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 پیام آیات:                    سواالت درس یک:

 باتوجه به این که انسان اختیار واراده دارد، می تواند راه راانتخاب کند.  رابنویسید؟ا ناهدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا(پیام آیه مبارکه )-1

ت، خداوند بافرستادن پیامبران ونشان دادن راه سعاد پیام آیه مبارکه) رسال مبشرین ومنذرین لئال یکون علی اهلل حجه بعد الرسل ( رابنویسید؟ -2
 راه بهانه گیری رابرمردم بسته است وحجت رابربندگان تمام کرده است.

 شناخت هدف زندگی با کدام یک ازنیازهای برتر انسان ارتباط دارد؟« ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم»آیه  -3

 سواالت صحیح غلط

 صحیح                                             انسان باعقل خوددرپیام الهی تفکرمی کند وبایدها ونبایدها راتشخیص می دهد.     -4

 صحیح                                          توانایی تفکریکی ازویژگی های انسان است که اوراازسایر مخلوقات متمایز می کند.    -5

 غلط                                           زهای برتر انسان همچون سایرموجودات زنده، نیازهای طبیعی وغریزی نام دارد.   نیا-6

 غلط  انسان درصورتی که آینده خویش رادرک نکند، عمرخودراازدست داده درحالی که فرصت وتوانایی جبران هم ندارد.    -7

 سواالت تکمیلی

 خلقت   کسی می تواند انسان رادرپاسخگویی درست به نیازهای برتر رهنمون کند که آگاهی کاملی از........انسان داشته باشد.  -8

 اختیار-تفکر                                                                                   یکی ازسرمایه های انسان قدرت........و.............است.  -9

 به اشطبق حدیث امام کاظم)ع( کسانی پیام الهی رابهتر می پذیرند که از.........برتری برخوردار باشند وآن کس که ...........کامل تراست، رت -11

 عقلش -معرفت                                                                                                                          دردنیا وآخرت باالتر است.  

 خردمند -فکور                                                                   چگونه زیستن، دغدغه انسان های ...........و.................. است.    -11

 سواالت کوتاه پاسخ

 نیازهایی که منحصربه نیازهای طبیعی وغریزی انسان نمی شوند، بلکه مخصوص انسان هاست نه سایرموجودات نیازهای برتر راتعریف کنید؟-12

 همه جانبه باشد. -2کامال درست وقابل اعتماد باشد.  -1دوویژگی الزم برای پاسخ به نیازهای برتر انسان کدامند؟   -13

 جزوه  ی سؤاالت درس  دین وزندگی پایه یازدهم

 انسانیرشته 

 دبیر: سیدرحیم  موسوی نسب

 دبیرستان نمونه دولتی امام علی )ع(

 آموزش وپرورش ناحیه سه اهواز
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 کشف راه درست -درک آینده خویشبه ترتیب مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟ « چگونه زیستن»و« آگاهی ازنحوه زندگی پس ازمرگ»-14
 زندگی

خداوندهمه مخلوقات راهدایت می کند، اماشیوه هدایت مخلوقات متفاوت است .توضیح آنکه هرمخلوقی، شیوه هدایت خداوند چگونه است؟ -15
 یژگی هایی که خداوند دروجودش قرار داده است هدایت می شودمتناسب باو

 کشف راه درست زندگی -3درک آینده خویش  -2شناخت هدف زندگی -1نیازهای برتر انسان رانام ببرید؟ -16

 بقدرت اختیار وانتخا -2توانایی تفکر -1 ویژگی های انسان راکه سبب تمایز وی با سایر مخلوقات می شود، نام ببرید؟-17

 شعرزیربیانگرکدام یک ازنیاز های برتر انسان است؟ -18

 درک آینده خویش«          ازکجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود/به کجا می روم آخر ننمایی وطنم» 

 « راه درست زندگی»و« آینده او« »هدف انسان» چیستیسوال های ازقبیل   دغدغه انسان های جستو گرچیست؟ -19

زیرانشان دهنده بیداری وهوشیاری انسان وتوجه وی به ارزش  مشغولی انسان های جستوگردرموردنیازهای برترمقدس است؟ چرادغدغه ودل-21
 زندگی وآگاهی از زیانی است که یک زندگی بی هدف راتهدید می کند.

وقتی گریبان انسان راخواهد گرفت که دیگر  زیرا آثار وعواقب زیانبار این بی توجهی چراغفلت وبی توجهی به نیازهای برتر کاردرستی نیست؟-21
 کاری از او ساخته نیست وامکان جبران نیست.

یعنی هرمخلوقی رابرای هدفی معین خلق می کند وبرای رسیدن به آن هدف، اوراهدایت منظور ازاینکه خدای جهان حکیم است، چیست؟  -22
 وراهنمایی می فرماید.

یعنی هرمخلوقی رابرای هدفی معین خلق می کند وبرای رسیدن به آن هدف، اوراهدایت  درنظام خلقت است؟چراهدایت یک اصل عام وهمگانی  -23
 وراهنمایی می فرماید. پس هدایت ، یک اصل عام وهمگانی درنظام خلقت است.

 لوقات متمایز می کند.چون سرمایه های ویژه ای دارد که اوراازسایر مخ هدایت انسان  باسایر مخلوقات متفاوت است؟ وه چراشی-24

 سواالت تشریحی

هرپاسخ احتمالی ومشکوک نیازمند تجربه وآزمون است تا کارایی آن زیراباشئد؟   چراپاسخ به نیازهای برتر انسان باید کامال درست وقابل اعتماد-25
 پیشنهادی هم بسیار زیاد وگوناگون است.مشخص شود، درحالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های 

عدل ت وم؟  انسان با کمک عقل خود می تواند به درک این حقیقت برسد که بنا بر حکراتوضیح دهید« درک آینده خویش» ازنیازهای برترانسان-26
 خداوند، مرگ پایان همیشگی زندگی اش نیست، اما نمی داد که نحوه زندگی اوپس از مرگ چگونه است.

یکی این سرمایه ها تفکر وانجام کارها به کمک فکر واندیشه توضیح دهید؟ دین انسان باسایرموجودات می شود،ویژگی هایی راکه سبب تمایز بنیا-27
 ودیگری قدرت اختیار وانتخاب است که باتوجه به این دو سرمایه، فعالیت های انسان رااختیاری می نامند.

 کامل و تنگاتنگی باهم زیرا ابعاد جسمی وروحی وفردی واجتماعی وی پیوند وارتباطباشد؟ « همه جانبه» باید چراپاسخ به نیازهای برتر انسان-28
 توان برای هر بعدی برنامه ریزی جداگانه ای کرد.دارند ونمی 

ر که ارتباط دقیق بانیازهای دیگ «چگونه زیستن» راه زندگی یارابه عنوان یکی از نیازهای برتر انسان توضیح دهید؟ « کشف راه درست زندگی» -29
ر که اگدارد، دغدغه انسان های فکور وخردمند است؛ به خصوص که انسان فقط یک بار به دنیا می آید ویک بار آن راتجربه می کند . انسان می داند 

رسید وبه زیان بزرگی گرفتار خواهدشد راه وبرنامه زندگی رادرست انتخاب نکند، به آن هدف برتری که خداوند درخلقت اوقرارداده است، نخواهد
 که پایان ندارد.
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آگاهی کاملی ازخلقت انسان، جایگاه  -1،چه کسی می تواندپاسخ صحیحی  به آنها بدهد؟ باتوجه به دوویژگی الزم برای پاسخ به نیازهای برتر -31
همچنین بداند که انسان ها، پس ازمرگ، چه سرنوشتی  -2اودرنظام هستی، ابعاد دقیق وظریف روحی وجسمی ونیزفردی واجتماعی اوداشته باشد.

 دارند وچه عاقبتی درانتظار آنهاست.

 سواالت درس دو

 سوواالت صحیح غلط

 صحیح                                                    محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است وهمه آنها آورنده یک دین بوده اند.    -1

 غلط                                                    بوده است.                   « حفظ قرآن ازتحریف» یکی ازعلل فرستادن پیامبران متعدد-2

 صحیح    مکان ها وزمان ها پاسخ دهد.  دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همه سوال ها ونیازهای انسان ها درهمه -4

 صحیح                                                    .      همه پیامبران امت های خود را به نماز دعوت کرده اند اما درشکل وتعداد آن تفاوت است-5

 صحیح                                 هیچ پیامبری ، پیامبرقبلی راانکار ورد نکرد،؛ بلکه خود را ادامه دهنده راه او معرفی می کرد.             -6

 سواالت تکمیلی

 نوع خاص                                                                                      فطرت به معنای..............آفرینش است.               -7

 اسالم–دین                     خداوند فقط یک................برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به ..............تعبیر می شود.         -8

 مستمر -تبلیغ دائمی                                                                       الزمه ماندگاری یک پیام ................و.....................آن است.      -9

تفکردرآیت قرآن کریم ومطالعه تاریخ انبیای الهی نشان می دهد هرپیامبر جدیدی که ازطرف خداوند مبعوث می شد، پیامبران گذشته -11

 ادامه دهنده  -....راه آنان معرفی می کرد.           تصدیق..................وخودرا...............را..........

 تمام کننده  -ءپیامبراکرم)ص( خودرا ادامه دهنده راه...........................و.......................کارآنان معرفی کرد.            همه انبیا-11

 سواالت کوتاه پاسخ

 ف( دین    ب(   فطرت     ج(  اسالم   د( فطرت انساناصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ ال -12

ونددراصل آفرینش وی قرارداده خداکه تسلیم بودن دربرابر خداوند د( آفرینش خاص انسان وویژگی هایی ج(  ب(   نوعی آفرینش خاص   الف(   راه وروش 

  است.

ایمان به  -2ایمان به خدای یگانه ودوری ازشرک  -1؟  پیدا کند،کدامند قلبیایمان انسبت به آنهاخواسته ت راکه خداوندازانسان ها ییبرنامه ها -13

 ایمان به عادالنه بودن نظام هستی -4ایمان به به سرای آخرت، وپاداش وحسابرسی عادالنه-3فرستادگان الهی وراهنمایان دین

 نای تسلیم دربرابرخداوند است.به مع -اسالمبرنامه کلی خداوند برای انسانها چه نام دارد وبه چه معناست؟  -14

 تحریف تعلیمات پیامبرپیشین -3رشد تدریجی سطح فکر مردم  -2استمرار وپیوستگی درتبلیغ دین   -1علل فرستادن پیامبران متعدد رانام ببرید؟ -15

 سواالت تشریحی

فضیلت های اخالقی مانند عدالت  -2اختیار برخوردارند. ازاستعداد تفکر وقدرت -1چهارمورد ازویژگی های  فطری مشترک انسان ها را بنویسید؟  -16

ازفناونابودی گریزان ودرجس -4به دنبال زیبایی ها، خوبی ها وکماالت نامحدودند. -3وخیر خواهی رادوت دارند وازرذایل اخالقی مانند ظلم، حسادت ودروغ بیزارند.

 وجوی زندگی جاودانه هستند.
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باانجام واجبات وترک محرمات،  -1ی خواهند باایمانی که کسب کرده است، درچه زمینه هایی تالش نماید؟ پیامبران درحیطه عمل ازانسان م-17

 -3ففضایل اخالقی مانند: عفت، راستگویی وامانتداری راکسب نماید وازرذایل اخالقی مانند: ظلم، نفاق، دروغ ورباخواری دوری کند-2خداوند راعبادت وبندگی کند.

 ساس عدالت بنا نماید.جامعهای دینی برا

 الزمه ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی ومستمر آن است،استمراروپیوستگی دردعوت که ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است ، راتوضیح دهید؟ -18

 ی ها راتحمل می کردند تاخداپرستی، عدالت طلبیپیامبران الهی باایمان استوار وتالش بی مانند، درطول زمان های مختلف دین الهی راتبلیغ می کردند. آنان سخت

وآداب  ء سبک زندگیوکرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند وگسترش یابد وشرک وظلم ورذائل اخالقی ازبین رود. این تداوم سبب شد تاتعالیم الهی جز

 وفرهنگ مردم شود ودشمنان دین نتوانندآن رابه راحتی کنار بگذارند.

زم ال جی سطح فکر واندیشه مردمیبه دلیل رشد تدرکه ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است ، راتوضیح دهید؟  تدریجی سطح فکر مردم، رشد-19

ا درک ب بدومتناسبود تادرهر عصر ودوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند، تاهمان اصول ثابت دین الهی رادرخور فهم واندیشه انسان های دوران خود بیان کنن

ردم طح فهم ودرک مآنان سخن گویند. در حقیقت، هرپیامبری که مبعوث می شد، درباره توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند ومانند آن سخن گفته، ام بیان اودرس

 زمان خود بوده است.

جتماعی به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی ا که ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است ، راتوضیح دهید؟ تحریف تعلیمات پیامبرپیشین،-21

ی آمدند م کتابت ، تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد، یا به گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن متفاوت می شد؛ براین اساس پیامبران بعدیو عدم توسعه 

 وتعلیمات اصیل وصحیح رابار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

به سبب ویژگی های فطری مشترک، خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تاآنان رابه هدف اوندبرای انسانها یک دین قرارداده است؟ چراخد-21

 مشترکی که درخلقت شان قراده است، برسانداین برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن دربرابرخداونداست.

واسته خانسانها ازیامبران الهی مردم رابه امورمشترکی که خداپچون همه چرامحتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است وهمه آورنده یک دین هستند؟ -22

 داشته باشند.اعتقادوباورقلبی نسبت به 

 علل وجود ادیان مختلف درجهان چیست؟ یا چرادرجهان ادیان متعددی وجود دارد؟ -23

شاء اختالفات وچند دینی راازناحیه آن دسته رهبران دینی می داند که به خاطر حفظ منافع دنیوی)ثروت وقدرت( پیامبر قرآن کریم من -1

 جدید راانکار می کردند ومنشاء اصلی اختالف درادیان الهی می شدند.

ازسازندگان این ادیان، خود را به دروغ  امروزه ادیانی وجود دارندکه کامال به دست انسان ها ساخته شده است وجنبه الهی ندارند. برخی -2

پیامبرمعرفی کرده اند وبرخی نیزخود را ازجانب خدا نمی دانند، بلکه آنچه به فکرشان رسیده است، درقالب یک دین به مردم عرضه کرده 

 اند.

ات وچند دینی راازناحیه آن دسته قرآن کریم منشاء اصلی اختالفات وچند دینی راچه چیزی معرفی کرده است؟ قرآن کریم منشاء اختالف-24

رهبران دینی می داند که به خاطر حفظ منافع دنیوی)ثروت وقدرت( پیامبر جدید راانکار می کردند ومنشاء اصلی اختالف درادیان الهی می 

 شدند.

 سواالت درس سوم

 سواالت صحیح /غلط

 حیحص      ت.     ازآنجا که خداوند پیامبران را می فرستند، واوست که نیاز یاعدم نیاز به پیامبر رادرهرزمان تشخیص می دهد، تعیین ختم نبوت نیز باخداس-1

 حیحص                                باتوجه به اعالم ختم نبوت درزمان حضرت محمد)ص( درمی یابیم که عوامل بی نیازی ازپیامبرجدید فراهم بوده است.-2

 غلط                                                            تعیین امام معصوم ازطرف خداوند سبب شد که همه مسئولیت های پیامبر، ادامه یابد.    -3



5 
 

 غلط                                                        .  استدرکنارقوانین ثابت ومتغیر، اسالم برای  همه حاکمان اختیارات ویژه ای درنظرگرفته -4

 غلط        نیازهای ثابت رافقیهان ومجتهدان ازتحقیق درکتاب وسنت به دست می آورند.                                                          -5

 سواالت تکمیلی

 درخور فهم واندیشه                 هرپیامبری دین الهی را.........قوم خود بیان می کرد.                                                                          -6

 تمام -آخرین        ز ایمان آورده است.                     اگر کسی به................پیامبر الهی ایمان بیاورد، درواقع به ..............پیامبران سابق نی -7

 اسالم                                          خداوند فقط یک دین ویک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که ازآن به .................تعبیر می شود.      -8

 سواالت کوتاه پاسخ

 قوانین ثابت ومتغیر متناسب با نیازهای ثابت ومتغیر بشر -1؟ راکه سبب پویایی وروزآمد بودن آن شده است، نام ببریدویژگی های دین اسالم -9

 اختیارات حاکم نظام اسالمی -2

 این که پیروان پیامبرقبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند.جود دویاچند دین دریک زمان نشانگر چیست؟  -11

وجود امام معصوم)ع( پس ازپیامبر  -3حفظ قرآن ازتحریف   -2آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی  -1وت رانام ببرید؟ عوامل ختم نب -11

 پویایی وروزآمدبودن دین اسالم -4اکرم)ص( 

ش وکوشش مسلمانان درپرتوعنایت الهی باتالاست، آن راتوضیح دهید؟  « حفظ قرآن ازتحریف» ازعواملی که انسان رابی نیاز ازکتاب جدیدنمود-12

 وبااهتمامی که پیامبر اکرم )ص( درجمع آوری وحفظ قرآن داشت، این کتاب دچارتحریف نشد وهیچ کلمه ای برآن افزوده ویاازآن کم نگردید.

 کارگران، مانع ورود کاالهایی شود که امکانمی توان برای اشتغال بیشتر جوانان وبیکار نشدن راهکار نظام اسالمی برای حمایت ازتولید ملی چیست؟   -13

 تولید آن ها درکشور وجود دارد ومردم می توانند آن راتولید کنند.

 دین اسالم چه موقع درکنار قوانین ثابت ومتغیر، برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژ ه ای درنظرگرفته است؟-14

ر می گیردوشرایط ویژ ه ای پیش می آورد کهئ نیازمند قانون جدید است وحاکم اسالمی می تواند این درصورتی که یک مورد مهم بایک مورد مهم تردرتضاد قرا

  .قانون جدید راوضع کند

 ماجعل علیکم فی الدین من حرج -2«احل اهلل البیع وحرم الربا»-1 رابرای نیاز ثابت  بیان کرده است؟ ولیاو اصقرآن چه قواعد -15

اگرمسلمانان دراجرای یک قانون دچار تنگنا ومشقت شوند، می توانندبا نظر فقیه ومتخصص دین،  آن رابه شکلی انجام براساس کدام قاعده ،  -16

 «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» قاعده   ؟دهند که ازاین تنگنا بیرون آیند

 سواالت تشریحی

 ، راتوضیح دهید؟«ی آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگ»ازعوامل ختم نبوت -17

طح ز سبودن سطح درک انسان ها وعدم توانایی آنان درگرفتن برنامه کامل زندگی ازعوامل تجدید نبوت ها بود.درعصرنزول قرآن، با اینکه مردم حجا پایین

ه کمک آن، پاسخ وبفرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری وفرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که متوانست کامل ترین برنامه زندگی رادریافت وحفظ کند 

 نیازهای فردی واجتماعی خود را به دست آورد.
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 راتوضیح دهید؟« پویایی وروزآمدبودن دین اسالم» از عوامل ختم نبوت-18

هایی دارد که می گی دینی می تواند برای همیشه ماندگارباشد که بتواندبه همه سؤال ها ونیازهای انسان ها درهمه مکان ها وزمان ها پاسخ دهد. دین اسالم ویژ

 شر است.ر بتواندپاسخ گوی نیازهای بشردردوره های مختلف باشدویکی ازاین ویژگی ها وجود دودسته قوانین ثابت ومتغیر، متناسب بانیازهای ثابت ومتغی

مسلمانان ودرپرتو عنایت الهی وبااهتمامی باتالش وکوشش   نیاز به تصحیح ندارد وجودانه باقی خواهدماند؟چگونه قرآن ازخطر تحریف درامان ماند و -19

ازآن کم نگردید. به همین جهت این کتاب نیازی به که پیامبر)ص( درجمع آوری وحفظ قرآن داشت، این کتاب دچارتحریف نشد وهیچ کلمه ای برآن افزوده یا

 تصحیح ندارد وجاودانه باقی خواهدماند.

انسان درزندگی فردی واجتماعی دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت همانند امنیت، عدالت،  توضیح دهید؟ منظور ازنیازهای ثابت ومتغییر چیست بامثال -21

ال دادوستد، یک ند؛ مثدادوستد بادیگران، تشکیل خانواده ، تعلیم وتربیت وحکومت . دسته دیگر، نیازهای متغیر هستند که ازدرون همین نیازهای ثابت پدید می آی

ول پ ا شیوه دادوستد ، ممکن است درهرزمان تغییر کند مثال یک روز کاال راباکاال عوض می کردند، روزدیگربه جای کاال سکه می گرفتند ، بعدهانیاز ثابت است ام

 .اعتباری، یعنی اسکناس به بازار آمد وامروزه قراردادهای بانکی، معامله راتنظیم می کنند

 ه واصل، شکل خاص معامله وربا دراین زمان معیین می کنند نام برده وتوضیح دهید؟فقیهان ومجتهدان چگونه وبراساس کدام قاعد-21

یر ما غدرهریک ازشوه های داد وستد، ربا شکل خاصی پیدا می کند که باید تشخیص داده شود، این شکل های خاص نیازهای مت-«احل اهلل البیع وحرم الربا»قاعده 

ثابت، وبا تحقیق ومطالعه درکتاب وسنت، شکل های خاص ربا ومعامله دراین زمان رامعین می کنند وبه کسانی که  ن ومجتهدان براساس آن اصلهستند که فقیها

 مجتهد نیستند، اعالم می کنند تا مطابق با آن عمل کنند.

وانین درکنارق است؟ توضیح دهید؟درچه شرایطی اسالم درکنارقوانین ثابت ومتغیر ، برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژه ای درنظر گرفته  -22

ر یک مورد مهم تثابت ومتغیر، اسالم برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژه ای درنظر گرفته است که این اخیارات بیشتر درمواردی است که یک مورد مهم با

 می تواند این قانون جدید راوضع کنددرتضاد قرار می گیرد وشرایط ویژه ای پیش می آورد که نیازمند قانون جدید است وحاکم اسالمی 

خداوند فقط یک دین ویک راه برای هدایت انسان ها  وقتی خداوند پیامبرجدیدی برای هدایت مردم می فرستد، وظیفه پیروان پیامر قبل چیست؟ -23

انسان های دوران خود بیان کرده اند. آمدن پیامبرجدید هریک ازپیامبران، این دین الهی رادرخور فهم واندیشه فرستاده است که ازآن به اسالم تعبیر می شود. 

ه آمدن پیامبر ب وآوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی ازتعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.هرپیامبری که می آمد،

یاچند دین دریک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبرقبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورد بعدی بشارت می داد وبرپیروی ازاو تاکید می کرد. بنابراین، وجود دو 

 هاند واین کار به معنای سرپیچی ازفرمان خدا وعدم پیروی ازپیامبران گذشته است.

 چهارمسواالت درس 

 ت، برای اثبات ادعای خود چه باید بکند؟ کسی که می پنداردقرآن کریم ازجانب خدانیس« فاتوبسوره من مثله»براساس عبارت قرآنی-1

 سوره ای مانند آن بیاورد.

 الف (مربوط به کدام یک ازنکات علمی بی سابقه قرآن است؟ ب( پیام آن ربنویسید؟« والسماء بیناهاوانالموسعون»آیه-2

 به همه علوم می باشد.الف( انبساط جهان   ب( ذکراین نوع نکات علمی فقط ازخداوند متعال امکان پذیر است که آگاه 

 سواالت صحیح /غلط

 غلط                                   جامعیت قرآن به گونه ای است که فقط ازامور معنوی ورابطه انسان باخداسخن می گوید؟  -3

 غلط                                        می باشد؟ « موزون بودن کلمات ورسایی تعبیرات» ازویژگی های محتوایی قرآن کریم -4

 صحیح                هرپیامبری بایدازسوی خدانشانه وآیتی بیاورد که مردم زمانش به معجزه بودن آن اعتراف داشته باشند.    -5
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 سواالت تکمیلی

 اعجازمحتوایی-اعجاز لفظی                                                جنبه های اعجازقرآن کریم یکی.....................ودیگری......................است.           -6

 لفظی          اب آسمانی است.                نفوذخارق العاده قرآن کریم درافکاروقلوب، ازنشانه های اعجاز..................این کت -7

 23 -شش هزار                                   .............سال به تدریج نازل شده است.       قرآن کریم بابیش از..............آیه درطول........... -8

 غیرمتخصص          مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افاد..........................ممکن است بی عیب جلوه کند.        -9

 یلفظ ودلنشین کلمه هاوجمله ها، شیرینی بیان ورسایی تعبیرات، مربوط به کدام جنبه اعجاز قرآن کریم است؟ساختارزیباوآهنگ موزون -11

 سواالت کوتاه پاسخ

 اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟  الف( معجزه     ب( آیت -11

 .            ب( نشانهالف( کارهای خارق العاده که هیچ کس بدون تایید واذن خداوند قادر به انجام آن ها نیست

 آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن کریم آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم وقرآن چیست؟     -12

 لفظیموزون بودن کلمات ورسایی تعبیرات، مربوط به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم است؟   -13

 محتوایی -2لفظی  -1ام ببرید؟ )قرآن کریم ازچه جهاتی معجزه است؟(   جنبه های اعجاز قرآن کریم ران-14

 زیرا عجز وناتوانی سایر افراد دراین امورآشکار می شود.چرااندیشمندان اسالمی کارخارق العاده انبیاء رامعجزه می نامند؟    -15

 اعجاز محتواییاین جنبه ازاعجاز قرآن برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند وفقط ازترجمه ها استفاده می کنندنیز، قابل فهم ودرک است.  -61

ه نباید برای تمامی زمان ها تاروز قیامت باشدبنابراین معجزه اش آخرین پیامبر چون دینچرامعجزه جاوید پیامبرخاتم)ص( ازنوع کتاب است؟ -17

 تنها برای مردم زمان خودش قابل استفاده ، بلکه برای آیندگان نیز مورد استفاده قرار گیرد

الف( انسجام درونی درعین نزول تدریجی    ب( تاثیر ناپذیری ازعقاید دوران جاهلیت   ج(   جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم رانام ببرید؟ -18

 ات علمی بی سابقهجامعیت وهمه جانبه بودن    د( ذکر نک

 انبساط جهان -2نیروی جاذبه  -1دونمونه ازنکات علمی بی سابقه که قرآن به آنها اشاره فرموده است، رانام ببرید؟ -19

پیامبری حضرت موسی )ع( دردورانی بود که سحر وجادو رواج داشت؛ معجزه حضرت موسی )ع( چه تناسبی بازمان  نبوت ایشان داشته است؟  -21

ناتوان  ،بنابراین حضرت موسی)ع( باید عملی انجام می داد که فراتر از کارساحران وجادوگران باشد، تامردم بدانند که ساحران دربرابرقدرت خداوند

 وضعیف اند.

 سواالت تشریحی

وعمیق قرآن، زیباترین ومناسب ترین خداوند برای بیان معارف ژرف اعجاز لفظی قرآن راتوضیح دهید؟ ) قرآن ازجنبه لفظی چگونه معجزه است؟( -21

ه محض نا باشد، بکلمات وعبارت راانتخاب کرده است تابه بهترین وجه، معنای موردنظر رابرساند ودل های آماده رابه سوی حق جذب کند. هرکس بازبان عربی آش

 یان شده است.خواندن قرآن، درمی یابد که آیات آن باسایر سخن ها کامال فرق می کند وبه شیوه ای خاص ب

می دانیم که آثار ونوشته های اولیه دانشمندان ومتفکران باآثار راتوضیح دهید؟« انسجام درونی درعین نزول تدریجی»ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن-22

سال به 23یش ازشش هزار آیه دارد ودرطول دوران پختگی آنها متفاوت است. از این رو، معموال درنوشته های گذشته خود تجدید نظر می کنند اما بااینکه قرآن ب
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رازاعضای یک تتدریج برپیامبر)ص( نازل شده ودرباره موضوعات متنوعی سخن گفته است، نه تنها میان آیات آن، تعارض وناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق 

 بدن بایکدیگرهماهنگی دارند وهمدیگر راتایید می کنند.

باوجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده، درمورد راتوضیح دهید؟ « جامعیت وهمه جانبه بودن» ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن  -23

ابطه یاآخرت ور ،همه مسائل مهم وحیاتی که انسان درهدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته وچیزی رافروگذارنکرده است. این کتاب فقط ازامورمعنوی

ه جانبه ای جامع وهم انسان باخدا سخن نمی گوید؛ بلکه اززندگی مادی ودنیوی انسان، مسئولیت های اجتماعی ورابطه وی با انسان های دیگر سخن می گوید وبرنامه

 رادراختیارش قرار می دهد.

درجامعه ای که علم ودانش جایگاهی نداشت وخبری ازرشته هایی ؟ راتوضیح دهید« ذکرنکات علمی بی سابقه» ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن  -24

قه بود وبعدها به بمانند فیزیک، زیست شناسی، گیاه شناسی وستاره شناسی نبود، قرآن کریم به برخی نکات علمیی اشاره می کند که درتمام دنیای آن روز بی سا

 مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید.

گویای آن است که قرآن کریم بسیارفراتر ازعلم آن ،گویای چیست؟ جامعه ای که درآن علم ودانش جایگاهی نداشتکات علمی دره نقرآن باشاره  -25

 روزجامعه سخن گفته وذکراین قبیل نکات علمی فقط ازکسی ساخته است که آگاه به همه علوم باشد؛ یعنی خداوند متعال

 می زمان هاجاوید باشد، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟معجزه آخرین پیامبربرای اینکه برای تما -26

 آیندگان هم معجزه بودن آن راتایید کنند. -2مردم زمان خودش به معجزه بودن آن معترف باشند.  -1

 پنجمسواالت درس 

گی کسانی که توانایی وویژخداوند مسئولیت پیامبری رابرعهده چه کسانی قرار می دهد؟  « اهلل اعلم حیث یجعل رسالته»باتوجه به عبارت قرآنی-1

 انجام این مسئولیت رادارند.

 سواالت صحیح/غلط

 صحیح                                                           اولین ومعتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی، گفتار ورفتار پیامبر)ص( است.   -2

 غلط                                                                 والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی راوالیت معنوی می گویند.    -3

                            رسول خدا)ص(باانجام وظایف عبودیت وبندگی درمسیر قرب الهی به مرتبه ای ازکمال نائل آمد که می توانست دردرون افراد تصرف نماید.    -4

 صحیح

 صحیح                                            پیامبراکرم)ص( قرآن کریم راکه به تدریج نازل می شد، مرتب وتنظیم کرد ودراختیار آیندگان قرارداد.  -5

 سواالت تکمیلی

 رفتار -گفتار                                           اولین ومعتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی ...................و..........................پیامبر)ص( است.   -6

 حرام                                                                                   مراجعه به طاغوت وانجام دستورهای وی برمسلمانان ............است.     -7

 اغوتط .     ..........نامیده می شوندأت گرفته ازقرآن نیست....کسانی که به مردم فرمان می دهندوقانون گذاری می کنند، درحالی که فرمانشان نش -8

 عمل  -ایمان                                                میزان بهره مندی انسان ها ازهدایت معنوی به درجه...............و................آنان بستگی دارد.    -9

 والیت -پنج                                       .    استوار دانسته اند که مهم ترین آنها...............نام داردامام باقر)ع( درحدیثی اسالم رابر..................پایه -11
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 سواالت کوتاه پاسخ

 اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ الف( عصمت   ب( تفسیر    ج( طاغوت -11

به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می کنند، درحالی که فرمان وقانونشان نشأت گرفته ازقرآن  الف( محفوظ بودن ازگناه     ب( تعلیم وتبیین   ج( کسانی که

 نامیده می شوند.« طاغوت»نیست

اجرای قوانین  -2تعلیم وتبیین قرآت) مرجعیت دینی (  -1پیامبراکرم)ص( به منظورهدایت مردم، عالوه بر ابالغ وحی، چه کارهایی انجام می داد؟   -12

 ی از طریق تشکیل حکومت اسالمی ) والیت ظاهری(اله

امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شود واعتماد مردم به دین ازبین ؟ اگرپیامبری درمقام تعلیم وتبیین دین معصوم نباشد، چه پیامدی خواهد داشت -13

 می رود.

دین الهی به درستی به مردم نمی رسید وامکان هدایت ازمردم سلب می ت؟ اگرپیامبری دردریافت وابالغ وحی معصوم نباشد چه پیامدی خواهد داش-14

 شود.

امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست، انجام دهدومردم نیز ؟ اگرپیامبری دراجرای احکام الهی معصوم نباشد چه پیامدی خواهد داشت -15

 .ازاو سرمشق بگیرند وامنند اوعمل کنند وبه گمراهی دچارشوند

 زیرابدون عصمت، اعتمادمردم به پیامبران ازبین می رفت وازآنان پیروی نمی کردند.چراعصمت الزمه پیامبری است؟ -16

یعنی آنان کارهایی راکه خداوند واجب کرده است، انجام می دادندوکارهایی راکه خداوند حرام کرده منظور ازاینکه پیامبران ازگناه محفوظ اند چیست؟ -17

 می کردند.است، ترک 

 والیت ظاهری -3مرجعیت دینی -2دریافت وابالغ وحی -1فقط نام ببرید؟ درحوزه رسالت سه مسئولیت پیامبراکرم)ص( را-18

 حرام است.مراجعه به طاغوت وانجام دستورهای وی برمسلمانان چه حکمی دارد؟ -19

 والیت معنویبرترین مقام پیامبر)ص(چیست؟  -21

 می گفتند.« حافظان وحی» وحفظ کنندگان آیات قرآن را« کاتبان وحی» نویسندگان قرآن راچه کسانی هستند؟ کاتبان وحافظان وحی  -21

-3ضرورت پذیرش والیت الهی ونفی حاکمیت طاغوت -2ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم   -1دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی رانام ببرید؟ -22

 ضرورت حفظ استقالل جامعه اسالمی

تاب تامردم بتوانند به معارف بلند این کرانیز برعهده داشت؟ « وظیفه تبیین وتعلیم قرآن کریم»چراپیامبراکرم)ص( عالوه بررساندن وحی به مردم-23

 آسمانی دست یابند. وجزئیات احکام وقوانین آن رابفهمند.

« طاغوت»کنند، درحالی که فرمان وقانونشان نشئت گرفته ازفرمان الهی نیست  کسانی که به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می طاغوت راتعریف کنید؟ -24

 نامیده می شوند.

« فی سبیلقاعده ن» قرآن کریم ازمومنان می خواهد که سلطه بیگانگان رانپذیرند وزیر بارآنها نروند؛ این حاکم قرآنی را قاعده نفی سبیل راتعریف کنید؟ -25

       می گویند.

 حیسواالت تشری

پیامبراکرم)ص( عالوه بررساندن وحی به مردم، وظیفه تعلیم وتبیین آیات قرآن کریم رانیز پیامبربه عنوان مرجع دینی چه کارهایی راانجام می داد؟ -26

 آن رابیاموزند.برعهده داشت تامردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند وجزئیات احکام وقوانین رابفهمند وشیوه عمل کردن به 



11 
 

والیت به معنای سرپرستی ورهبری است . پیامبر)ص( به محض اینکه والیت ظاهری، که ازمسؤلیت های سه گانه پیامبراکرم)ص( است، راتوضیح دهید؟-27

م ( حکومتی راکه برمبنای قوانین اسالمردم مدینه اسالم راپذیرفتند، به این شهر هجرت کرد وبه کمک مردم آن شهر)انصار( وکسانی که ازمکه آمده بودند)مهاجران

 اداره می شد، پی ریزی نمود.

اسالم یک دین کامال اجتماعی است ویکی از اهداف ارسال راشرح دهید؟«ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم»ازضرورت تشکیل حکومت اسالمی -28

 دون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست.پیامبران، آن بود که مردم جامعه ای برپایه عدل بنا کنند. این هدف بزرگ ب

ایشان باانجام وظایف عبودیت وبندگی ودرمسیر قرب الهی به مرتبه ای ازکمال والیت معنوی رابه عنوان برترین مقام پیامبراکرم)ص( توضیح دهید؟ -29

.به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمارراشفا بخشد، تصرف نماید نائل شد که می توانست عالم غیب وماورای طبیعت رامشاهده کند وبه اذن الهی، درعالم خلقت

 بالیی راازشخص یاجامعه دور نمایدوحاجات مردم رادرصورتی که صالح آن ها درآن باشد، برآورده سازد.

کند یاآنان بااختیار خود به  مصونیت ازگناه وخطا درپیامبران به چه صورت است؟ آیا یک مانع بیرونی)فرشته( آنان راازاگناه وخطا حفظ می-31

دارند، درمقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی شوند زیرا « اختیار» و« غریزه» پیامبران با اینکه مانند ما انسان هاسمت گناه وخطا نمی روند؟ توضیح دهید؟

ند ومی داند که باانجام آن، ازچشم خدا می افتدوازلطف ورحمت کسی گناه می کندکه هوی وهوس براو غلبه کند وکسی که حقیقت گناه ومعصیت رامشاهده می ک

ازگناهان معصوم هستیم وحتی تصورآن ها نیز برای ما ناراحت کننده « بعضی» اودور می شود، محبت به خداوند رابه هیچ چیز عوض نمی کند، ما انسانها درمورد

 ارند.گناهان عصمت د« همه»وآزار دهنده هستند، اما پیامبران درمورد 

ت ازلطف ورحمخالصه: )پیامبران درمقام عمل به دستورات الهی دچارگناه نمی شوندزیراحقیقت گناه ومعصیت رامشاهده می کنند ومی دانندکه باانجام گناه 

 خداونددور می شوندومحبت به خداوندراباهیچ چیزعوض نمی کنند.(

 ششمسواالت درس 

 حیحص                 قانون اعالم کرد ودر مقابل تعصبات قومی وقبیله ای ایستاد.               پیامبراکرم)ص( برابری همه افراد رادربرابر -1

 صحیح             پیامبر)ص( درآمدبیت المال رابه صورت مساوی بین همه تقسیم می کرد.                                                      -2

 صحیح                                                                      دفاع منطقی ازاعتقادات، یکی ازعوامل حفظ همبستگی ووحدت میان مسلمانان است.    -3

 حیحص            مستکبران جهانی باتفرقه وجنگ میان مسلمانان درصدد نابودی اسالم وضعیف نگه داشتن همه مسلمانان هستند.            -4

 حیحص  برای حفظ وحدت باید کسانی راکه به ظاهر خود رامسلمان می نامند، بشناسیم وفریب آنان رانخوریم.                                     -5

 سواالت تکمیلی

 سرگشته -غفلت زده                                            پیامبر)ص( باداروهای خویش بیماران................و................رادرمان می کرد.      -6

 عدالت، تبعیض      اقوام وملل پیشین بدین سبب ، دچارسقوط شدند که اجرای...............روا می داشتند.    » پیامبر)ص( فرمودند:  -7

 ........خود می دانستند.رفتاررسول خدا)ص( بامردم به قدری محبت آمیز بود که مردم، ایشان را......... -8

 قاطعیت عمل-اجرای عدالت   یکی ازاهد اف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص( ....................بود.وایشان دراین مورد با........................کرد.   -9

 سواالت کوتاه پاسخ   

ل میان مسلمانان واینکه میان عرب وغیرعرب فرق پیامبر)ص( چگونه عدالت رامیان مسلمانان برقرارکرد؟ باتقسیم مساوی بیت الما -11

 نگذاشتن

-2به اوساحروجادوگر می گفتند-1دومورد ازآزارواذیت هایی که سران قریش درموردرسول خدا)ص( انجام می دادندرابنویسید؟  -11

 خاکستربرسرورویش می پاشیدند.

 وباقاطعیت به آن عمل کرد؟   اجرای عدالترسول خدا)ص( چه موضوعی رابه عنوان یکی ازاهداف مهم حکومت الهی معرفی  -12

 سال11-پیامبرحکومت خودراکجابنانهادوچدسال طول کشید؟   مدینه -13
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چه عاملی باعث شد که متکبران وبرخی ازبزرگان قبایل، جنگ هایی راعلیه پپامبر)ص( به راه انداختند وموضع پیامبر)ص( دراین مورد  -14

 بسیج مسلمانان -دیدند چه بود؟ آنان تعالیم اسالم رابه ضررخود می

مذمت کسانی که کاروفعالیت نمی کردند وفقط عبادت می کردندمربوط به کدام ویژگی پیامبر)ص( به عنوان اسوه بود؟ مبارزه بافقر   -15

 ومحرومیت

رسنه شان گپیامبر)ص( چه کسانی راازمصادیق آن هایی می داندکه به او ایمان نیاورده اند؟ کسانی که باشکم سیر بخوابند وهمسایه  -16

 باشد.

 کدام عامل باعث شد که حتی آزارواذیت های مردم، سبب دوری پیامبر)ص( ازآن ها نگردد؟ عالقه به نجات مردم ازگمراهی -17

مهم ترین ثمره اخوت مسلمانان با یکدیگر چیست ؟ به وجودآمدن قدرت بزرگی است که زورگویان و مخالفان بااسالم راازتجاوز به حقوق  -18

 ی باز می دارد وفرصت پیشرفت مسلمانان رافراهم می کند.ملت های اسالم

بااتحاد وهمدلی با یکدیگر ونگذاریم دشمنان اسالم زحمات وتالش چگونه می توان ازتالش ها ومجاهدت های پیامبر اکرم)ص( قدردانی کرد؟  -19

 های آن حضرت را بی اثر کنند.

« دانش» اعتقادات خود رابارای اینکه ازاهانت وتوهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم، شایسته است چه کاری انجام دهیم؟ ب -21

 اعتالء وارتقاء ببخشیم.« استدالل» و

انش واستدالل، اعتالء اعتقادات خود رابادباتوجه به لزوم حفظ وحدت، مسلمانان باید برچه اساسی ازاعتقادات خود دفاع منطقی نمایند؟  -21

 وارتقاء ببخشند وبراساس معرفت واستدالل دفاع منطقی کنند.

برای اینکه مسلمانان بتوانند وحدت رامیان خود تقویت کنند نیازمند چه برنامه هایی هستند؟ نیازمند اجرای برنامه های دقیقی هستیم  -22

ین های اسالمی خنثی کند ودل های مسلمانان رابه یکدیگر نزدیک که نقشه های تفرقه افکنانه استعمارگران وعوامل آنان رادرسرزم

 کند.

 سواالت تشریحی

 پنج مورد از سیره وروش رسول خدا)ص( رادررهبری بنویسید؟  -23

 مبارزه بافقر ومحرومیت -4سخت کوشی ودلسوزی درهدایت مردم  -3محبت ودارا بامردم -2تالش برای برقراری عدالت وبرابری  -1

 اسالمی برابری واخوت -5

 راتوضیح دهید؟« تالش برای برقراری عد الت وبرابری»ازسیره پیامبر)ص( دررهبری جامعه،  -24

یکی ازاهداف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص( اجرای عدالت بود وایشان دراین موردباقاطعیت عمل کرد وکوشید تاجامعه ای عادالنه 

الهی یکسان باشندآن حضرت، درآمد بیت المال رامیان مسلمانان به تساوی  بنا کند که درآن ازتبعیض خبری نباشد وهمه دربرابرقانون

تقسیم کرد وفرقی میان عرب وغیر عرب نمی گذاشت. به همه بردباری ومالیمتی که دربرابر ضایع شدن حق شخصی خودداشت، 

 یت ومقامی که بود، مجازات می کرد.دربرابرضایع شدن افراد جامعه می ایستاد وکوتاه نمی آمد ومتجاوزان حقوق مردم رادرهرموقع

 راتوضیح دهید؟«  محبت ومدارا بامردم»، ازسیره پیامبر)ص( دررهبری جامعه -25

رفتاررسول خدا)ص( بامردم به قدری محبت آمیز بود که مرد، ایشان راپدرمهربان خود می دانستند ودرسختی ها به ایشان پناه می 

احترام می گذاشت تاآنجا که گاهی ردای خود را زیر پای اوپهن می کرد یابرجای خود بردند.هرکس به خانه آن حضرت می رفت، به او

 می نشاند.هرگز درمقابل یارانش پای خود رادراز نمی کرد وسعی می کرد تاوقتی که آنها نشسته اند، درکنارشان باشد....

 دهید؟راتوضیح « سخت کوشی ودلسوزی درهدایت مردم»،ازسیره پیامبر)ص( دررهبری جامعه -26

پیامبر)ص( چنان عالقه مند به نجات مردم ازگمراهی بود که سختی ها وآزارهای این راه، هرگز سبب دوری اوازمردم نگردید وآن 

قدربرای هدایت شان شبانه روز تالش کرد که خداونددراین باره خطاب به مسلمانان فرمود: رنج شما برای او سخت ودشوار است 

 ن حضرت، تالش می کرد حتی کسانی راکه باایشان می جنگیدند هدایت کند وبه سوی حق دعوت نماید.وبرهدایت شما حریص است. آ

 راتوضیح دهید؟« مبارزه بافقر ومحرومیت»،ازسیره پیامبر)ص( دررهبری جامعه -27
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ان وبینوایان به رسول خدا)ص( هم بافقر مبارزه می کرد وبه دنبال جامعه ای آباد ودور از محرومیت بود وهم باکوچک شمردن فقیر

مخالفت برمی خاست. از این رو، مردم رابه کار وفعالیت تشویق می کرد، ازبیکاری بدش می آمد وکسانی راکه فقط عبادت می کردند 

 وکار نمی کردند، مذمت می کرد.

مبارزه کرد. یکی  راتوضیح دهید؟ رسول خدا)ص( باارزش های جاهلی« برابری واخوت اسالمی»،ازسیره پیامبر)ص( دررهبری جامعه -28

ازاین ارزش ها تعصب های قومی ونژادی بود. آن حضرت برتری عرب برغیر عرب راکه ازسنت های غلط جاهلی بود، باطل کرد وهرگونه  

 فخر وافتخار به این گونه مسائل رامذموم شمرد، مالک وی درتقسیم بندی، تقوای انسان ها بود .

رنوشت ساز، دستور ایشان رابه درستی نمی پذیرفتند؟ بسیاری از اعراب به علت این که چرادرزمان رسول خدا)ص( مردم درلحظات س -29

هنوز فرهنگ اسالمی راجایگزین فرهنگ جاهلی نکرده بودند، فرمان پیامبر)ص( رامانند فرمان بزرگان قوم خود می دانستند، به همین 

 خود متمایل می شدند. علت درلحظات سرنوشت ساز به جای فرمان الهی به فرمان بزرگان قوم

 رسول خدا)ص( به مسلمانان درجنگ باکفاررعایت چه اموری راسفارش نموده اند؟ -31

  کودکان وپیران وزنان رانکشید -1

 حیوانات حالل گوشت رانکشید، مگر اینکه برای تغذیه نیاز داشته باشید. -2

 هرگز آب مشرکان رازهرآلودنکنید. -3

 مزارع ونخلستان ها رانسوزانید. -4

 درجنگ کشته شداورا مثله نکنید.اگرکافری  -5

خود راازسایر مسلمانان دور ندانیم وبرای پیشرفت جهان  -1برای حفظ همبستگی ووحدت میان مسلمانان چه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟ -31

-3کنیم. ازاهانت وتوهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری -2اسالم وپیروزی وسربلندی مسلمانان ، درتمام نقاط حهان تالش کنیم

اعتقادات خود رابادانش واستدالل ، اعتال وارتقا  -4ازمظلوان درتمام نقاط جهان، باروش های درست دفاع کنیم وبرای رهایی آنان ازظلم بکوشیم .

 نان رانخوریمکسانی راکه به ظاهر خود را مسلمان می نامند، ولی با دشمنان اسالم دوستی می ورزند، بشناسیم وفریب برنامه های آ -5ببخشیم .

ای مسمانان جهان که به حقیقت اسالم چهارنکته ازپیام امام خمینی )ره( به مسلمانان رادرخصوص دعوت به اتحاد وهمبستگی بنویسید؟  -32

دست خیانت ابرقدرتها راازممالک خودوخزائن سرشارآنان  -2به پاخیزیدودرزیرپرچم توحیدودرسایه تعلیمات اسالم مجتمع شوید-1ایمان دارید

 برفرهنگ اسالمی تکیه کنید وباغرب وغرب زدگی مبارزه کنید وروی پای خود بایستید. -4دست ازاختالفات وهواهای نفسانی بردارید.-3کوتاه کنید.

 هفتمسواالت درس 

 سواالت صحیح/غلط

 غلط                      پس ازپیامبر)ص( الزم است امام معصوم مسئولیت های ابالغ وحی وتعلیم وتبیین دینی رابه انجام برساند.     -1

 صحیح                 چون اهل بیت)ع( معصوم هستند، سخن وعمل آنان معیار ومالک است وباید به نظر آنان عمل کرد.                 -2

 صحیح                                                                                   دردیدارخویشان تنها علی)ع( به پیامبر)ص( ایمان آورد.     -3

 غلط                                                      علی )ع(درهمه چیز نسبت به پیامبر)ص( شبیه هارون به موسی )ع( است.            -4

 صحیح                                            ن معصوم درکنارنیز همیشگی است.          اماما همان طور که قرآن همیشگی است، وجود -5

 غلط                                                     منظور ازاهل بیت درحدیث ثقلین، به صورت خاص دوازده امام معصوم است.          -6

 صحیح                                    براساس آیه تطهیر، اهل بیت ، ازهرگونه ناپاکی درونی وبیرونی وگناه واشتباه معصوم هستند.        -7

 غلط                                                     به معنی سرپرست ودوست آمده است.     « من کنت مواله »درحدیث « ولی»کلمه  -8

 حصحی              تشخیص عصمت برای انسان ممکن نیست وفقط خدا است که تعیین کننده فرد شایسته احراز مقام امامت است.     -9

« مراولی اال»دستورخدابراطاعت مطلق وبی قید وشرط از« یاایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل واطیعوا الرسول واولی االمر منکم»باتوجه به آیه  -11

 صحیح                                                                                                                   نشانه علم وعصمت آنان است.    
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 سواالت تکمیلی

 ......است. ...........است ودارای علم وعصمت کامل می باشند وپیروی ازکالم ایشان برهمه مسلمانان..............حضرت فاطمه زهرا)س( جزء..... -11

 واجب-اهل بیت

 عصمت-علم ومعرفت                              واشتباه است.               الزمه جانشینی رسول خدا)ص( ....................کامل و................ازگناه -12

 ثقلین         براساس حدیث.................درصورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن واهل بیت تمسک جویند.             -13

 ثقلین                              همیشگی بودن وجود معصوم ازدقت درمفهوم حدیث..................به دست می آید.                 -14

 آیه تطهیر  -علم وعصمت                      الزمه جانشنینی پیامبر)ص(....................است که ازدقت درآیه .................به دست می آید.       -15

           ..........است.    به جز.................................... همه مسئولیت های پیامبر،. برخورداری امام، ازویژگی های خاص پیامبر)ص( نشانه بردوش داشتن -16

 دریافت وابالغ وحی

 تبلیغ -اولی االمر                                               حدیث جابروحدیث غدیر به ترتیب بانزول آیه  ...........و................مرتبط است.       -17

 ابالغ                                               وجود خطرات تهدید برای پیامبر)ص( ازدقت درآیه ...................به دست می آید.   -18

 سواالت کوتاه پاسخ   

 دومورد ازنکاتی راکه پیامبر)ص( درارتباط باقرآن واهل بیت)ع( درحدیث ثقلین بیان فرمودند، بنویسید؟ -19

 همان طور که قرآن همیشگی است؛ وجود معصوم نیز درکنار آن همیشگی است. -1

 واهل بیت نیز همواره با هم اند.مبرازهم جدا نمی شوند، قرآن یاهمان طور که قرآن وپ -2

 اولی االمر چه کسانی هستند؟       حضرت علی)ع( ویازده فرزند ایشان -21

 الزمه جانشینی پیامبر)ص( چیست؟ علم ومعرفت کامل وعصمت -21

 آیه تطهر درکجانازل شده است؟  خانه ام سلمه همسر پیامبر)ص( -22

 را قرآن واهل بیت درکنارهم باعث هدایت می شوند.چرانمی توان برای هدایت به تنهایی ازقرآن کمک گرفت؟ زی -23

اجرای قوانین الهی باتشکیل حکومت  -چه مسئولیت هایی پس ازپیامبر)ص( باقی ماند؟ تعلیم وتبیین قرآن)مرجعیت دینی( -24

 اسالمی)والیت ظاهری(

 را)س(به جز امامان بزرگوار وپیامبر)ص( چه کسی علم وعصمت کامل رادارا بوده است؟ حضرت فاطمه زه -25

اهمیت ابالغ مسئله والیت وجانشینی علی)ع( ، توسط پیامبر)ص( درروز غدیر چه قدر بود؟ آن قدر مهم بود که اگر انجام نمی شدمانند  -26

 این بود که رسالت پیامبر)ص( انجام نشده است.

 منظور ازحجه الوداع چیست؟ به آخرین حج پیامبر)ص( گفته می شود. -27

 سرپرستی و رهبری جامعه است. والیت به چه معناست؟ به معنی -28

 ولی درحدیث غدیر به چه معنایی آمده است؟  سرپرست -29

 کدام حدیث بیانگر آن است که حضرت علی)ع( مشاوروپشتیبان وشریک وجانشین پس ازپیامبراست؟  حدیث منزلت -31

ول امامت حضرت علی)ع( واعالم قب-تبریک وتهنیت مردم به حضرت علی )ص( پس از پایان کدام واقعه ونشانه چه بود؟  واقعه غدیر -31

 رضایت و وفاداری خود به ایشان

 سواالت تشریحی

چراتنها خداوند می تواندفرد شایسته مقام امامت رامعرفی کند؟   ازآنجا که امام همه مسئولیت های پیامبر)ص( جزدریافت وابالغ وحی  -32

راهنمایی های وی به یقین واطمینان برسند؛ عصمت یکی از را دارد، باید صفات و ویژگی های خاصی داشته باشد تا مردم در درستی 

این ویژگی هاست، تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست. بنابراین، تنها کسی که می تواند فرد شایسته مقام امامت رامعرفی 

 کند، خداست.

 رد ازآنها رابنویسید؟با بررسی آیات واحادیثی نظیر والیت، تطهیر، منزلت وثقلین نکاتی روشن می شود، دو مو -33
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 پیامبراکرم)ص( حضرت علی)ع( ویازده فرزند ایشان راجانشین خود معرفی کرده است وآنان عهده دار مسئولیت امامت اند. -1

 الزمه این مرتبه ازجانشینی, علم ومعرفت کامل وعصمت ازگناه واشتباه است. -2

حضرت موسی)ع( رامامور مبارزه بافرعون کرد، آن حضرت ازخداوند راشرح دهید؟ وقتی خداوند « حدیث منزلت» ازموارد تعیین امام  -34

خواست که برادرش هارون رامشاور وپشتیبان وشریک درامر هدایت مردم قرار دهد. پیامبر)ص( نیزبارها به حضرت علی)ع( فرمود: 

 توبرای من به منزله هارون برای موسی هستی ، جزاینکه بعد ازمن پیامبری نیست.

ثقلین، دوچیز گرانبها که پیامبر)ص( پس از رحال خود برای مردم به جا گذاشتند، چه بود ودرباره آنها چه سفارشی براساس حدیث  -35

)ص( سفارش فرمود تا وقتی که به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نمی شوید واین دو هیچ گاه فرمود؟   کتاب خدا وعترت که پیامبر

 ازهم جدا نمی شوند.

پاسخ دهید چرا خداوند به پیامبر)ص( وعده می دهد که اورا حفظ خواهد کرد؟ زیرا ابالغ این پیام، منافع برخی را « ابالغ» با دقت درآیه  -36

 به خطر می انداخت واحتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.

 آیات واحادیث

 یز ولی وسرپرست اوست.راترجمه کنید.  هرکس من ولی اویم، علی ن« من کنت مواله فهذا علی مواله» حدیث شریف -37

درچه صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند؟   درصورتی که به قرآن واهل بیت)ع( « انی تارک فیکم الثقلین» باتوجه به حدیث شریف -38

 تمسک بجویند.

ام ازآن پیکدام ویژگی اهل بیت بیان شده است؟ ویک « انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا» درآیه شریفه  -39

 استخراج کنید؟

 ویژگی عصمت، یعنی پاک بودن ازگناه وخطا -1

 این واقعه عصمت پیامبر)ص( ، حضرت علی)ع( ، حضرت فاطمه )س( ، امام حسن)ع( وامام حسین)ع( رابیان می کند. -2

 هید؟به سواالت زیر پاسخ د« انام ولیکم اهلل.......... والذین آمنوا...............» بادقت درآیه شریفه  -41

 الذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاه وهم راکعون -ورسوله   آیه راتکمیل کنید؟ -1

 حضرت علی)ع( مصداق آیه چه کسی است؟ -2

 والیت به چه آیه ای مشهور است؟ -3

 را« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته» عبارت قرآنی  -41

 ازسوی پروردگارت برتو نازل شده، ابالغ کن واگر انجام دهی، رسالت اورا انجام نداده ایترجمه کنید. ای پیامبرآنچه  -1

 آیه به کدام ماموریت مهم پیامبر)ص( اشاره دارد؟ معرفی حضرت علی)ع( به عنوان جانشین خود درغدیر خم خم -2

 «ر منکمیایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل واطیعوا  الرسول واولی االم» باتوجه به آیه شریفه -42

 آیه راترجمه کنید.      ای کسانی که ایمان آورده اید ، ازخدا اطاعت کنید وازرسول و ولی امرتان اطاعت کنید. -1

پیام آیه رابنویسید.  مسلمانان باید ازخدا ورسول وصاحب امر در برنامه های زندگی خود اطاعت کنند وچون این سه اطاعت درکنار  -2

 هرمورد، حرام است.هم قرار گرفته اند، سرپیچی از

چراجابردرمورد مصداق اولی االمر ازپیامبر)ص( سوال کرد؟معموال وقتی حکم کلی نازل می شد، مسلمانان جزئیات آن راازپیامبر)ص( می  -43

یارسول اهلل ماخدا ورسول » پرسیدند، وقتی هم آیه اولی االمر نازل شد، جابربن عبد اهلل انصاری نزد پیامبر)ص( رفت وپرسید

 «شناختیم، الزم است اولی االمر رابشناسیماورا

ی پس ازایشان چه سرنوشت« والیت ووحکومت»تعلیم وتبیین دین)مرجعیت علمی( و» درمورداینکه دو مسئولیت پیامبراکرم)ص( یعنی -44

 پیدامی کنند چندفرض مطرح است؟ 

 .قرآن کریم وپیامبراکرم)ص( دراین باره سکوت کرده اند -1

 .پایان این دومسئولیت رانیز اعالم نموده اندهمچون مسئولیت اول،  -2

 رابرعهده وی قرارداده اند.« والیت وحکومت»و« تعلیم وتبیین»جانشین راتعیین نموده ودومسئولیت -3
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حلت رپس از«تعالییم وتببین دین ووالیت ووحکومت »قرآن کریم وپیامبراکرم)ص( درموردتداوم دومسئولیت »چرابطالن این فرض که -45

دراین باره سکوت کرده اندروشن است؟ زیراقرآن کریم، هدایتگر مردم درهمه امور زندگی است ؛ وممکن نیست نسبت  رسول اکرم)ص(

به این دو مسئلیت مهم که به شدت درسرنوشت جامعه اسالمی تاثیر گذاراست بی تفاوت باشد.همچنین پیامبر اکرم)ص( آگاه ترین 

ست ونمی تواند ازکنار چنین مسئله مهمی باسکوت وبی توجهی بگذرددرحقیقت ، بی مردم نسبت به اهمیت وجایگاه این مسئولیت ها

 توجهی به این مسئله بزرگ، خود دلیلی برنقص دین اسالم است؛ واین درحالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.

رانیز اعالم «ووالیت  و وحکومت» و«یین تعلیم وتب)»همچون مسئولیت اول، پایان این دومسئولیت » قرآن  کهفرض صحت این چرا -46

صحیح نیست؟زیرا نیاز جامعه به حکومت وتعلیم وتبیین دین، پس از رسول خدا)ص( نه تنها ازبین نرفت ، بلکه افزایش هم « نموده اند

سی قتصادی ، سیایافت؛ زیراگسترش اسالم درنقاط دیگر ، ظهور مکاتب وفرقه های مختلف، پیدایش مسائل ومشکالت جدید اجتماعی، ا

 روفرهنگی را به دنبال داشت ونیاز به امام ورهبری که درمیان انبوه افکار وعقاید، حقیقت رابه مردم نشان دهدوجامعه راآن گونه که پیامب

یر وپایان پذ عالوه براینکه اصوال حکومت واداره جامعه وتعلیم وتبیین دین، امری تمام شدنی اداره می کرد، اداره نماید، افزون ترمی شد.

 نیست وهمواره جامعه نیازمند حاکم ومعلمی است که بتواند راه رسول خدا)ص( را ادامه دهد واحکام اسالم را اجرا نماید.

 رابرعهده وی قرار« والیت وحکومت» و« تعلیم وتبیین دین»چرا این فرض که خدا جانشین پیامبر)ص( راتعیین نموده ودو مسئولیت  -47

 »ابل قبول است.؟ رسول اکرم)ص( به فرمان خداوند، بهتداوم وتعلیم وتبیین دین ودوام حکومت پس ازخود به شکلمنطقی وق« داده اند

 فرمان داده وجانشین خود راتعیین کرده است ومانع تعطیلی این دومسئولیت شده است.« امامت

 سواالت درس هشتم

 صحیح /غلطسواالت 

 صحیح      امام علی)ع( باالگو قراردادن سیره وروش پیامبر)ص( عدالت ومبارزه باتبعیض ونابرابری رادرسرلوحه خود قرارداد.      -1

 صحیح      همان گونه که پیامبر)ص( درعلم خود عصمت دارد، علی )ع( نیز درعلم خودمعصوم است.                                   -2

 غلط       ه خلفای گذشته بیت المال راتقسیم کرد.                                                                   علی )ع( مطابق شیو -3

حدیث علی مع القرآن والقرآن مع »راگوشزد فرمود، با« راه ماندگاری درصراط مستقیم هدایت»پیام حدیث ثقلین که پیامبر)ص(  -4

 صحیح                                                                                                                  ارتباط معنایی دارد.      «علی 

 غلط               مفهوم می گردد.                   « انا مدینه العلم وعلی بابها» حضرت علی)ع( ازدقت درحدیث« عصمت علمی » -5

 یحصح          پیامبر)ص( درباره قضاوت حضرت علی)ع( صفت دقیق ترین وصادق ترین رابیان کردند.        بزرگان علم ودانش و -6

 سواالت تکمیلی

 نام علی)ع( به معنی واالو.................است. بلندمرتبه -7

 پیامبر)ص( درسخنان خودازکلمه............... که ترجمه آن پیرو می شود، استفاده کردوپیروی ازامام علی )ع( راسبب ............دانسته -8

 است.        

 رستگاری -شیعه

 ند وازاوپیروی می کند.شیعه، مسلمانی است که به فرمان..................و....................امیرالمونین)ع( راجانشین پیامبرمی دا -9

 ودقرارداد.  حضرت علی)ع( ازهمان آغازباالگو قراردادن سیره وروش پیامبر)ص(عدالت ومبارزه با................و...................را، سرلوحه کارخ -11

 نابرابری –تبعیض 

 ود.      علم ومعرفتیکی ازابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمومنین)ع( ...............و..............وی ب -11

.....پاسخ امیرالمومنین)ع( به دانش بی مانندی رسیدکه هرکس درهرموردی ازایشان سوال می پرسید، ایشان .................و...................... -12

 کمال درستی -می داد.        بی درنگ

ع کرده بود وتمام ویژگی هایی راکه یک....................باید حضرت علی)ع( همانند رسول خدا)ص( همه .....................رادرخود جم -13

 رهبرجامعه -داراباشد، دارابود.       فضائل الهی
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 حضرت علی)ع( وقتی حکومت رابه دست گرفت, اعالم کرد من براساس ...............و..........................رسول خدا)ص( حکومت می کنم. -14

 سنت     -دستورات قرآن

 واالت کوتاه پاسخس
 علم بی کران -2عدالت بی مانند-1دومورد ازفضایل و ویژگی های امام علی )ع( رابنویسید؟   -15

 ازبزرگان اهل سنت، چه کسی برنهج البالغه شرح نوشته است؟ ابن ابی الحدید -16

ناعادالنه, مقدارکالنی می چراعده ای ازتقسیم بیت المال توسط علی)ع( ناراحت شدند؟ زیرا قبل از حضرت علی)ع( به صورت  -17

 گرفتند.

سوگندبه خدایی که جانم در دست اوست، این مرد وکسانی که ازاو پیوری » این که رسول خدا)ص( خطاب به امام علی)ع( فرمود: -18

به چه جهت بود؟وثمره آن چیست؟ برلزوم اطاعت ازحضرت علی)ع( وثمره آن رستگارشدن واهل نجات بودن « کنند، رستگارند و...

 ستا

 واال وبلندمرتبه -چه کسی پیشنهاد نام حضرت علی )ع( راداد ونام ایشان به چه معناست؟ پیامبر)ص( -19

 

 منهسواالت درس 

 سواالت صحیح /غلط

 امام علی)ع( حاکم شدن بنی امیه رانتیجه سستی مسلمانان دردفاع از حق می داند.      ص -1

 برمبنای امامت طراحی شده بود تحقق نیافت.    صپس ازرحلت رسول اکرم )ص( نظام حکومت اسالمی که  -2

 خطر انحراف ازمسیر الهی ودور شدن ازجامعه توحیدی حتی برای جامعه ای که به دست پیامبر)ص( بنا شده نیز وجود دارد.    ص -3

 شیوه رهبری وحگومت پس ازپیامبر)ص( امامت بود که ادامه یافت.    غ -4

 سواالت جای خالی

( نظام حکومت اسالمی طراحی شده برمبنای.......................تحقق نیافت وفقط دریک دوره کوتاه عالی ترین نمونه انسانی آن بارحلت پیامبراکرم)ص -5

 حضرت علی)ع( –توسط....................به همه نسل های تاریخ عرضه شده است.         امامت 

شان بسیاری ازمردم ومحققان ازیک................مهم هدایت بی بهره ماندند وناچار شدند پس ازرحلت پیامبر)ص( براثر ممنوعیت ازنوشتن احادیث ای -6

 احکام دینی -سلیقه شخصی رادر ................دخالت دهند.     منبع

 نظام حکومت اسالمی که پیامبر)ص( طراحی کرده بود....................نام داشت.       امامت -7

 وتشریحیسواالت کوتاه پاسخ    

 پس از رحلت پیامبر)ص( تحقق نیافتن نظام حکومت اسالمی که برمبنای امامت طراحی شده بود چه دستاوردی داشت؟ -8

 اینکه امامان معصوم باوجود حضور در جامعه فاقد قدرت وامکانات الزم برای اجرای همه جانبه مسئولیت های خود شدند.

 پیروانائمه اشکاالتی به وجود نیاورد؟چراممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر)ص( برای  -9

 زیرا احادیث پیامبر)ص( نزد ائمه که به دور ازخطا بودند حفظ شده بود وبه پبروان ایشان منتقل گردید.

 ازچه زمانی نوشتن احادیث پیامبر)ص( ممنوع شد؟ پس از رحلت رسول خدا)ص( -11

( تفسیر 1رمعارف اسالمی وجعل احادیث ایشان شد رابنویسید؟ دومورد ازمسائلی راکه پس از رحلت پیامبراکرم)ص( موجب تحریف د -11

 وتعلیم آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت مطابق باافکار خود

 ( نقل داستان های خرافی برای مردمدرباره پیامبران2

 ؟دومورد ازچالش های سیاسی ممنوعیت ازنوشتن احادیث پیامبر)ص( بعد ازآن حضرت رابنویسید  -12

 احتمال خطا درنقل احادیث افزایش یافت وامکان کم وزیاد شدن عبارت ها یافراموش شدن اصل حدیث فراهم شد (1

شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد وآنان براساسغرض های شخصی به جعل یاتحریف حدیث پرداختند یا به نفع حاکمان ستمگر ازنقل  (2

 برخی احادیث خودداری کردند.
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 جریان رهبری ازمسیر امامت پس از رحلت رسول خدا )ص( چه بود؟نتیجه خروج  -13

این بود که امامان معصوم )ع( باوجود حضور درجامعه فاقد قدرت وامکانات الزم برای اجرای همه جانبه مسئولیت های خود وجانشینی رسول 

 خدا)ص( به دست کسانی افتاد که باکینه ونفرت باآن حضرت مبارزه کرده بودند.

های زیان بارتحریف معارف اسالمی وجعل احادیث پیامبر)ص( ونقل داستان های خرافی درباره پیامبران توسط برخی ازعلمای وابسته به پیامد -14

 قدرت واهل کتاب رابنویسید؟ این مطالب به کتاب های تاریخی وتفسیری راه یافت وسبب گمراهی بسیاری ازمسلمانان شد.

 عصرامامان رافقط نام ببرید؟ چالش های سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی -15

 ممنوعیت ازنوشتن احادیث پیامبراکرم)ص(   (1

 تحریف درمعارف اسالمی وجعل احادیث         (2

 ارائه الگوهای نامناسب (3

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت (4

شخصیت های برجسته جامعه به کدام یک از چالش های سیاسی اجتماعی وفرهنگی عصر امامان باعث شدکه بافاصله گرفتن اززمان پیامبر)ص(  -16

 انزوا کشیده شوند ؟ توضیح دهید؟

هرچه جامعه اززمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل  -ارائه الگوهای نامناسب

ازمعیارهای اسالمی دور بودند  اسالمی به خصوص اهل بیت پیامبراکرم)ص( رادرانزوا قرار دهند وافرادی را که دراندیشه وعمل واخالق

 به جایگاه برجسته برسانند وآن ها را راهنمای مردم معرفی کنند.

 

 دهم سواالت درس

 سواالت صحیح/غلط

 باوجودشرایط سخت وبحرانی، ائمه اطهار)ع( ازپاننشستند وبه شکل های گوناگون باحاکمان ظالم مبارزه کردند.   صحیح -1

 بزرگوار برای تفسیر قرآن میدان می دادند.   غلطحاکمان زمان ازبه امامان  -2

 امامن درهرفرصتی معارف قرآن رابیان می کردند درنتیجه این اقدام ، مشتاقان معارف قرآنی می توانستند ازمعارف قرآن بهره ببرند . صحیح -3

 ر نیست .   صحیح مقصود امام رضا)ع( ازبیان ) بشروطها وانا من شروطها( این است که توحید تنها یک لفظ وشعا -4

 سواالت تکمیلی

ازنظر امام رضا)ع( تجلی توحید درزندگی اجتماعی  با....................که همان والیت خداست میسر است.    « زنجیره طالیی»باتوجه به حدیث  -5

 والیت امام

 تالش ائمه سبب شد که...............برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند.     حقیت اسالم -6

 خداست -امام     .....................که همان والیت....................میسر می گردد.والیتتجلی توحید درزندگی اجتماعی با -7

 

                  سواالت کوتاه پاسخ

ست به حدیث سلسله زنجیره طالیی چیست؟ ازآن جا که درحدیثی ازامام رضا)ع( توالی اسامی امامان ذکر شده ا« سلسله الذهب»منظور از -8

 الذهب یعنی زنجیره طالیی مشهور است.

 -(3اقدام برای حفظ سخنان وسیره پیامبر)ص( -(2تعلیم وتفسیر قرآن کریم-(1اقدامات مربوط به مرجعیت دینی امامان رانام ببرید؟  -9

 ( تربیت شخصیت های اسالمی4تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو 

علی)ع( راه رستگاری راچه زمانی می توان تشخیص داد؟  وقتی که ابتدا رها کنندگان وپشت کنندگان به صراط مستقیم بنا برفرمایش امام  -11

 راشناسایی کرد.
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است؟ کم بهاء: وقتی که بخواهد به درستی « رایج وفراوان» ودرچه حالت « کم بهاء»فرمایش امام علی)ع( درچه صورت قرآن کاالی بنا بر -11

 ج تر وفراوان: وقتی که بخواهند به صورت وارونه وبه نفع دنیا طلبان معنایش کنند.خوانده شود.  رای

 منظور ازتجلی توحید درزندگی اجتماعی مسلمانان چیست؟  تجلی توحید همان والیت امام که والیت ظاهری می باشد، است -12

 سله الذهب امامان معصوم بودند.چرا حدیث سلسله الذهب به این نام معروف است؟ چون تمام روایت کنندگان حدیث سل -13

( استبصار 4( تهذیب ازشیخ طوسی  3( من الیحضره الفقیه ازشیخ صدوق  2( کافی ازکلینی  1کتب اربعه ونویسندگان آنها را بنویسید؟  -14

 از شیخ طوسی

 سواالت تشریحی

روشن بینی ودرک عمیقی که داشت، سرنوشت و آینده چرا امیر المومنین )ع( نسبت به عاقبت رفتار مسلمانان تذکر می دادند؟ علی )ع( با  -15

نابسامان جامعه اسالمی را پیش بینی می کرد ودر زمان های مختلف ودر سخنرانی های متعدد مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم 

 می داد.

سالم برای جویندگان پوشیده نماند تالش ائمه درزمان خود چه اثری برای جویندگان حقیقت داشت؟ تالش ائمه سبب شد که حقیقت ا -16

وکسانی که طالب حقیقت بودند، بتوانند درمیان انبوه تحریفاتی که توسط حاکمان ستمگر وعلمای وابسته صورت می گرفت، به تعلیمات 

 اسالم اصیل دست یابند وراه حق را از باطل تشخیص دهند.

ی نو، چه فعالیتی داشتند؟ ائمه اطهار )ع( با تکیه بر علم الهی خود به دور از انزوا امامان )ع( درزمینه تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازها -17

 هو گوشه گیری  وبا حضور سازنده وفعال درباره همه این مسائل اظهار نظر می کردند ومسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند . ثمر

 ئمه اطهار درکنار سیره پیامبر)ص( وقرآن کریم است.حضور آنان فراهم آمدن کتاب های بزرگ درحدیث وسیره ا

است، آن راتوضیح دهید؟امیر المومنین )ع( وفاطمه زهرا)س( سخنان پیامبر « اقدام برای حفظ سخنان پیامبر)ص( »ازجمله اقدامات امامان  -18

 بعد از خود منتقل کنند.را به فرزندان ویاران خود می آموختند وازآنان می خواستند که این آموزش ها را به نسل های 

تعلیم وتفسیر قرآن کریم که ازجمله اقدامات مرجعیت دینی امامان )ع( را توضیح دهید؟  درحالی که حاکمان زمان به افراد فاقد صالحیت  -19

با اندیشه های باطل خود تفسیر کنند، امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردندمعارف این  میدان می دادند تا قرآن رامطابق 

کتاب آسمانی را بیان می کردند ورهنمودهای آن را آشکار می ساختند. درنتیجه این اقدام ، مشتاقان معارف قرآنی تونستند ازمعارف قرآن 

 بهره ببرند.

برای جویندگان حقیقت داشت؟ تالش ائمه سبب شد که حقیقت اسالم برای جویندگان پوشیده نماند وکسانی که  تالش ائمه درزمان خود چه اثری -21

ند بطالب حقیقت بودند، بتوانند درمیان انبوه تحریفاتی که توسط حاکمان ستمگر وعلمای وابسته صورت می گرفت، به تعلیمات اسالم اصیل دست یا

 وراه حق را از باطل تشخیص دهند.

 

 یازدهمسواالت درس 

 سواالت صحیح/غلط

حضرت علی)ع( پس ازاین که ازحق مسلم خود دررهبری جامعه اسالمی محروم ماند، برای حفظ نظام نوپای اسالمی سکوت پیشه کرد؟  -1

 ص

 غلطهارون الرشیدبرای جلب یاران وعلویان به خود به اجبار وزور امام رضا)ع( را ولیعهد وجانشین خود معرفی کرد؟    -2

 سواالت تکمیلی

 مدت ده سال ازامامت امام رضا)ع( دردوره....................بود که دوران بسیار سختی محسوب می شود..      هارون عباسی -3

 مدرسه علمی -علمیامام باقر)ع( اقدام...................وفرهنگی مهمی راآغاز کرد وآن پایه گذاری یک....................بزرگ درمدینه بود.       -4
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                  سواالت کوتاه پاسخ

تقیه راتعریف کنید؟ ائمه اطهار)ع( می کوشیدند آن بخش ازاقدامات خود راکه دشمن به آن حساسیت دارد درقالب تقیه پیش ببرند یعنی  -5

 اقدامات خود رامخفی نگه دارند به گونه ای که درعین ضربه زدن کمترضربه بخورند.

 گذاری یک مدرسه علمی بزرگ توسط امام باقر)ع( اقدامی ضروری بود؟ به علت ظهور فرقه های گوناگون درجهان اسالمچراپایه  -6

( انتخاب شیوه های -3معرفی خویش به عنوان امام برحق -(2عدم تایید حاکمان -1اصول کلی امامان درمبارزه باحاکمان رانام ببرید؟ ( -7

 درست مبارزه

ف ائمه اطهار به چه صورت انجام می گرفت؟ امامان هیچ یک از حاکمان عصر خویش را به عنوان جانشین رسول خدا)ص( عدم تایید حاکمان ازطر -8

 تایید نمی کردند واین عدم تایید را به شیوه های مختلف به مردم اعالم می کردند.

( برقراری عدالت ومساوات درجامعه   ج( برکناری فرمانداران هدف امام علی )ع( از پذیرفتن حکومت چه بود؟ الف( احیای سنت وسیره پیامبر)ص(    ب -9

 فاسد وظالمی مثل معاویه

را به عنوان یکی از منابع معرفتی شیعه معرفی کنید؟ توسط امام هادی )ع( بیان شده که مانند یک درس امام شناسی است و « جامعه کبیره» زیارت  -11

 ( شده است.سبب شناخت بهتر امامت و ویژگی های ائمه اطهار )ع

م نیست سوظیفه ما دربرابرامامان چیست؟ شایسته است به گونه ای زندگی کنیم که سبب بد بینی دیگران به شیعه نشویم وبدانیم شیعه بودن تنها به ا -11

 بلکه اسم باید با عمل باشد تا پیرو حقیقی پدید آید.

امامت امام عصر )عج( در دوره غیبت صغری امام، چهار نایب خاص به ترتیب شیوه ارتباطی امام عصر)عج( درزمان غیبت صغری چگونه بود؟ درزمان  -12

 یکی پس از دیگری تعیین شده ورابط ایشان ومردم بودند.

ود بودانشمندانی امام باقر )ع( در دوران امامت خود چگونه فعالیت می کردند؟ امام باقر)ع( نهضت علمی راآغاز کردند، اولین اقدام ایشان تربیت شاگردان  -13

 که بتوانند اعتقادات اهل بیت را درمیان مردم گسترش دهند.

 سواالت تشریحی

اول  این که رهبری واداره جامعه ازجانب خداوند به آنان سپرده شده -1امامان بزرگوار از چند جهت باحاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟ دو جهت:  -14

هت که حاکمان غاصب قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند وبه مردم ستم می کردند وامامان دوم ازآن ج -2است واین کار را وظیفه خود می دانستند

 براساس وظیفه امر به معروف ونهی از منکر با آنان مقابله می کردند وازحقوق مردم دفاع می نمودند.

امیه به اوج رسیده بود، دراین شرایط دو جناح علیه امویان چرا امام صادق )ع( توانست مبارزات خود راعلنی کند؟ زیرا ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی  -15

 فعالیت می کردند؛ یکی عباسیان ودیگری علویان ) دوستداران اهل بیت( به همین جهت ، امام صادق)ع( مبارزه خود راعلنی ترکرد.

رد؟  (    امام حسن )ع( نیز مانند پدر بزرگوارش چگونگی مبارزه امام حسن)ع( راباحکومت وقت توضیح دهید؟ )چرا امام حسن )ع( با معاویه صلح ک -16

 ف کند وبا حیلهدستور جهاد علیه معاویه را صادر کرد . اما معاویه با صرف هزینه های زیاد توانست بیش تر فرماندهان سپاه امام را از نبرد باخود منصر

سرانجام صالح را درآن دید که برخالف میل خود ازجنگ دست بردارد وبا  ها ونیرنگ های گوناگون، مردم را باخود همراه سازد. امام با سنجیدن شرایط،

 معاویه قرارداد صلح امضاء کند.

را توضیح دهید؟ امامان هیچ یک ازحاکمان غیر قانونی عصر خویش را به عنوان جانشین « عدم تایید حاکمان» ازاصول کلی امامان درمبارزه با حاکمان  -17

واین موضوع را به شیوه های مختلف به مردم اطالع می داند. آنان گرچه تفاوت های اخالقی ورفتاری حاکمان را درنظر  رسول خدا)ص( تایید نمی کردند

 می گرفتند واگر حاکمی در موردی برطبق دستور اسالم عمل می کرد، آن را تایید می کردند، اما درغصب خالفت وجانشینی رسول خدا)ص( همه را

 یکسان می دیدند.

 دوازدهمدرس سواالت 

 سواالت صحیح/غلط

 دوره غیبت امام زمان)عج( به معنای عدم رهبری امام زمان )عج( است    غلط -1

 امام عسکری)ع( تازمان شهادت خود، حضرت مهدی )عج( را از همه مردم مخفی نگه داشتند؟   غلط -2
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 .   صحیحهـ .ق، امامت امام مهدی)عج( آغاز شد 261پس از شهادت امام حسن عسکری)ع( درسال  -3

 امام زمان )عج( در دوره غیبت صغری زندگی مخفی نداشت.   غلط -4

 سواالت تکمیلی

 ظیاور وحاف -ازنامه امام عصر )عج( به شیخ مفید درمی یابیم که درحقیقیت، هم اکنون ایشان........و................مسلمانان است.     سرپرست -5

 هـ .ق طول کشید و..................نامیده می شود.          غیبت صغری 329که تاسال حضرت مهدی)عج( دو غیبت داشته است، اول غیبتی  -6

 شان درگناهخداوند به علت ستمگری انسان ها و.....................................آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد. زیاده روی -7

 زنظرها......................است .   غایب   امام را غایب نا میده اند؛ زیرا ایشان اا -8

 

                  سواالت کوتاه پاسخ

هجری قمری غیبت صغری نامیده می 329هجری قمری تاسل 261غیبت صغری راتعریف کنید؟ دوره اول امامت امام مهدی)عج( ازسال  -9

 شود.

 امام وحضور درمیان مردمتشبیه خورشید پشت ابر دررهبری امام عصر)عج( بیانگر چیست؟ وجود  -11

 پیامبراکرم)ص( چه کسانی را به عنوان پدران امت معرفی کردند؟ خود وامام علی)ع( -11

 امام زمان )عج( دردوره غیبت صغری ، ازچه طریقی پیروان خود را رهبری می کردند؟   ازطریق نواب اربعه -12

 به خورشید پشت ابر   امام عصر)عج( رهبری خود را درعصر غیبت به چه چیزی تشبیه کرده است؟ -13

 نواب اربعه در دوره غیبت صغری چه مسئولیتی برعهده داشتند؟ رابط میان مردم وامام عصر)عج( بودند. -14

 -( حل بعضی ازمشکالت علمی علما2-( هدایت باطنی افراد1دو نمونه ازموارد والیت معنوی )یاری شیعیان( امام عصر)عج( رابنویسید؟   -15

 (دعا برای مومنان3

امام زمان چگونه است؟ ایشان به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است، افراد مستعد وبه ویژه شیعیان ومحبّان خویش « معنوی والیت -16

 را از کمک ها وامدادهای معنوی خویش برخوردار می سازد.

 سواالت تشریحی

نشناختند وچنان درمسیر غلط پیش رفتند که یازده تن علت غیبت امام عصر)عج( چیست؟ فرزندان ناسپاس ،قدر پدران مهربان خود را  -17

 از رهبران آسمانی خود را شهید کردند وبه این وسیله قدر ناشناسی وناسپاسی خود را نشان دادند.

غیبت امام عصر )عج( به چه معناست؟ امام غایب است یعنی ایشان از نظرها غایب است نه این که درجامعه حضور ندارد به عبارت دیگر  -18

 این انسان ها هستند که امام را نما بینند نه این که ایشان در بین مردم نیست وازوضع مردم بی خبر است.

غیبت امام عصر)عج( تا چه زمانی ادامه می یابد؟ غیبت آن حضرت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه انسانی  -19

 خرین حجت الهی راپیدا کند.شایستگی درک ظهوروبهر ه مندی کامل از وجود آ

چرا غیبت امام عصر )عج( به خورشید پشت ابر تشبیه شده است؟ همان طور که برخی انسان ها فواید خورشید پشت ابر را در نمی یابند  -21

ان همگومشاهده نمی کنند، اگر شب عالم را فراگیرد وخورشید هیچ گاه طلوع نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر بر 

 روشن خواهد شد.

 سیزدهمسواالت درس 

 سواالت صحیح/غلط

 همه پیامبران دراصل الهی بودن پایان تاریخ وظهور ولّی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند.     صحیح -1

 اهل سنت اعتقاددارند حضرت مهدی)عج( هنوز به دنیا نیامده اند.   صحیح -2
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 عج( آماده سازی برای ظهور است. صحیحالزمه انتظار برای حضرت مهدی) -3

 مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردی واجتماعی دین ومقابله باطاغوت ازجمله دستورات امام زمان )عج( است.     صحیح -4

 سواالت تکمیلی

 بنابرفرمایش امام علی)ع( محبوب ترین کارها نزد خدا ...............است.     انتظار فرج -5

 وظیفه مومنان دردوران غیبت جز با نفی حاکمان طاغوت وتشکیل .............میسر نمی شود.   حکومت اسالمیانجام  -6

 هرکس بمیرد وامام زمانش رانشناسد، به مرگ ...................ازدنیا رفته است .  جاهلیت -7

 تمدن اسالمی -اند.     تحول جهانییاران امام ، پیشتازان ................وسازندگان ......................... -8

 

                  سواالت کوتاه پاسخ

(گذشته -1طبق نظریه برخی ازجامعه شناسان ، پویایی جامعه شیعه درطول تاریخ به دو عامل وابسته است، آن دو عامل رابنویسید؟  -9

 آینده سبز -(2سرخ 

( آماده 3( پیروی ازفرمان های امام عصر)عج(   2معرفت ومحبت به امام (تقویت 1مسئولیت های منتظران امام زمان )عج( رابنویسید؟ -11

 ( دعابرای ظهور امام4کردن خود وجامعه برای ظهور  

( فراهم 5( امنیت کامل    4(  شکوفایی عقل وعلم   3( آبادانی    2( عدالت گستری   1اهداف حکومت جهانی امام زمان رابنویسید؟    -11

 شدن زمینه رشد وکمال

 ی از عالئم پیروی از امام عصر )عج( چیست؟ تشکیل حکومت اسالمی درعصر غیبت وبرکنار کردن حاکمان ستمگریک -12

( اهل 3( پاک دامن باشند2( درامانت خیانت نکنند1چهارمورد از ویژگی های یاران امام عصر )عج( را از نظر امام علی)عج( بنویسید؟ -13

 خون ریزی نکنند. ( به ظلم وستم،4دشنام وکلمات زشت نباشند.  

 نفربه تعداد یاران پیامبر)ص( درجنگ بدر 313هسته مرکزی یاران امام زمان)عج( چه تعدادی است ؟  -14

 سواالت تشریحی

 باتوجه به حدیث حضرت علی )ع( چه کسانی  می توانند درهنگام ظهورویژگی های یاران امام زمان )عج( راداشته باشند؟ -15

درصحنه فعالیت های اجتماعی ونبرد دائمی حق وباطل ،  در جبهه حق حضوری فعال داشته باشند وبا کسانی که قبل از ظهور آن امام، 

 ایستادگی درمقابل شیاطین درون وبرون، ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت نفس وپاک دامنی را درخود پرورانده باشند.

( گذشته سرخ : اعتقاد به 1ملی وابسته است ؟ توضیح دهید؟  به اعتقاد جامعه شناسان، پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به چه عوا -16

 ( آینده سبز: انتظار برای سرنگونی ظالمان وگسترش عدالت درجهان زیر پرچم امام عصر)عج(2عاشورا، آمادگی برای شهادت وایثار    

امام درپیشگاه الهی ، ب(آشنایی با شیوه  ازجمله عوامل موثر درمعرفت ومحبت به امام زمان )عج( رانام ببرید؟   الف( شناخت جایگاه -17

 حکومت داری ایشان به هنگام ظهور، ج( آشنایی باصفات و ویژگی های ایشان درسخنان معصومین )ع(

چرا تقویت معرفت ومحبت به امام عصر)عج( یکی از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت است؟ زیرا پیامبر وامام  ازپدر ومادربرای  -18

 ترند. آنان که چنین معرفتی را به دست آورده اند، محبت بیشتری به پیامبر وامام دارند.مومنان مهربان 

درباره موعود ومنجی رابنویسید؟ ما شیعیان معتقدیم که بنا بر سخنان صریح پیامبر)ص( وائمه اطهار)ع( موعود ومنجی « شیعه»اعتقاد -19

با توجه خاص خداوند به حیات خود ادامه می دهد تا اینکه به اذن خداوند انسان ها، دوازدهمین امام وفرزند امام حسن عسکری)ع( است و

 ظهور کند وحکومت جهانی اسالم را تشکیل دهد.

( پیروان آن حضرت از یک سو، امام خود را حاضر وناظر 1فواید اعتقاد به زنده بودن امام عصر)عج( وحضور ایشان درجامعه رابنویسید؟  -21

( جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و والیت معنوی ایشان 2ت ایشان تالش می کنند.  برخود می یابند وبرای  رضای

 برخوردار می گردد.
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امام زمان )عج( چه زمانی ظهور می کند؟ زمانی که مردم جهان از همه مکتب های غیر الهی ومدعیان برقراری عدالت درجهان نا امید  -21

 اقعی کرده اند، دل های مردم به سوی آن منجی الهی جلب شده است.شده اند وبا تبلیغی که متظران و

فراهم شــدن زمینه رشــد وکمال ، که ازجمله اهداف حکومت امام مهدی )عج( را توضــیح دهید؟ درجامعه مهدوی زمینه های رشــد     -22

معه تقدیم نمایند وخیر خواه دیگران وتکامل همه افراد فراهم اســت. انســان ها بهتر می توانند خدا رابندگی کنند، فرزندان صــالح به جا

 باشند. بدین ترتیب ، انسان ها  به هدفی که خدا درخلقت برای آنها تعیین کرده ، بهتر وآسان تر می رسند.

 چهاردهم سواالت درس

 سواالت صحیح/غلط

 صحیح  کسی شایستگی رهبری جامعه اسالمی را دارد که هم مشروعیت و هم مقبولیت داشته باشد. -1

 ازآنجا که ولی فقیه بیان کننده قوانین ومقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وی مانند انتخاب مرجع تقلید است.    غلط -2

 را نیز داشته باشد.      غلط« شجاعت وقدرت روحی» و« مدیر ومدبر» مرجع تقلید باید دوشرط -3

 غلط مرجعیت دینی در زمان غیبت درقالب والیت فقیه استمرار می یابد.    -4

 ازمیان فقیهان کسی که توانایی اداره جامعه را داشته باشد، مرجع تقلید نامیده می شود .  غلط -5

 سواالت تکمیلی

 والیت فقیه«                حکومت اسالمی درشکل........................استمرار می یابد» درعصر غیبت  -6

 صرف شناخت دقیق دین کنند وبه ..................در دین بپردازد.  تفقه قرآن کریم دستور می دهد گروهی ازمردم وقت وهمت خود را -7

.تالش کنیم.     هنگامی که اهداف وآرمان های اجتماعی دربرابر منافع فردی قرار می گیرند، بابتوانیم ازمنافع....................برای............... -8

 اهداف اجتماعی   -فردی

 .......باشد، یعنی ازهمه فقها عالم تر باشد.  اعلممرجع تقلید باید ........ -9

 تفقه به معنای...................در دین است.   تفکر عمیق -11

                  سواالت کوتاه پاسخ

 الف( فقیه          ب(   ولی فقیه           ج( مرجع تقلید          د( تقلید              هـ( تفقه اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟  -11

 الف( افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین واحکام اسالم ر از قرآن و روایات به دست آورند.

 عهده دار حکومت می شود وقوانین الهی را در جامعه به اجرا در می آورد.ب( کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد، 

 ج( فقیه ومتخصصی که برای تقلید در احکام دین به او رجوع می شود.

د( کسانی که دراحکام دین متخصص نیستند، به فقیهان مراجعه می کنند واحکام و قوانین دین را ازآنان می آموزند. این مراجعه را پیروی 

 تقلید می گویند.یا 

 هـ( به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است.

( زمان شناس باشد وبتواند احکام دین را متناسب با 3( عادل باشد. 2( با تقوا باشد. 1شرایط مشترک ولی فقیه ومرجع تقلید را بنویسید؟ -12

 نیازهای روز به دست آورد.

 احکام دین را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.چرا باید مرجع تقلید زمان شناس باشد؟ تا بتواند  -13

پیامبراکرم)ص( حال کسی راکه از امام خود دور افتاده وبه او دسترسی ندارد، به چه کسی تشبیه کرده است؟ چرا؟ سخت تر از حال یتیمی  -14

 که پدر خود را از دست داده است، زیرا در مسائل زندگی ، حکم ونظر امام را نمی داند.

 یه چه زمانی مشروعیت ومقبولیت دارد؟ زمانی که هم شرایط تعیین شده در دین را داشته باشدوهم مورد پذیرش مردم باشد.ولی فق -15

 می تواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد؟    زمان شناس بودن« مرجع تقلید»با کدام شرط  -16
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 بری جامعه را برعهده گیرد، چه نامیده می شود؟    ولی فقیهازمیان فقها، کسی که می تواند مسئولیت اداره وره -17

چگونه تداوم می یابد؟ مرجعیت دینی در شکل مرجعیت  مرجعیت فقیه و والیت « والیت ظاهری» و « مرجعیت دینی» درعصر غیبت  -18

 ظاهری به صورت والیت فقیه استمرار پیدا می کنند.

 را دارد، نام ببرید؟   مقبولیت ومشروعیت دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعه اسالمی -19

 ازشرایط رهبر جامعه اسالمی است؟   برای اینکه بتواند جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند.« مدیر ومدبر» چرا -21

شجاعت وقدرت روحی  (5( مدیر ومدبرباشد.  4( زمان شناس باشد.   3( عادل باشد.   2( باتقوا باشد.    1شرایط ولی فقیه رانام ببرید؟  -21

 داشته باشد.

 سواالت تشریحی

انتخاب کند؟ اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین ویک رهبری امکان  چرا نمی شود هرکس به طور جدا گانه ای برای خود ولی فقیه  -22

 پذیر است در غیر این صورت هرج ومرج وتفرقه وپراکندگی پیش می آید.

باشد؟ تا بدون واهمه، با دشمنان دین مبارزه کند ودراجرای احکام دین از کسی نترسد « شجاعت وقدرت روحی» چرا ولی فقیه باید دارای  -23

 وبا قدرت درمقابل تهدیدها بایستد وپایداری کند.

وقدرت ( شجاعت 2( مدیر ومدبّر باشد وبتواند جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند.  1شرایط اختصاصی ولی فقیه رابنویسید؟  -24

روحی داشته باشد وبدون ترس و واهمه ، دربرابر زیاده خواهی دشمنان بایستد، دراجرای احکام دین از کسی نترسد وباقدرت، درمقابل 

 تهدیدها بایستد وپایداری کند.

( یکی از 2هند، بپرسد.( ازدونفر عادل ومورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط راتشخیص د1راه های شناخت مرجع تقلید را بنویسید؟   -25

 فقیهان، در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود وبداند که این فقیه، واجد شرایط است.

راشرح دهید؟   ازآنجا که ولی فقیه، بیان کننده قوانین ومقررات اجتماعی اسالم است، « مرجع تقلید» و« ولی فقیه »تفاوت میان انتخاب  -26

تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد؛ زیرا اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین ویک رهبری امکان پذیر است درغیر  انتخاب وی نمی

 این صورت هرج ومرج وتفرقه وپراکندگی پیش می آید.

ان دخالت دارند؟ غیر پس از رحلت امام خمینی )ره( انتخاب ولی فقیه درکشور ما چگونه انجام گرفت ومردم ازچه طریقی درانتخاب ایش -27

مردم ازمیان فقها، نمایندگان خبره خویش راانتخاب می کنند وآنها کسی را که برای رهبری جامعه اسالمی شایسته تر تشخیص  -مستقیم

 دهند، به جامعه اعالم می کنند.

ببرد؛  ابتواند کشور را اداره کند وبه پیشرا توضیح دهید؟ ولی فقیه باید ازجانب مردم پذیرفته شده باشد ت« مقبولیت» ازشرایط ولی فقیه  -28

 یعنی ولی فقیه باید نزد مردم جامعه خود مقبولیت داشته باشد.

را توضیح دهید؟ حکومت ورهبری فقیهی که واجد شرایط است، مشروع می باشد؛ یعنی دین به او اجازه « مشروعیت»ازشرایط ولی فقیه  -29

 یروی از دستورات وی، حرام است.رهبری مردم را داده است . درغیر این صورت، پ

 ادامه یابد؟   زیرا« والیت ورهبری» و« مرجعیت دینی»چرادرعصر غیبت ضروری است که دو مسئولیت  -31

ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند وبرای مردم بیان کند وپاسخگوی مسائل جدید مطابق « مرجعیت دینی» اگر (1

 مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن عمل کنند.با احکام دین نباشد ، 

ادامه نیابد وحکومت اسالمی تشکیل نشود، نمی توان احکام اجتماعی اسالم راکه نیازمند مدیریت وپشتوانه « والیت ظاهری»اگر (2

 حکومتی است، درجامعه به اجرا درآورد.

 پانزدهمسواالت درس 

 سواالت صحیح/غلط

 اسالمی می کوشد جامعه مطابق دستورات دین اداره شود.   صحیحرهبرجامعه  -1
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 تفرقه وپراکندگی، به سرعت یک حکومت را ازپای درمی آورد وسلطه گران ر برکشور مسلط می کند.   صحیح -2

 همبستگی اجتماعی ، کشور راقوی می کند وبه رهبری امکان می دهد که برمردم مسلط شود.  غلط -3

 د، فرصت وتوان مقابله با مشکالت داخلی وخارجی رابرای رهبرفراهم کنند.    صحیحمردم با یدبااستقامت خو -4

یکی از معیارهای درستی ونادرستی  عملکرد ما درحکومت اسالمی، ناراحتی دشمنان ازعمل ما یاخوشحالی وشادی آنان از رفتا  -5

 ماست.صحیح

 سواالت تکمیلی

افراد جامعه را................خود بیابد وهدایت جامعه به سمت ........................برای درنظارت همگانی سبب می شود که رهبر، همه مشارکت  -6

 وظایف اسالمی -رهبرآسان ترشود.          پشتیبان

یش می یابد.    اگر کارگزاران جامعه، وظیفه خود را به درستی بشناسند وهم به درستی اجرا کنند، ...................به حکومت ، روز به روز افزا -7

 اعتماد مردم

 درنظام وحکومت اسالمی، ......................و.................................مردم پایه واساس پیشرفت است . -8

 راه رستگاریرهبر جامعه اسالمی، رهبری کسانی را برعده دارد که می خواهند..........................را درسایه قوانین اسالم بپیمایند.       -9

                  سواالت کوتاه پاسخ

بنا بر عهد نامه امیر المومنین )ع( چرا حاکم باید نسبت به همه مردم تحت حکومت خود، مهربان باشد؟ زیرا مردم دو دسته اند دسته ای  -11

 برادر دینی تو ودسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.

( حفظ استقالل کشور 2( تالش برای اجرای احکام ودستورات الهی درجامعه  1حکومت اسالمی را بنویسد؟ وظایف رهبر نسبت به مردم در  -11

 (  ساده زیستی4( تصمیم گیری براساس مشورت     3وجلوگیری از نفوذ بیگانگان   

استقامت وپایداری دربرابر (   2( وحدت وهمبستگی اجتماعی  1مسولیت های مردم نسبت به رهبر درحکومت اسالمی  را بنویسید؟    -12

 ( اولویت دادن به اهداف اجتماعی5( مشارکت درنظارت همگانی   4( افزایش آگاهی های سیاسی واجتماعی 3مشکالت  

( شجاعت وقدرت روحی 5( مدیر ومدبرباشد.  4( زمان شناس باشد.   3( عادل باشد.   2( باتقوا باشد.    1شرایط ولی فقیه رانام ببرید؟  -13

 باشد. داشته

چرا امیر المومنین )ع( درعهد نامه خود به مالک اشتر می فرمایند: در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی وتالش کن نه درجلب  -14

رضایت خواص؟   زیرا با وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند وبا خشم عموم مردم، رضایت خواص سودی نمی 

 بخشد.

 سواالت تشریحی

مردم در حکومت اسالمی باید وحدت وهمبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری حفظ کنند؟ زایرا همبستگی اجتماعی، کشور را  چرا -15

 قوی می کند وبه رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا در آورد.

ه اسالمی می باشد، توضیح دهید؟  کشورهای بیگانه، به حفظ استقالل کشور وجلوگریی از نفوذ بیگانگان را که ازجمله وظایف رهبرجامع -16

خصوص قدرت های بزرگ، همواره در صدد سلطه برکشورهای دیگرند واز روش های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند. 

راه های سلطه ، تالش می کند  یکی از این روش های آنان فشار اقتصادی وروانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری وبستن

 عزت واستقالل کشور از دست نرود.

نهادهای مشورت دهنده به رهبر ی را بنویسید؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی ، مجلس شورای اسالمی ،  -17

 شورای عالی امنیت ملی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه

 یش آکاهی های سیاسی واجتماعی وظیفه مردم درنظام اسالمی است؟چرا افزا -18
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ونه ما باید بتوانیم به گبرای تصمیم گیری صحیح دربرابر قدرت های ستمگر دنیا، اطالع از شرایط سیاسی واجتماعی جهان، ضروری است 

نان وخود کمترین آسیب راببینیم ناراحتی دشم ای عمل کنیم که بیشترین ضربه ر ا به مستکبران ونقشه های تفرقه افکنانه آنان بزنیم

 ازعمل ما یا خوشحالی وشادی آنان از رفتار ما، می تواند یکی از معیارهای درستی ونادرستی عملکرد ما باشد.

تفاوت حکومت مردم ساالر دینی با حکومت های غربی درچیست؟ جمهوری اسالمی با دیگر جمهوری ها یک تفاوت اساسی دارد وآن  -19

ت، این است که جمهوری اسالمی براساس قوانین اسالم تشکیل می شود وقانون گذاران وظیفه دارندبرمحور دستورات الهی قانون تنظیم تفاو

کنند ومسئالن باید در این چارچوب، جامعه را اداره نمایند. اما جمهوری ها ودموکراسی های رایج درجهان، به خصوص در کشورهای غربی، 

ل دمکراسی ها هستند، هدف خود را بیشتر برآوردن تمایالت وخواسته های دنیوی مردم قرار داده اند ونسبت به ارزش که مبتکر این قبی

 های الهی کم توجه یا بی توجه اند.

تشکیل حکومت اسالمی قبل از ظهور امام زمان )عج( چه ضرورتی ادارد؟ برقراری حکومت اسالمی، عالوه بر اینکه یک ضرورت اساسی  -21

رای احکام اسالمی است به مومنان ، ومنظران امام مهدی)عج( فرصت می دهد که در حدتوان ، آنچه را برای ظهور الزم است فراهم دراج

سازد.درجهان امروز، مستکبران بااستفاده از قدرت وامکانات خود به دنبال سرکوب اندیشه مهدویت واصل واساس دینداری اند وعدالت خواهان 

وبا تبلیغات وفرهنگ سازی ، اصل امامت وعقیده به ظهور امام عصر)عج( را زیر سوال می برند تا آینده جهان را مطابق  را سرکوب می کنند

که آرمان خود را آمادگی برای ظهور قرار داده، امکان مقابله با توطئه خواسته های خود شکل دهند در این شرایط، وجود حکومت اسالمی 

کاناتی در اختیار معتقدان وپیروان امام عصر)عج( قرار می دهد که می توانند آرمان مهدویت را درجهان گسترش وتهاجم را فراهم می کند وام

 دهند.

 

 شانزدهم سواالت درس

 سواالت صحیح/غلط

 یکی از مهم ترین قدم ها درمسیر کمال، تقویت عزت نفس است.    صحیح -1

 موافق هوی وهوس او باشد انجام می دهد.   صحیحانسان ذلیل تسلیم هوی وهوس خویش می شود وهرکاری راکه  -2

 تمایالت دانی تمایالت بدی هستند که درهر صورت ازحد تجاوز می کنند ومانع رشد تمایالت عالی می شوند.    غلط -3

 عقل و وجدان ، انسان را به تمایالت دانی فرا می خواند، چون به دنبال خوشبختی همیشگی است.    غلط -4

 ن شکست می خورد وتسلیم نفس اماره نمی شود.   غلطانسان ذلیل در درو -5

 سواالت تکمیلی

 تحقیقات نشان داده که اکثر مجرمان وگناه کاران افرادی فاقد ......................هستند یاعزت نفس بسیار پایینی دارند.    عزت نفس -6

 متواضع وفروتن -است.             شکست ناپذیرانسان عزیردربرابر افراد زورگو وستمگر، ................ودربرابر مردم،  -7

 تسلیم بودن -قرار دارد و به معنای ........................ ومغلوب و.................... است.     شکست ناپذیری« عزت»درست مقابل« ذلت»واژه  -8

 است.        نفوذ ناپذیری وتسلیم نبودن »..........................«و»................................« عزت به معنای -9

هرانسانی در  درون خود با دونوع دعوت روبه روست دعوت عقل و وجدان یاهمان..................  دعوت دیگر دعوت هوی وهوس یا  -11

 نفس اماره –همان........................است.          نفس لوامه 

                  سواالت کوتاه پاسخ 

( شناخت ارزش خود ونفروختن خویش به 1رآن کریم وسیره معصومین )ع( چه راه های برای  تقویت عزت  نفس بیان کرده اند؟ ق -11

 ( توجه به عظمت خداوند وتالش برای بندگی او2بهای اندک   
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اتکیه ذلت وخواری ندهند؟  ب پیشوایان دینی ما چگونه توانسته اند درسخت ترین شرایط ، زندگی عزت مندانه ای داشته باشند وتن به -12

 بر بندگی خداوند وپیوند با او

 ( تمایالت دانی2( تمایالت عالی وبرتر1انسان دارای چند دسته از تمایالت است نام ببرید؟ دو دسته  -13

ها، به  چرا خداوند حد ومرز چگونگی بهره مندی از تمایالت دانی را مشخص کرده است؟  تا انسان بتواند در عین بهره مندی ازآن -14

 رشد وکمال واقعی خود برسد.

 طبق راهنمایی قرآن کریم، چگونه می توانیم ایستادگی دربرابر هوی وهوس وگناه را درخود تقویت کنیم؟   با روی آوردن به خدا -15

 ایثار وحسن تمایالت عالی انسان مربوط به کدام بعد انسان می شود؟ دو مورد آن رانام ببرید؟ بعد روحی ومعنوی الهی انسان مانند -16

 خلق

تمایالت دانی انسان مربوط به کدام بعد انسان می شود؟ دو مورد آن رانام ببرید؟ بعد حیوانی ودنیایی انسان، مانند تمایل به ثروت ،  -17

 شهرت

 انسان عزیز چه کسی است؟ کسی که دربرابر مستکبران وظالمان ودرمقابل هوی وهوس خویش مقاومت می کند وتسلیم نمی شود. -18

( خود  دانی 2( خود عالی باعنوان نفس لوامه     1دو خود در انسان چیست وآن دو با چه عنوانی درقرآن ، نام گذاری شده اند؟ نام  -19

 با عنوان نفس اماره

چرا انسان به طور طبیعی به تمایالت دانی میل دارد وعالقه نشان می دهد؟ زیرا اینها الزمه زندگی در دنیا هستند وبدون آنها نمی  -21

 توان زندگی کرد یا زندگی سخت ومشکل می شود.

 سواالت تشریحی

نمونه هایی از زندگی عزت مندانه پیشوایان دینی ما که با تکیه بر بندگی خداوند وپیوند با او  داشته اند، را ذکر کنید؟  پیامبر  -21

امام حسین )ع( درمحاصره  -نپذیرفتنداکرم)ص( درمحاصره طاقت فرسای مشرکان مکه که وعده ثروت وقدرت به ایشان داده بودند و

 حضرت زینب )س( که انبوه مصائب وسختی ها را تحمل نمودند ولی زیر بار ذلت نرفتند. -که زیرباربیعت یزید نرفتند یزیدیان

ومعنوی ( تمایالت عالی که مربوط به بعد روحی 1تمایالت درونی انسان کدام است؟ هریک مربوط به کدام بعد وجود انسان می شود؟   -22

 ( تمایالت دانی که مربوط به بعد حیوانی ودنیایی انسان است.2الهی انسان می شود.      

با توجه به معنی عزت وذلت، انسان عزیز وانسان ذلیل را با یکدیگر مقایسه کنید؟ عزت به معنای نفوذ ناپذیری وتسلیم نبودن است.  -23

هوی وهوس خویش مقاومت می کند وتسلیم نمی شود.   انسان ذلیل  کسی انسان عزیز کسی است که دربرابر مستکبران وظالمان و

 است که در برابر مستکبران وزور گویان، تن به خواری می دهد وتسلیم هوی هوس می شود.

را توضیح دهید؟ خدایی که خالق تمام هستی است، « توجه به عظمت خداوند وتالش برای بندگی او» از راه های تقویت عزت،  -24

ومنبع همه قدرت ها و عزت هاست، او وجود شکست ناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد،  سرچشمه

 درنتیجه ، هر کس به به دنبال عزت است ، باید خود را به این سرچشمه وصل کند.

بد می شوند؟ الف(تمایالت بعد حیوانی در  الف(آیاتمایالت بعد حیوانی در ذات خود بد هستند ب(اگرجواب منفی است ، چه موقع -25

ذات خود بد نیستند، اما نسبت به بعد معنوی والهی ، بسیار ناچیز وپایین ترندوقابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.   ب( آنگاه که 

 غافل بماند. انسان، این تمایالت را اصل واساس زندگی قرار دهد وفقط در فکررسیدن به آنها باشد وازتمایالت الهی خود

« نفس لوامه» هر انســانی در درون خود با چند دعوت رو به روســت نام بردن وتوضــیح دهید؟ دو دعوت، دعوت عقل و وجدان یا همان 

ــتی فراهم کنیم که تمایالت معنوی والهی در ما پرورش پیدا کند  که از ما می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاســـخ دهیم وفرصـ

 »ها وجود مان را فرابگیرد. دعوت دیگر، دعوت هوی وهوس یا همان وآن زیبایی 

 

 هفدهمسواالت درس 

 سواالت صحیح/غلط
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 ابتدایی ترین هدف تشکیل خانواده ، انس باهمسر است.     غلط -1

 زنان ومردان به عنوان افراد نوع بشر، ویژگی های فطری یکسان وهدف متفاوت دارند.     غلط -2

 بلوغ ودوره جوانی وارد مرحله مسئولیت پذیری می شود.   صحیح انسان، با رسیدن به سن -3

 خانواده بستر رشد وبالندگی فرزندان است وهیچ نهادی نمی تواندجایگزین آن شود.   صحیح -4

 شایسته است که به تدریج درباره هدف خود از ازدواج فکر کنیم وهوشمندانه وارد این مرحله از زندگی شویم.  صحیح -5

 سواالت تکمیلی

 آنچه که اولین کشش وجاذبه را میان زن و مرد ایجاد وآنان را به سوی تشکیل خانواده می کشاند.................است.   نیازجنسی -6

 ثمره پیوند زن ومرد وعامل تحکیم بخش آنان..........................می باشد.  فرزند -7

 هم ترینرشد اخالقی ومعنوی ....................هدف ازدواج است. م -8

 پسر ودخترجوان باتشکیل خانواده، ازهمان ابتدا زمینه های ...................راازخود دور می کنند.    فساد -9

..با هرجوانی به طور فطری وطبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل ازدواج .....................خود را حفظ کرده و.................... -11

 رابطه غیرشرعی -است.    پاکدامنی جنس مخالف نداشته

 

                  سواالت کوتاه پاسخ

 مشخص کردن اهداف ازدواج -دوبرنامه مهم آماده شدن برای ازدواج را بنویسید؟ تقویت عفاف وپاکدامنی -11

 هدف مشترک خلقت زن ومرد چیست؟ رسیدن به قرب الهی وبهشت جاوید -12

اختصاص به جنس خاصی ندارد؟ زیرا حقیقت انسان را روح تشکیل می دهد « آدمبنی » و« انس» چرا درقرآن کریم، کلمه -13

 وروح انسان نه مذکر است ونه مونث

( رشد اخالقی 4( رشد وپرورش فرزندان 3( انس با همسر  2( پاسخ به نیاز جنسی 1اهداف تشکیل خانواده را بنویسید؟  -14

 ومعنوی

 سواالت تشریحی

هارچوب ازدواج وانس با یکدیگر برطرف می شود؟ زیرا این نیازها به گونه ای است که اگر چرا نیازهای هریک از زن ومرددرچ -15

فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف کند اما بدون همسر باشد، بازهم یک بی قراری وناآرامی اورا آزار می 

 دهد که فقط با بودن درکنار همسر برطرف می شود.

( 2( زمینه های فساد راازخود دور می کند.1انواده را در رشد اخالقی ومعنوی پسر و دختر بنویسید؟ آثار ونتایج تشکیل خ -16

( باگذشت ومدارا وتحمل 4( مهر وعشق به همسر وفرزندان را درخود پرورش می دهند. 3مسئولیت پذیری را تجربه می کند.

 سختی ها به درجات معنوی باالتری نائل می شوند.

این نیاز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز   -هدف تشکیل  خانواده چیست؟ توضیح دهید؟ پاسخ به نیاز جنسیابتدایی ترین  -17

 می شود، اولین کشش وجاذبه  را میان زن ومرد ایجاد می کند وآنان را به سوی تشکیل خانواده سوق می دهد.

ت های میان زن ومرد به جهت وظایف مختلفی است که چرا خداوند نقش زن ومرد را متفاوت آفریده است؟ مثال بزنید؟  تفاو -18

خداوند حکیم برعهده هریک از زن وشوهر نهاده است تا هر کدام از آن ها بتوانند در زندگی مشترک وخانوادگی نقش های 

 یشترخاصی را برعهده بگیرند ویک خانواده متعادل را پدید آورند، برای مثال، توانمندی عاطفی باالی زن وقدرت جسمی ب

 مردان برای آن است که زن با محبت مادری ، فرزندان را رشد دهد ومرد با کار کردن ، نان آور خانواده باشد.

 جدهمهسواالت درس 
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 سواالت صحیح/غلط

 براساس قوانین اسالمی، رضایت کامل دختر وپسر برای ازدواج ضروری است واگرعقدی به زور انجام گیرد، باطل است.    صحیح -1

 ترین معیار همسر شایسته ، با ایمان بودن است.  صحیحمهم  -2

 طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل دختروپسر برای ازدواج ضروری است.   صحیح -3

 هرقدر ایمان یک فرد قوی تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.   صحیح -4

 سواالت تکمیلی

 عقلی فکری -...........ودیگری...................است.     جنسیآمادگی برای ازدواج، نیازمند دو بلوغ ، یکی.......... -5

 ازنظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته ، ...............  بودن اوست.         با ایمان -6

ت ینی کنند.    عاقبپدر ومادر به علت تجربه وپختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و.....................راپیش ب -7

 ازدواج

 مشروعیت  -اگر عقدی به زور انجام بگیرد، ............است...............ندارد.   بطل -8

به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، درآن صورت ، لذت آنی برخاسته گناه، پس از مدتی « شیوه ناصحیح» اگر فردی بخواهد به  -9

 شخصیت -دو.......................اورامی شکند.    پژمردهروح وروان فرد را.....................می کن

 

                  سواالت کوتاه پاسخ

 (  بلوغ عقلی وفکری2( بلوغ جنسی  1آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است، آن ها رانام ببرید؟    -11

 روابط نامشروع وآسیب های اجتماعی( 2( افزایش فشار روحی و روانی   1تاخیر در ازدواج چه پیامد هایی دارد؟   -11

فواید ازدواج به موقع ، را بنویسید؟ شادابی ، سالمت جسمی وروحی ، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی ، کاهش فشار  -12

 جنسی وسالمت اخالقی جامعه

 درچه صورتی، عقد ازدواج باطل است ومشروعیت ندارد؟  در صورتی که عقد به زور انجام گیرد. -13

 ب همسر مناسب، تسلط برچه چیزی است؟ تسلط برشور واحساس جوانیالزمه انتخا -14

 به رفع نیازهای طبیعی چگونه باید پاسخ دهیم؟ درزمان مناسب وبه شیوه های صحیح -15

 سواالت تشریحی

 چرا تحقیق درباره همسر آینده رانباید بامعاشرت هایی که منشاء آن تنها هوس های زودگذر است، اشتباه کرد؟  زیرا تجربه -16

نشان داده است که این گونه معاشرت ها هرچند با عنوان هایی مانند شناخت روحیه همسر صورت می گیرد ولی نتیجه بخش 

نیست وآثار زیان باری دارد. دراین معاشرت ها معموال احساسات برهردو نفر حاکم می شود ودختر وپسر شخصیت واقعی خود 

د را بهتر ازآنچه هستند، نشان دهند تا محبوب دیگری واقع شوند، معموال هم راپنهان می کنند وهر دو طرف اصرار دارند خو

 بیشتر این معاشرت ها به سستی رابطه وجدایی می انجامد.

چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ معاشرت هایی که منشا؟ آنها تنها هوی وهوس های زود گذر  -17

که این گونه معاشرت ها هرچند با عنوان هایی مانند شناخت روحیه همسر صورت می گیرد زیرا تجربه نشان داده است  است .

ولی نتیجه بخش نیست وآثار زیان باری دارد. دراین معاشرت ها معموال احساسات برهردو نفر حاکم می شود ودختر وپسر 

ه هستند، نشان دهند تا محبوب دیگری شخصیت واقعی خود راپنهان می کنند وهر دو طرف اصرار دارند خود را بهتر ازآنچ

 واقع شوند، معموال هم بیشتر این معاشرت ها به سستی رابطه وجدایی می انجامد.

شادابی ، سالمت جسمی  نتایج ازدواج در زمان وموقعیت مناسب ونامناسب را با یکدیگر مقایسه کنید؟ ازدواج درزمان مناسب: -18

 کاهش فشار جنسی وسالمت اخالقی جامعه وروحی ، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی ،
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 ( روابط نامشروع وآسیب های اجتماعی2( افزایش فشار روحی و روانی   1 ازدواج درزمان نامناسب:

چرا نباید به شیوه ناصحیح به نیاز جنسی خود پاسخ داد؟ توضیح دهید؟ اگر فردی بخواهد به شیوه ناصحیح به نیاز جنسی  -19

خاسته ازگناه، پس از چندی روح وروان فرد را پژمرده می کند وشخصیت او را می شکند، این خود پاسخ دهد، لذت آنی بر

گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از این پژمردگی به افراط درگناه کشیده می شوند، اما نمی دانند که 

برتشنگی اش افزوده می شود وبی قراری اش شدت  روحشان مانند تشنه ای  است که هرچه بیشتر ازآب شور دریا می نوشد،

 می یابد.

( اخالق خوب وخوش رویی 3( عاقل وفهیم بودن 2( اصالت خانوادگی 1معیار های همسر شایسته را بنویسید؟ چهارمورد    -21

قناعت ( 8( عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف   7( سالمت جسمی وروانی   6( پوشش مناسب اسالمی  5( کسب وکار حالل 4

( داشتن دوستان 12( انجام عبادات، به خصوص نماز   11( زیبایی ومورد پسند بودن   11( صداقت با همسر  9در زندگی 

 درستکار وسالم

چرا پیشوایان دین از ماخواسته اند که درمورد همسر آینده با پدر ومادر خود مشورت کنیم؟ زیرا پدر ومادر به علت عالقه  -21

معموال مصلحت وخوشبختی او را درنظر می گیرند وبه علت پختگی شان، بهتر می تواندد خصوصیات افراد ومحبت به فرزند، 

 را دریابند وعاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

 


