستند و فقط در ویژگی هاي انسانی باهم اختالفاتی دارند.

درك درست و صحیح تفاوت هاي فطري موجب پایداري خانواده پس از ازدواج می گردد.

هردو را به یکدیگر نیازمند کرده، بدون اینکه یکی بر دیگري برتري ذاتی پیدا کند.

می توانند نقش هاي یکسانی را به عهده گیرند تا یک خانواده متعادل را پدید آورند.

کدام مورد نشانه اي از خدا براي اهل تفکر است و مردودیت ایمان به باطل و کفران نعمت هاي الهی پیام کدام عبارت شریفه است؟  . 13

آفرینش همسرانی از جنس خود براي آرامش یابی انسان ها - « وجعل بینکم موده و رحمه »

قرار دادن فرزندان و نوادگانی از همسران براي انسان ها - « وجعل بینکم موده و رحمه »

آفرینش همسرانی از جنس خود براي آرامش یابی انسان ها - « و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده »

قرار دادن فرزندان و نوادگانی از همسران براي انسان  ها - « و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده »

چند مورد از موارد ذیل به صورت صحیح آمده است؟   . 14
الف) کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید براي نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد. 

ب) دو رکعت نماز شخص متاهل، برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجرد می خواند. 
ج) بلوغ عقلی و فکري مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. جوان با رسیدن به بلوغ فکري باید زندگی را بسیار جدي بگیرد. 

د) بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به نیاز جنسی، هر کدام از زن و مرد به یک آرامش روانی می  رسند.

4321

اینکه پدر و مادر بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند، معلول چیست؟  . 15

مصلحت اندیشی و در نظر گرفتن خوشبختی فرزند  عالقه و محبت آنان به فرزند 

تسلط  آنان بر احساسات و شور جوانی  تجربه و پختگی شان

تجربۀ مسئولیت پذیري که نتیجه ي تشکیل خانواده است، نوید کدام هدف ازدواج است و با کدام آیآ شریفه، هم آوایی دارد؟  . 16

رشد و پرورش فرزندان- «جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده»  

رشد و پرورش فرزندان-  «خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه» 

رشد اخالقی و معنوي - «جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده»  

رشد اخالقی و معنوي-  «خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه»  

بهترین گزینه در مسیر شناخت همسر چیست؟ این گزینه معلول چیست؟  . 17

طی شدن مسیر شناخت با مشارکت پدر و مادر - تجربه سرشار آنان و مصلحت اندیشی پدر و مادر 

طی شدن مسیر شناخت با مشارکت پدر و مادر - غلبه بر احساسات آنان و دلسوزي پدر و مادر 

دوري از معاشرت هاي هوس آلود و زودگذر - عدم نتیجه بخشی این مسیر و سستی رابطه ها

دوري از معاشرت هاي هوس آلود و زودگذر - غلبه احساسات بر آنان و عدم نتیجه بخش بودن آن 

گرفتار شدن در آفتی که در حدیث علوي علیه السالم :« حب الشیء یعمی و یصم » تذکر داده شده است، کدام ویژگی فطري را از انسان دور می سازد و  . 18
در بیان اهمیت امر مقدس ازدواج، کدام حدیث نبوي را می توان مستند قرار داد؟

عقل - کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید براي نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.

عقل - دو رکعت نماز شخص متاهل، برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجرد می خواند.

اختیار - کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید براي نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.

اختیار - دو رکعت نماز شخص متاهل ، برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجرد می خواند.

طبق مقررات اسالمی و وجوب شرط رضایت کامل دختر و پسر در امر ازدواج چگونه است؟ و حکم عدم رضایت در این امر چیست؟  . 19

الزامی - صحیح است و مقبولیت ندارد  الزامی - باطل است و مشروعیت ندارد 

ضروري - صحیح است و مقبولیت ندارد  ضروري - باطل است و مشروعیت ندارد 
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«اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد» و «تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد» ، به ترتیب به کدام یک از اهداف ازدواج اشاره دارد؟  . 20

انس با همسر - رشد اخالقی و معنوي پاسخ به نیاز جنسی - رشد اخالقی و معنوي

پاسخ به نیاز جنسی - رشد و پرورش فرزندان انس با همسر- رشد و پرورش فرزندان

آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه هاي غیر مشروع اطفا شود، کدام عامل آزاردهندة روح انسان خواهد بود و کدام عمل سبب شده است که در  . 21
قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

بی قراري و ناآرامی - رشد اخالقی و معنوي بی قراري و ناآرامی - تربیت بندگان خدا

تحمیل و پشیمانی - تربیت بندگان خدا تحمیل و پشیمانی - رشد اخالقی و معنوي

عزتمندانه زندگی کردن پیشوایان در سخت ترین شرایط را معلول کدام آیۀ قرآن کریم می توان دانست؟  . 22

 (رسًال مبّشرین و منذرین لئّال یکون للّناس علی اهللا حّجۀ)   (لیتفّقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم)  

 (من کان یرید الّزة فلّله العّزة جمیعًا)  (جعل بینکم موّدة و رحمۀ اّن فی ذلک ألیات لقوم یتفّکرون)  

انحراف عقل انسان ناشی از چیست؟ کدام حدیث شریفه بیانگر این مطلب است؟  . 23

تسلط بر شور و احساس جوانی - حّب الشیِء ُیعمی و ُیصّم  

عالقه و محبت - حّب الشیِء ُیعمی و ُیصّم  

با چشم بسته عمل کردن - کسی که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده است. 

با چشم باز عمل کردن - کسی که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده است. 

عدم ابطال عقدي که به زور انجام گیرد چه ضرورتی را ایجاب می کند؟ محبوب ترین بنا نزد خدا چیست؟  . 24

اذن پدر براي دختر - ازدواج  رضایت کامل دختر و پسر - ازدواج  اذن پدر براي دختر - خانواده  رضایت کامل دختر و پسر - خانواده 

موفقیت در انتخاب همسر مستلزم چیست؟  . 25

کنار گذاشتن رسوم غلط در ازدواج  مشورت با پدر و مادر خود 

تسلط کامل بر شور و احساس جوانی  کنترل روابط و معاشرت هاي زیانبار و پنهان 
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ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  اشاره به > رشد و پرورش فرزند دارد.  آیۀ  «َواهللاَّ گزینه 4  . 1
و تحقق این هدف تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد می شود.

با توجه به آیۀ «من آیاته ي خلق لکم اردواجًا لتسکنوا...» آفرینش همتایان آرامش آفرین و دوستی و موده نشانه هایی براي متفکران است.  گزینه 3  . 2

آیۀ  «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ...»  بیانگر انس با همسر است و زن و مرد گرچه در ویژگی هاي انسانی مشترك اند اما خصوصیات جسمانی متفاوتی دارند.  گزینه 1  . 3

با توجه به آیۀ شریفۀ  «و من آیاته َان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمۀ»  آرامش درونی زن و مرد زاییده (معلول) مودت و رحمت است.  گزینه 2  . 4
برترین هدف تشکیل خانواده رشد اخالقی و معنوي اعضاي خانواده می باشد.

با توجه به آیۀ  «و اهللا خلق لکم من انفسکم ازواجًا ...»  همسر و روزي هاي پاك دو نعمتی هستند که خدا به انسان عطا فرموده است و فرموش کردن این دو کفر نعمت است.  گزینه 2  . 5

ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  نعمتی که خداوند یا داوري می کند بنین وحفده می باشد و روي گردانی از آن کفر نعمت است.  با توجه به آیۀ  «َواهللاَّ گزینه 1  . 6

ِ ُهْم َیْکُفُروَن»  بیانگر رشد و پرورش فرزندان، از زمینه هاي یَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمه اهللاَّ ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُکْم ِمَن الطَّ آیۀ شریفۀ  «َواهللاَّ گزینه 3  . 7
ازدواج است.

با توجه به سخن پیامبر اسالم (ص) که فرمود: «کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است، پس باید براي نصف دیگر از خدا پروا داشته باشد.» توصیه ي پیامبر (ص) براي گزینه 2  . 8
حفظ دین ازدواج و پروا از خداوند است. 

فراهم شدن بستر رشد و بالندگی > رشد و پرورش فرزند  گزینه 1  . 9
دور شدن زمینه هاي فساد > رشد اخالقی و معنوي 

آفرینش همتایان آرامش آفرین به منظور برقراري دوستی و محبت است «مودة و رحمت» این موضوع براي متفکران قابل فهم است.  گزینه 1  . 10

پیشوایان ما از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم که به انتخاب درست برسیم. پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموال مصلحت و گزینه 2  . 11
خوشبختی او را در نظر می گیرند. و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

ثمره ي تفاوت انسان ها از جهت «زن بودن» و «مرد بودن» آن است که هردو را به هم نیازمند کرده بدون آنکه یکی بر دیگري برتري ذاتی پیدا کند. زیرا برتري هر کس نزد خداوند گزینه 3  . 12

به تقوا است که باید آن را در وجود خود پرورش دهد، پس هم مرد براي زن است و هم زن براي مرد. درس  دینی سوم صفحه ي  سطر 

پاسخ سوال از دقت در آیات زیر به دست می آید: « ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون  : و از نشانه هاي خدا آن گزینه 3  . 13
است که همسرانی از (نوع) خودتان براي شما آفرید تا با آنها آرامش یابید و میان شما «دوستی» و « رحمت» قرار داد. همانا در این مورد، نشانه هایی است براي کسانی که تفکر می کنند». « واهللا جعل لکم
من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات افبالباطل یومنون و بنعمت اهللا هم یکفرون : و خداوند براي شما همسرانی از (نوع) خودتان قرار داد و از همسرانتان براي شما

فرزندان و نوادگانی نهاد و از پاکیزه ها به شما رزق و روزي داد. حال، آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به نعمت الهی کفران می ورزند؟»

هر چهار مورد صحیح است.  گزینه 1  . 14

پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.  گزینه 3  . 15
پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموًال مصلحت و خوشبختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی

کنند.

آیهۀ شریفۀ : «ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون»: و از نشانه هاي خدا آن است که همسرانی از (نوع) خودتان گزینه 4  . 16
براي شما آفرید تا با آنها آرامش یابید و میان شما «دوستی» و «رحمت» قرار داد، همانا که در این مورد، نشانه هایی است براي کسانی که تفکر می کنند. این آیه مؤید رشد اخالقی و معنوي از اهداف

ازدواج است و به کلید واژه هاي «موده و رحمه» باید دقت کرد ولی آیات در گزینه هاي  و  اشاره به رشد و پرورش فرزندان دارد به کلید واژه هاي «بنین و حفده» باید دقت کرد.

بهتر است مسیر شناخت همسر با مشارکت پدر و مادر طی شود که سرشار از تجربه اند و معموًال به مصلحت آینده فرزند خود عالقه مندند.  گزینه 1  . 17

گزینه 1  . 18
همواره دیده ایم که عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند، این سخن زیباي امام علی (علیه السالم) مربوط به مواردي از همین قبیل است: «حب الشیء یعمی

و یصم»: «عالقه شدید به چیزي آدم را کور وکر می کند.»
پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) می فرماید:« کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است، پس باید براي نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.» این جملۀ کوتاه، اهمیت ازدواج را به خوبی

می رساند و نشان می دهد که چگونه نیمی از دینداري انسان با ازدواج، حفظ و نگهداري می شود.

طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل دختر و پسر براي ازدواج امري ضروري است و اگر عقدي به زور انجام گیرد باطل است و مشروعیت ندارد.  گزینه 3  . 19

گزینه 4  . 20

اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد  پاسخ به نیاز جنسی

ثمرة پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت آن ها  رشد و پرورش فرزندان 

نیاز به انس با همسر به گونه اي است که اگر فردي از راه هاي نامشروع نیاز جنسی خود را بر طرف کند؛ اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بی قراري و ناآرامی او را آزار می دهد که گزینه 1  . 21
فقط با بودن در کنار همسر برطرف می شود. کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت

و عبودیت خود قرار داده است.

پیشوایان ما با تکیه بر بندگی و پیوند با او توانستند در سخت ترین شرایط عزتمندانه زندگی کنند. این موضوع بر گرفته از این آیه است که می فرماید: (َمن کاَن یُریُد الِعزََّة َفِللَِّه الِعزَُّة گزینه 3  . 22
َجمیًعا)، یعنی هرکس عزت می خواهد باید به سر چشمۀ آن یعنی خداوند مراجعه کند.

عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می برد. این سخن حضرت علی  حب الشی یعمی و یصیم  مربوط به مواردي از این قبیل است.  گزینه 2  . 23

رضایت کامل دختر و پسر براي ازدواج ضروري است و اگر عقدي به زور انجام بگیرد، باطل است.  گزینه 3  . 24
در اسالم هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست «رسول خدا» 
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براي موفق شدن در مسئولیت انتخاب همسر باید بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد.  گزینه 4  . 25
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