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تفکرواندیشه

آب

دین

حیات بخش جهان مادی
وانسان ها
• وجعلنا من الماءکل
شی ء حی
• لنحیی به بلده میتا

حیات بخش روح انسان
واکسیرحیات
یاایها الذین امنوا استجیبوا هلل
ولرسول اذا دعاکم لما ییحییکم

نمودار درس اول

هدایت الهی

نیازهای انسان

برتریابنیادین
طبیعی وغریزی

درک هدف زندگی

امام سجاد(ع)
خدایا ،ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص
بده که مرا برای آن آفریده ای

درک از آینده خویش

روزهافکرمن این است وهمه شب سخنم....
ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود....
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تدبردرقرآن
بسم هللا الرحمن الرحیم
والعصر ان االنسان لفی خسر
اال الذین امنوا وعملواالصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
 -1خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟به عصر
سوگند خورده است ،عصر به معنى زمان و تاریخ بشر است  ،چرا که
سوگندهاى قرآن همواره متناسب با مطلبى است که سوگند به خاطر آن یادشده ،
و مسلم است که خسران انسانها در زندگى نتیجه گذشتن زمان عمر آنهاست.
-2چه خسارتی انسان را تهدید می کند؟از دست رفتن سرمایه وجودی انسان که
همان عمرش است
 -3چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟کسانی که ایمان بیاورند ،عمل صالح
انجام دهند،خودشان حق را رعایت می کنند و به سوی حق دعوت کنند ،
و همچنین خودشان صبور هستند و دیگران را نیز به صبر دعوت می کنند.

دو ویژگیپاسخ به سواالت نیازهای برتر
الف) کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه وآزمون است
ب)همه جانبه به طوری که به نیازهای مختلف انسان به طور هماهنگ پاسخ دهدزیراابعادجسیمی وروحی،فردی
واجتماعی،دنیوی واخروی وی پیوند کامل باهم دارندونمی توان برای هربعدی جداگانه برنامه ریزی کرد

فعالیت کالسی

الف) آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟
کسی می تواند انسان را در جهت پاسخ گویی درست به نیازهای برتر رهنمون شود که آگاهی کاملی از خلقت انسان ،جایگاه او در نظام
هستی ،ابعاددقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او ،چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته
باشد.اما با توجه به اینكه دستگاه تفكر و اندیشه ی انسان دارای محدودیت است و نیز ازطریق علوم بشری نمی تواند اطالعات مذکور را
به طورکامل ودقیق بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای برتر پاسخ کامل و جامع دهداگر خداوند این برنامه را از ابتدا برای انسان آماده
کرده باشد ،هر انسانی می تواند از همان آغازجوانی قدم در راه سعادت بگذارد و از تمام ظرفیت عمر خود برای کسب کماالت استفاده
کند .اما کسی که چنین نكند و خودش دست به جست و جو بزند ،آخرش خواهد گفت:جوانی صرف ره کردم که یابم زندگانی را نجستم
زندگانی را و گم کردم جوانی را ب)آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟
از آنجا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جامع به سئواالت و نیاز های بنیادین دارد وانسان نمی تواند به تهایی به
آنها پاسخ دهد  ،نمی تواند به تنهایی مسیر سعادت خویش را طراحی نماید
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جهان آفریدگاری حکیم دارد وهرموجودی رابرای هدفی معین خلق نموده وبرای رسیدن به
آن هدف آن راهدایت می کند پس هدا یت یک اصل عام وهمگانی در نظام خلقت است
قال ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی

شیوه هدایت انسان
ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان قرارداده
سبب تمایز بنیادین اواز سایر موجودات می شود
وسبب تفاوت شیوه هدایت وی از سایرمخلوقات
ویژگی های انسان
تفکر وتعقل
اختیار وانتخاب
هدایت خداوندتوسط رسوالن

شیوه هدایت مخلوقات متفاوت است
هر مخلوقی ،متناسب با ویژگی هایی که
خداوند در وجودش قرار داده است هدایت می شود

شیوه هدایت خداوند

امام کاظم به شاگرد برجست ٔه خود ،هشام بن حکم فرمود
ای هشام ،خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برای آنکه بندگان در
پیام الهی تعقل کنند کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار
باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند،نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس
که عقلش کامل تر است ،رتبه اش دردنیا و آخرت باالتر است.

تکمیل کنید

اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند ،انسان در قیامت
می تواندبگوید:
ازآنجایی که تو( خداوند)خود ما را رها کردی و برای ما راهنمایی نفرستادی که به
سواالتمان پاسخ دهد ،بهاین خاطر گمراه شدیم ،اگر یك پیامبر می فرستادی از او
اطاعت می کردیم.
خداوند در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیاء و جلوگیری
از این بهانه جویی،فرموده است:
اَّللُ عَزیزا ً َحكیما ً
س ِّل َو َ
ِّرین ِّلئَالَّیَك َ
رین َو ُم ْنذ َ
ش َ
اس َ
علَى َّ ِّ
سالً ُمبَ ِّ
کان َّ
َالر ُ
ر ُ
ُون ِّللنَّ ِّ
اَّلل ُح َّجةٌ بَ ْعد ُّ
رسوالنی ( را فرستاد که) بشارت دهنده و انذار کننده باشند ،تا بعد از آمدن پیامبران،
برای مردم در مقابل خداوند ،دستاویزی و دلیلی نباشدخداوندبافرستادن پیامبران را ِه
اعتراض بندگان رابسته است وحجت را بربندگان تمام کرده است.
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اندیشه وتحقیق

-1آیا انسان مي تواند پاسخ دادن به این نیاز ها را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید رفتار
كند؟ چرا؟ »
این پرسش نیز به طرح یكی دیگر از آسیب ها می پردازد .برخی از افراد وقتی با سوال های بنیادین مواجه میشوند،
برای آسوده کردن وجدان ،خود را به بی خیالی می زنند و می گویند خود را درگیر این سوال ها نمی کنیم .زندگی به هر
صورت پیش رود ،برای ما تفاوتی ندارد .اما این ها نمی دانند که روزی متوجه این تفاوت می شوند که دیگر قادر به
انجام دادن کاری نیستند .بنابر این انسان عاقل نمی تواند چنین نگرشی داشته باشد چون پاسخ گویی مناسب به نیازهای
برتر)بنیادین( سعادت و خوشبختی او را به دنبال دارد و بی توجهی به آنها
شقاوت و بدبختی ابدی را نصیب انسان خواهد کرد.
 -2آیا مي توانیم پاسخ به نیازهاي برتر را به احساسات شخصي و سلیقة فردي واگذار كنیم؟ چرا؟
راه کمال و رشد هر نوع از موجودات راه معین و خاصی است .به طور مثال ،دانه گندم و نوزاد گوسفند ،راه معینی را
باید بپیمایند تا به کمال خود برسند .نوزاد گوسفند نمی تواند بگوید من بنابر نظر و سلیقه خودم شیرنمی خورم .زیرا اگر
شیر نخورد رشد نمی کند و می میرد .در حقیقت رشد و نمو بدن انسان و هر موجوددیگری مكانیسم و قانون خاص خود
را دارد و اگر کسی نخواست از این قانون مندی پیروی کند باید تبعات آن مانند رنج و بیماری را بپذیرد .بعد معنوی
انسان نیز همین گونه است .رشد آن از راه معین و قانون مندی خاصی تبعیت می کند و به راه و قانون دیگری جواب نمی
دهد .به میزانی که از این قانون دور شویم درد ورنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم .این در حالی است که عمر انسان
کوتاه است و این عمر فقط یك بار دراختیار او گذاشته می شود و اگرآن را صرف اندیشه های شخصی کند و راه تجربه و
آزمون را در پیش گیردعمرش بیهوده تلف خواهد شد و در پایان  ،چیزی جز حسرت و پشیمانی در پی نخواهد داشت.
شعر زیر با كدام یك از نیازهاي برتر انسان مرتبط است؟چرا؟
تا به یکي تجربه آموختن با دگري تجربه بردن به كار
مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار
کشف راه درست زندگی ،چرا که شاعر معتقد است انسان باید دو عمر داشته باشد ،در عمر اول راههای مختلف را تجربه
کند و راه درست را انتخاب کندو در عمر دوم به کار ببندد .اما حال که این امكان وجود ندارد
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 .1اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای احتمالی انسان چیست ؟سراسری ریاضی 95
-1قدرت انتخاب انسان درآن نادیده گرفته شده است.
-2نیازمند تجربه وآزمون است تا کارایی آن مشخص شود.
-3نیازمند تعقل وادراک است تا درست بودن آن مشخص شود.
-4بررسی همه جانبه نیازهای انسان درآن نادیده گرفته شده است.
اَّللُ عَزیزً ا حَکی ًمابه ترتیب کدام مفاهیم به دست
اس َ
ع َلى ِّٰ
سال ُمبَ ِّ
س ِّل َو کانَ ٰ
الر ُ
شرینَ َو ُمنِّذرینَ ِّلئ َال َیکونَ للن ِّ
 .2درآیه شریفه ُر ُ
اَّلل ُحجَّةٌ بَ ۡعدَ ُّ
می آید؟سراسری انسانی95
-2اتمام حجت برانسان وبهره مندی از حجت الهی
-1ارسال حجت نهان واختیاری بودن هدایت
 -3ارسال حجت نهان وبهره مندی از حجت الهی  -4اتمام حجت برانسان واختیاری بودن هدایت
 .3به بيان امام كاظم عليه السالم ،انحصار ارسال رسوالن عليهم صلوات هللا اجمعين ،به سوي بندگان از جانب خداي متعال ،تح ّقق.....
است و داناتر بودن آنان به فرمان الهي  .........است(.سراسری زبان )93
 -2ايمان -معلول برتري معرفت  -3تعقّل -علّت استواري ايمان  -4ايمان  -علّت استواري ايمان
 -1تعقّل  -معلول برتري معرفت
 .4احساسات شخصي وسلیقه اي ،به این دلیل پاسخ گوي نیازهاي برتر انسان نیست كه (.....سراسري زبان )92
-2هرنیازي راه پاسخ گویي خاص خود رامي طلبد.
-1احساسات وسالیق متغیر ومتبدل اند.
-4نیاز هاي برتر همراه با دل مشغولي ودغدغه ودرد متعالي اند.
-3آن گونه از نیازها فراتر از احساسات وسالیق اند.
 .5از دقت درپیام کدام آیه مسدودبودن راه بهانه گیری انسان های دورافتاده از راه هدایت مفهوم می گردد؟ سراسری خارج از کشور 92
 -1ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی
 -2رسال مبَ ِ ِّ
اس َعلَى ِٰ
الرس ِل
اّلل ح َّجة بَعۡ دَ ُّ
شرینَ َو منِذرینَ ِلئ َِّال یَکونَ للنِّ ِ
َّ
ۡ
َ
َ
ِّ
َ
ِ
اّلل
َا
ن
هدا
ن
ا
ال
و
ل
ِی
د
ت
ن
ل
ا
ن
ک
ما
و
ذا
نا
َدا
ه
ذی
ل
ا
ّلل
د
مۡ
َهۡ
ٰ
َ ۡ
َ -3و قالوا ال َح ٰ
لهٰ َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ض ُّل َعلَ ۡیها
ق فَ َم ِن اهت ٰ
تاب ِللنِّ ِ
 -4اِنِّا ا َ ۡنزَ ۡلنا َعلَ ۡیكَ ال ِک َ
َدى فَلنَف ِسه ی َو َمن ضل فَانَّما یَ ِ
اس بال َح ِّ ِ
 .6اگر گفته شود نیازهای برتر انسان به تدریج به دل مشغولی ،؛دغدغه وباالخره به سوال هایی تبدیل می شوند تاپاسخ آن ها نیابند
آرام نمی گیرد این عبارت بدان معنی است که(.......:سراسری زبان )*91
-1انسان هرگز خالی از دغدغه واضطراب ودل مشغولی نیست -2 .انسان محصور در نیازهای روزمره وزندگی طبیعی نیست .
 -4انسان به دلیل انسان بودنش نمی تواند به محدودها خرسند باشد.
-3نیازهای زندگی وروزمره ی انسان متغیر ومتفاوت است.
 .7كدام نیاز از نیاز هاي انسان است كه خود رادرسوال چگونه زیستن نشان مي دهد؟جامعیت وقابلیت كسب اعتماد از ویژگي هاي
......انسان است (سراسري خارج از كشور )*91
 -2درک هدف زندگى-سوال هاي مطرح شده از سوي
 -1کشف راه درست زندگی -سوال هاي مطرح شده از سوي
 -3کشف راه درست زندگی-پاسخ هاي داده شده به پرسش هاي ناگزیر  -4درک هدف زندگى-پاسخ هاي داده شده به پر سش هاي ناگزیر
 .8مفهوم مسدود ماندن راه بهانه گیری انسان از دقت در کدام آیه دریافت می شود ؟ (سراسری خارج از کشور )*89
 -1ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی
-2سبح اسم ربک االعلی الذی خلق فسوی والذی قدرفهدی
-3رسال مبشرین ومنذرین لئال یکون للناس علی هللا حجه بعد الرسل
-4انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ومن ضله فانما یضل علیها
نکته:برطبق آیه ارسال پیامبران به دودلیل است-1حجت برمردم تمام شود-2عزت وحکمت خداوند به اثبات برسد.
 .9مفهوم آیه ی شریفه ی رسال مبشرین ومنذرین این است که ( :سراسری خارج از کشور )88
-1عزت وحکمت خداوندی ،پاسخ گوی نیاز انسان به نبوت است.
 -2عزت وحکمت خالق  ،اتمام حجت برانسان راباارسال رسوالن ،رقم می زند .
 -3نبوت،برطرف کننده ی نقص مطلق دانش بشری در راه یابی او به هدف زندگی است.
 -4پیامبران با بشارت وهشدار ،چراغ هدایت الهی رادر راه انسان ،پر فروغ قرار می دهند.
 .10نیاز....ارتباط دقیقی باسایر نیازهای برتر دارد و وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر نشانه ی .....می باشد( سراسری
زبان )88
-1کشف راه درست زندگی-آزادی واختیار انسان درانتخاب راه وحرکت درراستای آن
 -2کشف راه درست زندگی-ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست وکامل به نیاز ها
-3درک آینده ی خویش -ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست وکلمل به نیازها
 -4درک آینده ی خویش  -آزادی واختیار انسان درانتخاب راه وحرکت درراستای آن
 .11مطابق معارف قرآنی خدای متعال رسوالن وپیام آوران خویش را همراه با تبشیر وانذار به عنوان مبشر ومنذر ارسال فرمود
تا(....سراسری هنر)88
 -2استعدادهای مردم شکوفا وچراغ فطرت نورانی گردد
-1هدف داری خلقت وحکیمانه بودن آفرینش تبیین گردد
-3حجت برمردم تمام شود وعزت وحکمت خداوند به اثبات رسد -4گردوغبار فرو افتاده برعقول وفطرت های پاک زدوده شود
اَّللُ عَزیزً ا حَکی ًما خدای متعال
اس َ
علَى ِّٰ
سال ُمبَ ِّ
س ِّل َو کانَ ٰ
الر ُ
شرینَ َو ُمنِّذرینَ ِّلئ َال یَکونَ للن ِّ
 .12باتوجه به آیه ی شریفه ی ُر ُ
اَّلل ُحجَّةٌ بَ ۡعدَ ُّ
،پیامبران را با دوویژگی تبشیر وانذار به دلیل .......مبعوث فرمود .سراسری خارج از کشور 86
-2اتمام حجت برانسان وصاحب عزت وحکمت بودن خداوند
-1هدف دار بودن آفرینش انسان واتمام حجت براو
7
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-3مختاربودن انسان وشایستگی اوبه رسالت وحکیمانه بودن رسالت  -4مختار بودن انسان وتمام حجت براو وحکیمانه بودن رسالت
 .13از دقت در آیه شریفه یا ایها الذین امنوااستجیبوا هلل وللرسول اذادعاکم لما یحییکم مفهوم می گردد که(.سراسری انسانی )85
 -2مخاطب دعوت خدا ورسول ،فطرت الهی انسان است.
-1دین،زندگی بخش ومایه ی حیات انسان است .
-3مخاطب دعوت خدا ورسول ،زندگانندونه مردگان-4 .دین مظاهر حیات راارج می نهد وبه آن تشویق می کند.

8

جزوه دین وزندگی 2

منیرسادات میرحسینی

پایه یازدهم ریاضی وتجربی

تداوم هدایت

نمودار درس دوم

آیا خداوند یک راه و یک دین برای ما فرستاده ،یا راه ها و ادیان متعددی در اختیارمان قرار
داده است؟
اَّلل ۡاال ۡسالم َو َم ۡ
ف
اِّنَّ الدینَ ع ِّۡندَ ِّٰ
ااختَلَ َ
الَّذینَ اوت ۡ
ۡ
ُواالکِّتاب االمِّ ن ب َۡع ِّد ماجا َء ُه ُم
َ
ۡالعلم ب َۡغیًا ۡبین ُهمۡ آل عمران 19 ،قطعا
دین نزد خدا وند اسالم است واهل
کتاب درآن راه مخالفت نپیمودند مگر
پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند
آن هم به دلیل رشک وحسدی که میان
آنان وجود داشت

 -3مله ابیکم ابراهیم
هوسماکم المسلمین من قبل
حج( 78این دین) آیین
پدرتان ابراهیم است
واوشمارا از پیش مسلمان
نامید.

 -4اماکان ابراهیم یهودیا
والنصرانیا ولکن کان حنیفا
مسلما آل عمرانا67براهیم
نه یهودی بود نه مسیحی
بلکه یکتاپرست (حق گرا)
ومسلمان بود.

تدبردرقرآن

9

ین ما َوص ٰى به ی
-1ش ََر َ
ع لکُمۡ مِّ نَ الد ِّ
نو ًحا َو الَّذى ا َ ۡوح َۡینا الَیك َو ما َوص َّۡینا به
عیسى ا َ ۡن اَقی ُموا
موسى َو
ی ۡابراهی َم َو
ٰ
ٰ
الدینَ َوال تَتَفَ َّرقوا فیِّه شورى 13 ،
خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد
که نوح را بدان سفارش نمود وآنچه را ما
به تو وحی کردیم وبه ابراهیم وموسی
وعیسی توصیه نمودیم این بود که دین را
به پا دارید ودرآن تفرقه نکنید.

پایه یازدهم ریاضی وتجربی

جزوه دین وزندگی 2

به سبب ویژگی های
مشترک (فطرت) یک برنامه
کلی برای انسان برای هدف
مشترک
دین اسالم نام دارد

گریزان از فنا
ونا بودی
ودرجستجوی
جاودانگی

به دنبال
زیبایی ها،
خوب یها و
کماالت
نامحدودند.

دین اسالم
راه وروش خداوندبرای
زندگی انسان ها وانبیا
ماموربه تبلیغ همین دین

استعداد
تفکرو
قدرت
اختیار

منیرسادات میرحسینی

دین (راه وروش)

دوست داشتن
فضیلت های
اخالقی
وبیزاری از
رزایل اخالقی

فطرت
نوع خاص
آفرینش

برنامه کلی (اسالم)
تسلیم بودن دربرابرخدا

.

ازانسان خواسته تابااندیشه درخودوجهان هستی به ایمان قلبی برسدایمان به
الف-1 -خدای یگانه ودوری از شرک (توحید)  -2فرستادگان الهی وراهنمایان دین(نبوت وامامت) -3سرای آخرت
وپاداش وحسابرسی عادالنه (معاد) -4عادالنه بودن نظام هستی(عدل)
ب-در حیط ٔه عمل ،از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است ،تالش نماید تا:
-1با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن ،خداوند را عبادت و بندگی کند.
-2فضایل اخالقی مانند عفِّت ،راستگویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی ،مانندظلم ،نفاق ،دروغ و ریا
دوری کند.

همه پیامبران الهی مرده را به این امور فرخوانده اند به همین دلیل محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است
وهمه ان ها آورنده یک دین بوده اند بااین وجود تعالیم انبیا دربرخی احکام فرعی ،متناسب بازمان وسطح آگاهی
مردم ونیاز های هردوره با دوره دیگر تفاوت داشته مثل دعوت به نماز
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الف)استمرار و
پیوستگی در دعوت

ج)تحریف تعلیمات
پیامبر پیشین

علل فرستادن
پیامبران متعدد

عوامل ختم
نبوت

ب)رشد تدریجی سطح فکر
مردم
ش َر االَنِّبی ِّاء ا ُ ِّمرنا اَن نُ ِّکل َم
اِّنا َمعا ِّ
َ
لهم
و
ُق
ع
در
ق
َلی
ع
س
النا
ٰ ِّ
ِّ ِّ

مثال یکی از عوامل بی نیازی از آمدن
پیامبرجدید حفظ کتاب آسمانی از تحریف
ووجود آن درمیان مردم است اما تشخیص
اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می
رسند که می توانند کتاب آسمانی
خودراحفظ کنند درتوانایی انسان نیست
وفقط خدااز چنین علمی برخورداراست
بنابراین با توجه به اعالم ختم نبوت
درزمان حضرت محمد(ص) در می یابیم
که عوامل بی نیازی از پیامبرجدید فراهم
شده است

خواوند پیامبران را می فرستد
واوست که نیاز یاعدم نیاز به پیامبر
رادرهر زمان راتشخیص می دهد
تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست
زیرا اوست که دقیقا می داند عوامل
ختم نبوت فراهم شده یانه

وجودامامان
معصوم
بعدازپیامبر

آمادگی جامعه
بشری برای
دریافت برنامه
کامل زندگی

عوامل
ختم
نبوت
پویایی وروزآمدبودن دین
اسالم
ویژگی های دین اسالم -1
توجه به نیاز های متغیر
درعین توجه به نیازهای
ثابت-2وجود قوانین تنظیم
کننده الضرروالضرار فی
االسلم پیامبر(ص)
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خداوندفقط یک دین که به نام اسالم تعبیرشده برای هدایت انسان
ها فرستاده است
• هریک از پیامبران درخورفهم انسان هابیان کردند
• هرپیامبربه آمدن پیامبربعدی بشارت می داد وبرپیروی اوتاکیدمی کرد

وظیفۀ پیروان پیامبران
گذشته

بنابراین وجود دویاچند دین دریک زمان نشانگر این است که پیروان
پیامبر قبلی به آخرین پیامبرایمان نیاورده اندواین کاربه معنای سرپیچی از
فرمان خدا وعدم پیروی از پیامبران گذشته است.

وظیفۀ پیروان پیامبران
گذشته

• عالوه براین امروز به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجودندارد که بتوان
گفت محتوای آن کامل از جانب خداست وانسان ها کم وزیاد نکرده اند
بنابراین تنها دینی که می تواند مردم رابه رستگاری دنیا وآخرت برساند
دین اسالم است
َو َمن َیبت َ ِّغ َ
سری َن
اخآخ َر ِِّ ِّم َن الخا ِّ
سالم دینًا فَلَن یُق َب َل ِّمنهُ َو ُه َو ِّفی ِّ
یر اِال ِّ
غ َ

وظیفۀ پیروان پیامبران
گذشته

• پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند نه فروشندگان کاال آنان مردم را به سوی خدا
وننه خود دعوت کرده وهمه یک سخن گفته اندواگر کسی به آخرین دین الهی ایمان
بیاورد درواقع به تمام پیامبران سابق ایمان آورده است.

اندیشه و تحقیق

به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنام ٔه سعادت بشر را یک بار برای همیشه
درزمان حضرت آدم برای مردم بفرستد؟ چرا؟
انسان های همان عصر  :آن را نمی فهمیدند و درک نمی کردند.زیرا این برنامه فراتر از عقل و
درک آنان بود.
انسانهای سایر عصرها  :دین دچار تحریف و یا نابودی کلی می شد و به صورت دقیق و بدون
تحریف دست انسانهای بعد نمی رسید.
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 .14تعیین چگونگی امنیت توسط فقیهان باتوجه به کدام ویژگی دین مبین اسالم انجام می شود؟ سراسری تجربی 97
 -2توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیاز های ثابت
-1وجود قوانین تنظیم کننده برای انطباق وتحرک
 -4اختیارات حاکم ونظام اسالمی وقوانین ومقررات ویژه
 -3آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی
 .15چگونه تعالیم الهی جزئی از آداب ورسوم وفرهنگ مردم شد وثمره این رشد فرهنگی چه بود؟ سراسری هنر 97
-1استمرار دعوت پیامبران وتداوم تبلیغ آن -تعلیمات اصیل وتحریف نشده درمیان مردم باقی می ماند.
 -2رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام  -تعلیمات اصیل وتحریف نشده درمیان مردم باقی می ماند
 -3استمرار دعوت پیامبران وتداوم تبلیغ آن-تعالیم دینی به سادگی از جوامع بشری خارج نمی شود
 -4رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام-تعالیم دینی به سادگی از جوامع بشری خارج نمی شود
 .16باوجود اینکه دعوت پیامبران دین واحد بوده است دلیل چنددینی چیست وکدام آیه شریفه حاکی از ان است؟سراسری زبان96
-1تجاوز آگاهانه مردم به اصالت دعوت-مااختلف الذین اوتواالکتاب...
-2نااگاهی مردم از ایجاد اختالف دردین خدا -مااختلف الذین اوتواالکتاب...
 -3تجاوز آگاهانه مردم به اصالت دعوت-ومااوتی النبییون من ربهم النفرق بین احد منهم...
 -4نااگاهی مردم از ایجاد اختالف دردین خدا -ومااوتی النبییون من ربهم النفرق بین احد منهم...
 .17خداوند در قران به حضرت نوح وسایر پیامبران(ع)چه سفارشی فرموده واین امر ناظر برکدام هدایت است؟سراسری انسانی 96
 -2ال نفَ ِّرق بَ ۡینَ ا َ َحد ِم ۡنهم َو ن َۡحن لَه و م ۡسلمون-عمومی
 -1ال نفَ ِّرق بَ ۡینَ ا َ َحد ِم ۡنهم َو ن َۡحن لَه و م ۡسلمون-تشریعی
 -4ا َ ۡن اَقیموا الدِّینَ َوال تَتَفَ َّرقوافیه-عمومی
 -3ا َ ۡن اَقیموا الدِّینَ َوال تَتَفَ َّرقوافیه-تشریعی
 .18درمیان تمام ادیان الهی هیچ تضاد ذاتی وجودندارداگر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود ناشی از چیست وکدام آیه شریفه مویدآن
است؟سراسری تجربی *96
-1ظلم وتعصب اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق -ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود.
 -2ظلم وتعصب اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق-قطعا دین نزدخدااسالم است واهل کتاب درراه آن مخالفت نپیمودند مگر
-3کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود -ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود.
 -4کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود  -ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود.
 .19آیه ی شریفه ی { واهل کتاب درراه آن مخالفت نپیمودند مگرپس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک وحسدی که
میان آنان وجودداشتدر کدام ویژگی تفرقه افکنان را مورد انتقاد قرار داده است؟ (سراسری انسانی *)94
)1بی توجهی آنان به لزوم دستیابی به کتاب های آسمانی و هدایت انسان
 )2نداشتن علم و آگاهی و بی توجهی به لزوم علم آموزی و دریافت هدایت
)3آگاهی آنان از حقیقت و ستم و سرکشی با وجود درک واقعیت
)4ایجاد اختالف و شبهات بر مبنای تفکر و تعقل در کتاب های الهی
نکته:تابع یعنی نتیجه ومعلول
 .20چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی گردید؟ (سراسری ریاضی )94
)1رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام مختلف بشری
)2استمرار در دعوت پیامبران و ترویج پیوسته دین الهی
 )3درک صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن در حد توان آنان
)4ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ی ارتباطات
 .21از دقّت در پيام آيه ي شريفه يواهل کتاب درراه آن مخالفت نپیمودند مگرپس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک
وحسدی که میان آنان وجودداشتد دريافت ميگردد ..........كه (...سراسری تجربی* ) 93
-1اهل كتاب در برابر دعوت پيامبر اسالم صلّي هللا عليه و آله و سلّم ،آگاهانه علم مخالفت توأم با ستم ،برافراشتند.
-2اسالم ،كه همان تسليم در برابر دعوت پيامبران است ،نارضايتي خود را از ايجاد اختالف در دين خدا ،اعالم ميدارد.
 -3اساس دعوت پيامبران از آدم تا خاتم ،دين واحد بوده است و اختالف در برداشت ،عامل حدوث چند ديني بوده است.
 -4اساس دعوت پيامبران ،دين واحد بوده است و چند ديني ،تابعي از آگاهي توأم با تجاوز آنان به اصالت دعوت بوده است.
 .22آن جا که تعلیمات پیامبر متقدم در برابر تندباد ویرانگر تحریف قرار گیرد......سراسری خارج از کشور 93
-1وجوب مقابله با آن رویداد بردوش آمران به معروف وناهیان از منکر است.
-2پیامبری با مشیت خداوند برانگیخته می شود که مصدق دعوت وهادی مردم باشد.
-3وظیفه ی عالمان آن دین است که وحی الهی رااز آسیب آن تند باد مخرب عقاید حفظ کنند.
-4خدای متعال موضع گیری سرسختانه مقابل آن روی داد ویرانگر راوظیفه ی تمام مکلفان اعالم کرده است.
نکته:کلمه بغی به معنای تجاوز است واز روی آگاهی است نه جهل ونادانی.
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 .23آن جا كه تجاوز ،تابعي از آگاهي و موجب نافرماني از امر خداوند متعال شود ،پيام كدام آيه ترسيم ميشود؟(سراسری انسانی )93

تتفرقوا فيه
-1و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اَقيموا الدين و ال ّ
-2كبر علي المشركين ما تدعوهم اليه هللا يجتبي اليه من يشاء و يهدي اليه من ينيب
بأن هللا لم يك مغيرا نعمة انعمها علي قوم حتّي يغيروا ما بأنفسهم و ّ
-3ذلك ّ
ان هللا سميع عليم
ّ -4
ان الدين عندهللا االسالم و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب االّ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينَهم
 .24فطرت مشترک انسانی وویژگی های فطری مشترک مالزم با عنایت خداوند در قرار دادن یک برنامه ی کلی برای دست یابی به هدف
مشترک است این مفهوم از دقت در پیام کدام آیه به دست می آید؟(سراسری زبان )92
 -1خداوند ازدین همان رابرایتان بیان کرد که نوح رابه آن سفارش کرد
-2ماپیامبران مامور شده ایم که بامردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم
-3مادرهرامتی رسولی رابرانگیختیم که خدای یگانه رابپرستند واز طاغوت اجتناب کنند
 -4قطعا دین نزدخدااسالم است واهل کتاب درراه آن مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند
 .25اگر بگوییم خداوند یک دین برای پیامبران وضع کرده وازآنان خواسته که آن را به پا دارند ودر آن گرفتار تفرقه نشوند پیام کدام آیه
را ترسیم کرده ایم؟ سراسری خارج از کشور 92
ف الَّذینَ اوت ۡ
اّلل ۡاال ۡسالم َو َم ۡ
 -1ا َِّن الدِّینَ ِع ۡندَ ِٰ
االم ۡن َبعۡ ِد ماجا َءهم ۡالعلم َب ۡغیًا ۡبینَه ۡم
تاب
واال ِک
ِ
ااختَلَ َ
-2واعتصموا بحبل هللا جمیعا والتقرقوا واذکروا نعمه هللا علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم
عیسى ا َ ۡن اَقیموا الدِّینَ وال تَتَفَ َّرقوا
و
موسى
راهیم َو
ص ۡینا به ی ۡاب
ص ٰى به ی نو ًحا َو الَّذى ا َ ۡو َح ۡینا الَیك َو ما َو َّ
ِّین ما َو ِّ
 -3ش ََر َ
ٰ
ع لک ۡم ِمنَ الد ِ
ٰ َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
اسماعیل َو ۡ
راهیم َو ۡ
 -4قولوا ءا َمنِّا ِٰ
قوب َو اال ۡسبا ط .....ال نفَ ِّرق بَ ۡینَ اَ َحد ِمنهم
الى ۡاب
اسحاقَ َو یَعۡ َ
باّلل َو ما انز َل ال ۡینا َو ما انز َل ٰ
َ
 .26الزمه ی استقرار وماندگاری یک دعوت ودر حقیقت (.....سراسری خارج از کشور )*91
-1تبلیغ دائمی ومستمر همراه باایمان راسخ است-پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.
-2پای بندی به اصول وارزش های آن می باشد -پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.
 -3تبلیغ دائمی ومستمر همراه باایمان راسخ است-دین همه ی انبیا یکی بوده امادربرخی احکام فرعی تفاوت داشتند.
 -4پای بندی به اصول وارزش های آن می باشد-دین همه ی انبیا یکی بوده امادربرخی احکام فرعی تفاوت داشتند.
ف الَّذینَ اوت ۡ
اَّلل ۡاال ۡسالم َو َم ۡ
ُواال ِّکتاب اهل کتاب اختالف نکردند مگر بعد از
 .27باتوجه به آیه ی شریفه ی اِّنَّ الدینَ ِّع ۡندَ ِّٰ
ااختَلَ َ
.....واختالفشان از روی .....بود ومنشا این اختالف وچند دینی (....سراسری هنر )*91
-1ناآگاهی ازدستورهای الهی–جهل ونادانی-آن دسته ازرهبران دینی بوده اندکه باآمدن پیامبرجدیددرمقابل دعوت اوایستاده وپیامبری اورا
انکارکردند.
 -2ناآگاهی ازدستورهای الهی–جهل ونادانی-ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتب انبیای قبلی بوده است.
-3آن که از حقیقت آگاه شدند-ستم وتجاوز -ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتب انبیای قبلی بوده است.
 -4آن که ازحقیقت آگاه شدند-ستم وتجاوز-آن دسته ازرهبران دینی بوده اندکه باآمدن پیامبرجدیددرمقابل دعوت اوایستاده وپیامبری اورا
انکارکردند.
 .28آیه ی شریفه ی .....ریشه ی پیدایش ادیان مختلف رابیان می کند وپیدایش ادیان مورد قبول قرآن (....سراسری ریاضی )89
-1وماختلف الذین اوتوالکتاب اال من بعد ما جاء هم العلم بغیا بینهم-است
-2ومااوتی موسی وعیسی ومااوتی النبیون من ربهم النفرق بین احد منهم-است
 -3ومااوتی موسی وعیسی ومااوتی النبیون من ربهم النفرق بین احد منهم-نیست
 -4وماختلف الذین اوتوالکتاب اال من بعد ما جاء هم العلم بغیا بینهم-نیست
اَّلل ۡاال ۡسالم علت اختالف اهل کتاب کدام مورد بود؟(سراسری انسانی )88
 .29باتوجه به آیه ی  19سوره ی آل عمران اِّنَّ الدینَ ِّع ۡندَ ِّٰ
-1یهودیان ومسیحیان هرکدام مردم را به راه خود دعوت می کردند.
-2چون تعلیمات پیامبرقبلی یاازبین رفته بود ویاتخریب کلی شده بود.
-3چون جهل داشتند از روی ستم وتجاوز این اختالف را به راه انداختند.
-4بااین که علم داشتند از روی ستم وتجاوز این اختالف رابه راه انداختند.
نکته :دین واحد به دلیل فطرت مشترک میان انسان هاست.
اَّلل ۡاال ۡسالم دین نزد خدا اسالم است به سبب وجود ویژگی های....است خداوند یک برنامه ی
 .30باتوجه به آیه ی شریفه ی اِّنَّ الدینَ ِّع ۡندَ ِّٰ
کلی در اختیار انسان قرارداده است که (....سراسری فنی وحرفه ای )88
-1فطری که مشترک بین انسان ها-درتمام دوره ها دین خدا با نام اسالم درمیان مردم معروف بوده است.
 -2فطری که مشترک بین انسان ها-حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است .
-3دین که مشترک بین همه ی مردم – حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است.
 -4دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است -درتمام دوره ها دین خدا با نام اسالم درمیان مردم معروف بوده است.
 .31خداوند یک دین را برای مردم اعالم کرده وآن ....است ؛منشا اختالف وچند دینی(......جامع علمی کاربردی )*88
-1حنیف(حق گرا)-آن دسته از رهبران دینی بودند که درمقابل دعوت پیامبرایستاده واورانپذیرفتند.
-2اسالم(تسلیم امر الهی)-دراصول دعوت آنان نیست بلکه از تبلیغ واجرای یک دین در شرایط متفاوت است.
 -3اسالم(تسلیم امر الهی) -آن دسته از رهبران دینی بودند که درمقابل دعوت پیامبرایستاده واورانپذیرفتند.
 -4حنیف(حق گرا) -دراصول دعوت آنان نیست بلکه از تبلیغ واجرای یک دین در شرایط متفاوت است.
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لهم موضوع....ازعلل....نبوت است (سراسری خارج از
 .32طبق حدیث شریف نحن َمعا ِّ
اس ع ٰ
ش َر ا الَ ۡنبیاِّء ا ُ ِّم ۡرنا ا َ ۡن نُک َِّل َم الن َ
َلى قَ ۡد ِّر عُق ِّو ِّ
کشور)*88
 -2رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام-ختم
-1رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام -تجدید
 -4پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه-ختم
-3پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه – تجدید
 .33کدام ویژگی در انسان عامل این امر شده که حداوند یک برنامه ی کلی در اختیار آن ها گذاشته تا آنان را به هدف مشترکی
برساند؟(سراسری فنی وحرفه ای )87
-2بهره مند شدن از شکوفایی استعداد تفکر وتعقل
-1فطرت که میان انسان ها مشترک است.
-3غریزه که عامل خواسته های مشترک آن هاست  -4قدرت اختیار وتصمیم گیری در کارهای فردی واجتماعی
نکته  :کلمه ختم نبوت درکتاب نیامده بلکه باعنوان آخرین پیام آور الهی آمده است.
 .34کدام عامل از عوامل ختم نبوت نیست؟(جامع علمی کاربردی )*87
-1حفظ قرآن از تحریف لفظی ومعنوی -2وجود امام معصوم پس از پیامبراکرم(ص)
-2رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام -4پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه
لهم مفهوم می گردد که
 .35از دقت در این کالم پیامبر گرامی اسالم(ص) که فرمود :نحن َمعا ِّ
اس ع ٰ
ش َر ا الَ ۡنبیاِّء ا ُ ِّم ۡرنا ا َ ۡن نُک َِّل َم الن َ
َلى قَ ۡد ِّر عُق ِّو ِّ
 ....می باشد(.سراسری تجربی)86
-1تکلم با مردم به زبان آنان ماموریت نهاده شده بردوش انبیا
-2رشد عقلی دادن به انسان های هرزمان زمینه ساز هدایت آنان
-3ماموریت نهاده شده بردوش انبیا در هر زمان رشد عقلی دادن به انسان
-4میزان درک و فهم انسان های هرزمان تاثیرگذار در سطح تعلیمات انبیا
 .36به فراموشی سپردن تدریجی تعلیمات انبیا که ضرورت تجدید نبوت رادر طول تاریخ رسالت ایجاب می کرد .....بود(سراسری )*86
-1معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتابت
-2معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام وعدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ی کامل زندگی
-3علت رشد تدریجی سطح فکرجوامع واقوام وعدم توسعه ی کتابت ووضع زندگی اجتماعی آنان
-4علت پایین بودن سطح فرهنگ وعدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ی کامل زندگی
 .37نتیجه تکامل جامعه انسانی چیست وکدام آیه به این ثمره اشاره دارد؟سراسری تجربی 95
-1وحدت شریعت-شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک
-2ختم نبوت -شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک
 -3وحدت شریعت -ما کانَ م َح َّمد اَبا ا َ َحد ِم ۡن ِرجاِلک ۡم َو ٰل ِک ۡن َرسو َل ِٰ
اّلل
-4ختم نبوت -ما کانَ م َح َّمد اَبا ا َ َحد ِم ۡن ِرجاِلک ۡم َو ٰل ِک ۡن َرسو ل هلل
 .38چراباید به همه پیامبران الهی ایمان داشته باشیم ومنشا ویژگی عصمت درآن ها چیست؟خارج از کشور95
-1النفرق بین احد من رسله-امدادهای غیبی الهی
-2النفرق بین احد من رسله-برتری در ایمان وتقوی
لسان قَ ۡو ِمه ی ِلی َبیِّنَ لَهم-امدادهای غیبی الهی
َ -3و ما ا َ ۡر َ
س ۡلنا ِم ۡن َرسول اِ ِّال ِب ِ
ۡ
ِّ
ۡ
َ
لسان قَ ۡو ِمه ی ِلیبَیِّنَ لهم -برتری در ایمان وتقوی
َ -4و ما ا َ ۡر َ
سلنا ِمن َرسول اِ ال بِ ِ
تست
 .39آمادگي جامعه ي بشري براي دریافت برنامه ي كامل زندگي ،زمینه ساز  ............است و صیانت قرآن از تندباد دیرینه ي تحریف،
معلول  .........بود كه مهر  ...........را بر آن ،قرار داد( .سراسری هنر)93
 )2رشد عقلي ـ عنایت الهي ـ جاودانگي
 -1ختم نبو ت ـ عنایت الهي ـ جاودانگي
 -3ختم نبو ت ـ اهتمام پیامبر (ص) ـ الهي بودن  )4رشد عقلي ـ اهتمام پیامبر (ص) ـ الهي بودن آمادگي جامعه ي بشري براي دریافت
تست
ۡ
ق بَ ۡینَ اَحَد ِّمن ُهم َو نَ ۡحنُ لَه و ُم ۡسلمون تحقق عدم تفرقه بین پیام آوران الهی در آن است که (....سراسری
 .40با توجه به آیه شریفه ال نُفَر ُ
انسانی)86
-1همه پیامبران برخوردار از مقام عصمت و الگو و اسوه نیکو برای انسان بودند
-2همه پیامبران انسان های شایسته زمان خود در اخذ پیام خدا بودند
-3محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است و همه آن ها آورنده یک دین بوده اند
-4مختوای اصلی دعوت پیامبران در هر زمان پاسخگویی به نیاز های فطری انسان بوده است
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معجزه جاودان

تناسب معجزۀهر پیامبر با زمان خود

معجزه حضرت عیسی
شفادادن به بیماری های غیرقابل درمان
و زنده کردن مردگان
ر واج علم پزشکی
ق
اَنی قَد ِّجئتُکُم ِّبآیَة ِّمن َربِّکُم اَنی اَخلُ ُ
یر َفاَنفُ ُخ فی ِّه
ین َکهَیئَ ِّة ال َّط ِّ
لَکُم ِّمنَ الط ِّ
ُ
ی اال ک َمهَ َو
ِّذن ا َّ ِّ
َّلل َو ا ِّ
فَیَکُونُ َطیرا ً بِّا ِّ
بر ُٔ
اَّلل
ِّذن َّ ِّ
حی ال َم ٰ
االَ َ
وتى ِّبا ِّ
بر ص َو ا ُ ِّ

معجزه حضرت
موسی
عصا
رواج جادوگری

تفاوت معجزه پیامبرباسایرپیامبران
معجزات پیامبران گذشته ،فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنهاباقی نمانده است.
معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای هم ٔه زمان ها پیامبر باشد ،باید
ٔ
به گونه ای باشد که-1مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
 -2آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند.

از این رو ،خداوند معجزهٔ اصلی پیامبر اکرم را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس کتاب
16
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معجزه پیامبر ازجنس کتاب
سورِ ِّمث ِّله ی
• اَم یَقولونَ افتَراهُ قُل فَأتوا بِّ َ
َلی اَن یَأتوا بِّ ِّمث ِّل ٰهذَا
• قُل لَئِّ ِّن اجت َ َمعَ ِّ
الجنُّ ع ٰ
ت ِّاال ُ
نس َو ِّ
رآن ال َیأتونَ ِّب ِّمث ِّله ی َو لَو کانَ َبع ُ
هیرا
ض ُهم ِّل َبعض َظ ً
القُ ِّ
آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم،
آوردن سوره ای مشابه یکی ازسوره های این کتاب الهی است

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
چون اگر مانند معجزه ی سایر پیامبران منحصر به انجام افعال خاصی مانند زنده کردن
مردگان یا تبدیل عصا به اژدها بود تنها برای مردمان همان عصر معجزه محسوب می شد
تنها کتاب می تواند در تمامی زمانها به عنوان معجزه در دسترس همگان باشد و پس از
رحلت پیامبر خاتم نیز به عنوان نشانه و گواه نبوت وی نجاودانه بماند.
به عبارت دیگر از آنجا که پیامبر اکرم آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه زمانها و

فعالیت کالسی

دوران بعد از اوست سند نبوت و حقانیت او نیز باید به گونه ای باشد که درهمه زمانها و
دورانها حاضر باشد و اگر چنین نبود امروزما نمی توانسیم ثابت کنیم که پیامبر اسالم از
جانب خدا آمده است زیرا هنوز دعوت قرآن به آوردن ده آیه یایك سوره از قرآن موضوعیت
دارد و مخالفان تاکنون نتوانسته اند سوره ای مشابه با یكی از سوره های قرآن ارائه کنند و
این نشانه جاودان بودن این معجزه است
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جنبه های اعجاز
قرآن

محتوایی

لفظی

انسجام درونی درعین
نزول تدریجی

تاثیرناپذیری از عقاید
دوران جاهلیت

اَفَال یَتَدَبَّرونَ ۡالقُرءا ن َو
لَ ۡو کانَ مِّ ۡن ع ِّۡن ِّد َ
اَّلل
غ ۡیر ِّ
لَ َوجَدوا ف ِّیه ۡ
اختالفًا کَثی ًرا

جامعیت وهمه جانبه
بودن

نیروی جاذبه
هللا الذی رفع ااسماوات
بغیرعمدترونها

ذکر نکات علمی بی
سابقه

انبساط جهان
سما َء بَنَیناها ِّبأَید َو
وال َّ
سعُونَ
إِّنَّا لَ ُمو ِّ

تدبردرقرآن
چرا خداوند معجز ٔه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود(امی)؟
اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد ،ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟
•

تاب ۡال ُم ۡب ِّطلونَ
َو ما ک ُۡنتَ تَ ۡتلو ِّم ۡن قَ ۡبله ی ِّم ۡن ِّکتاب و َو التَ ُخ ُّطه و بیَمیِّنك ِّذًا َال ۡر َ

• اگر پیامبر(ص) خواندن ونوشتن مي دانست ویك نویسنده بود جاي آن داشت كج اندیشان درباره الهي بودن قرآن
دچارشك شوند.
دل رمیده ی ماراانیس ومونس شد
• ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد
به غمزه مسئله اموز صدمدرس شد
نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت

اندیشه و تحقیق

 -1به نظر شما چرا اندیش ٔه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه
الهی بودن قرآن را اثبات می کند؟
برخی از دانشمندان یك نظریه ای را ارائه می کنند بعد از چند سال یا آن را اصالح می
کنند یا آن را رد می کنند ،یا برخی علما به مروز زمان ودر اثر پختگی و کامل شدن
علمشان کتاب های خود را اصالح می کنند .اما قرآن با اینكه درطول  33سال و
درموقعیتهای گوناگون نظیر جنگ و صلح  ،آرامش و بحران و ...نازل شده است درنهایت
زیبایی ادبی  ،هماهنگی و انسجام مفهومی و غنای معرفتی است و هیچ قسمت آن قسمت
دیگر را نفی نمی کند .اگر قرآن توسط پیامبریا فرد دیگری در این مدت طوالنی تنظیم شده
بود اختالفات زیادی در آن پدید می آمد و موضع پیامبر دررخدادهای جدید تغییر می یافت
-2اعجاز محتوایی
-3تاثیرناپذیری از عقایددوران جاهلیت
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 .41نفوذ خارق العاده قران کریم مرهون چیست وتحدی مربوط به کدام بخش از اعجاز قرآن است؟ سراسری خارج کشور97
 -2شیرینی ورسایی تعبیرات وفصاحت وبالغت -ظاهری وباطنی
-1سازگاری وهماهنگی در عین نزول تدریجی-ظاهری وباطنی
 -4شیرینی ورسایی تعبیرات وفصاحت وبالغت -لفظی ومحتوایی
 -3سازگاری وهماهنگی در عین نزول تدریجی-لفظی ومحتوایی
 .42پیامبر گرامی (ص) مطابق رسم زمانه نزد کسی درس نخواند ،در عین حال از همان ابتدای بعثت آیاتی را بر مردم خواند که برترین
معارف را در بر داشت .قرآن کریم در این باره چه می فرماید؟ (سراسری زبان )94
)1کذلک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک
)2و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک اذا الرتاب البطلون
 )3افال یتدبرون القرآن و لو کان عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا
 )4و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله
 .43کدام مورد بیانگر اعجاز لفظی قرآن کریم است؟ (خارج از کشور )94
)1عدم وجود تعارض و ناسازگاری و هماهنگی وصف ناپذیر الفاظ قرآن
)2رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار و فصاحت وبالغت این کتاب
)3توجه به استفاده از الفاظ هماهنگ با فر هنگ مردم حجاز و تاثیر پذیری از آن
)4درخشندگی و شادابی هرچه بیشتر همراه با پیشرفت فرهنگ و دانش بشری
 .44آسان ترین راه براى غیرالهى نشان دادن اسالم و قرآن کریم......این دعوت را می گویند وقرآن در مقابل مخالفان می فرماید:سراسری
خارج از کشور 93
-1آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است-تحدی –فان لم تفعلوا
 -2آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است-تحدی –ولن تفعلوا
-3پراکند ن مردم دین باور از پیوستگی به پیامبر باتهدید وتطمیع –تصدی  -ولن تفعلوا
 -4پراکند ن مردم دین باور از پیوستگی به پیامبر باتهدید وتطمیع –تصدی -فان لم تفعلوا
 .45آیه ي شریفه ي ال الشمس ینبغي لها ان تدرك القمر  ...و « خداوند آسمانها را با ستونهایي كه براي شما دیدني نیستند ،بر پا
داشته است» و آیه ي شریفه ي افال یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیرهللا لوجدوا فیه اختالفا ً كثیراً ،به ترتیب ناظر بر كدام
ویژگي از اعجاز محتوایي قرآن است؟( سراسری هنر)93
 -1نكات علمي ـ جاذبه ي میان ستارگان ـ تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت
-2نكات علمي ـ جاذبه ي میان ستارگان ـ انسجام دروني ،در عین نزول تدریجي
 -3جاذبه ي میان خورشید و ماه ـ نكات علمي ـ انسجام دروني ،در عین نزول تدریجي
 -4جاذبه ي میان خورشید و ماه ـ نكات علمي ـ تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت
 .46باتوجه به آیه ي شریفه ي ..........جاي ان بود كه كج اندیشان درباره ي الهي بودن قرآن دچار شك شوند(.سراسري تجربي)92
َ -1و ما ک ۡنتَ تَ ۡتلو ِم ۡن قَ ۡبله ی ِم ۡن ِکتاب و َو الت َخ ُّ
طه و بیَمیِنك
اّلل لَ َو َجدوا فیِه ۡ
 -2اَفَال یَتَدَبَّرونَ ۡالقرءا ن َو لَ ۡو کانَ ِم ۡن ِع ۡن ِد غ َۡیر ِِّ
َثیر ا
اختالفًا ک ً
دون ِٰ
اّلل اِ ۡن ک ۡنت ۡم صاِدقینَ
َ -3و ۡادعوا ش َهدا َءک ۡم ِم ۡن ِ
ۡ
ۡ
َّ
 -4فَ ۡ
جار ة ا ِعد َّۡت للکاِفرین
ار التى َوقودهَا النِّاس َوال ِح َ
ان لَ ۡم ت َۡفعَلو ا َو لَ ۡن ت َۡفعَلو ا فَاتَّقوا النِّ َ
 .47تأثیر ناپذیری قرآن کریم از آداب وفرهنگ حاکم برجامعه ومبارزه ی سرسخت وجدی با آداب جاهلی وموفق شدن در این مبارزه وآیه
ی الالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر به ترتیب کدام جنبه از اعجاز رابیان می کنند؟(سراسری هنر 91ریاضی)* 89
-3لفظی0محتوایی -4محتوایی-لفظی
-1لفظی-لفظی -2محتوایی-محتوایی
 .48امی بودن پیامبرکه یک عامل تاثیر گذار مثبت در حقانیت دعوت وبی اثر کننده ی تردید شکاکان نبوت آن بزرگوار بود ازدقت درکدام
آیه استنباط می شود؟(سراسری تجربی )89
ۡ
ً
َ
 -1اَفَال یَتَدَبَّرونَ ۡالقرءا ن َو لَ ۡو کانَ ِم ۡن ِع ۡن ِد غ َۡیر ِِّ
َثیر ا
اّلل ل َو َجدوا فیِه اختالفا ک ً
ۡ
 -2فَ ۡ
جار ة
ار الَّتى َوقودهَا النِّاس َوال ِح َ
ان لَ ۡم ت َۡف َعلو ا َو لَ ۡن ت َۡف َعلو ا فَاتَّقوا النِّ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
 -3فَ ۡ
َ
َ
َّ
ِّ
ِّ
َ
جار ة
ار التى َوقودهَا الناس َوال ِح َ
ان ل ۡم ت َفعَلو ا َو لن ت َفعَلو ا فاتقوا الن َ
ُّ
ۡ
َ -4و ما ک ۡنتَ تَتلو ِم ۡن قَ ۡبله ی ِم ۡن ِکتاب و َو الت َخطه و بیَمیِنك
نکته :معادل کلمه ساده ترین همان آسان ترین در تست درنظر گرفته شده پس دقت کنید به سوال
 .49ساده ترین راه راه برای غیر الهی نشاندن اسالم وقران کریم ......بود که قرآن دراین باره می فرماید( .....سراسری هنر )89
-1آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی –ولن تفعلوا
-2تالش مخالفان پیامبر(ص)برای مبارزه ی فرهنگی باعقاید اسالم-ولن تفعلوا
 -3آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی-فان تفعلوا
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 -4تالش مخالفان پیامبر(ص)برای مبارزه ی فرهنگی باعقاید اسالم -فان تفعلوا
 .50کدام آیه امی بودن پیامبررا نشانی بر اعجاز جاودانه ی او معرفی می کند ؟(سراسری ریاضی )88
َ -1و ما ک ۡنتَ تَ ۡتلو ِم ۡن قَ ۡبله ی ِم ۡن ِکتاب و َو الت َخ ُّ
طه و ب َیم ِینك
ۡ
ً
َ
 -2اَفَال یَت َدَبَّرونَ ۡالقرءا ن َو لَ ۡو کانَ ِم ۡن ِع ۡن ِد غ َۡیر ِِّ
َثیر ا
اّلل ل َو َجدوا فیِه اختالفا ک ً
ۡ
 -3فَ ۡ
جار ة
ار الَّتى َوقودهَا النِّاس َوال ِح َ
ان لَ ۡم ت َۡف َعلو ا َو لَ ۡن ت َۡف َعلو ا فَاتَّقوا النِّ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
 -4فَ ۡ
َ
َ
َّ
ِّ
ِّ
َ
جار ة
ار التى َوقودهَا الناس َوال ِح َ
ان ل ۡم ت َفعَلو ا َو لن ت َفعَلو ا فاتقوا الن َ
 .51موضع گیری سران مکه وبزرگان قریش دربرابر دعوت پیامبر اسالم (ص)که مانع ورود مردم به خانه ی پیامبر اسالم (ص)ومانع
استماع آیات شریفه ی قرآن می شدندن خود نشانه ای بر .....قرآن کریم است(.سراسری تجربی )87
-4انسجام درونی درعین نزول تدریجی
-2اعجاز لفظی -3تاثیرناپذیری وعدم تبعیت
-1اعجاز محتوایی
 .52موضوعات متنوعى مانند توحید ،معاد ،انسان ،نظام خلقت ومسائلی دیگر درقرآن حاکی از.....قرآن است وخداوند درخصوص این
ویژگی می فرماید(...:سراسری انسانی)87
 -1انسجام درونی ،در عین نزول تدریجی-افالیتدبرون القران ولوکان من عند غیرهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا
 -2انسجام درونی ،در عین نزول تدریجی-وماکنت تتلوا من قبله من کتاب والتخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون
 -3تأثیر ناپذیریوتبعیت نکردن از عقاید دوران جاهلیت-افالیتدبرون القران ولوکان من عند غیرهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا
 -4تأثیر ناپذیری وتبعیت نکردن از عقاید دوران جاهلیت-وماکنت تتلوا من قبله من کتاب والتخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون
 .53پیام کدام آیه انسجام درونی ،در عین نزول تدریجی قرآن است؟(سراسری هنر ) 87
-2وان کنتم فی ریب مما نزلنا فاتوا بسوره من مثله
-1وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین
-3فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره -4افالیتدبرون القران ولوکان من عند غیرهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا
 .54عدم تعارض وناسازگاری درآیات ومبارزه بافرهنگ وآداب جاهلی به ترتیب بیانگر .....و.....از نشانه های ....اعجاز قرآن است
(جامع علمی کاربردی )*87
 -1جامعیت و همه جانبه بودن -تأثیر ناپذیری وتبعیت نکردن از عقاید دوران جاهلیت-لفظی
 -2جامعیت و همه جانبه بودن -تازگی و شادابی دائمی فرهنگ قرآنی-محتوایی
 -3انسجام درونی ،در عین نزول تدریجی -تازگی و شادابی دائمی فرهنگ قرآنی-لفظی
 -4انسجام درونی ،در عین نزول تدریجی تأثیر ناپذیر ی وتبعیت نکردن از عقاید دوران جاهلیت -محتوایی
 .55کدام ویژگی قرآن رااز دیگر کتب آسمانی ممتاز می کند؟ (سراسری تجربی )86
-2جاودانگی وپاسخ گویی برنیازهای هرزمان انسان
-1جاودانگی وسندیت بر نبوت پیامبراکرم(ص)
-3مصونیت از دستبرد وتحریف ومحفوظ ماندن به حفظ الهی  -4سندیت برنبوت پیامبروپاسخ گویی برنیازهای هرزمان انسان
نکته :ارتباط مفهومی شعر با آیه درسواالت کنکور همیشه موردتوجه بوده است.
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شدبیانگر کدام مورد است؟(سراسری زبان )86
 .56شعر نگار من كه مكتب نرفت وخط ننوشت
ۡ
 -1فَ ۡ
ِّ
جار ة
ح
ال
و
اس
ن
ال
َا
ه
قود
و
َ ِ َ
ان لَ ۡم ت َۡف َعلو ا َو لَ ۡن ت َۡف َعلو ا فَاتَّقوا النِّ َ
ار الَّتى َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
َ
َ
 -2اَفَال یَتَدَبَّرونَ القرءا ن َو ل ۡو کانَ ِمن ِعن ِد غ َۡیر ِِّ
َثیر ا
اّلل ل َو َجدوا فیِه اختالفا ک ً
-3لقد من هللا علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم ایاته
َ -4و ما ک ۡنتَ تَ ۡتلو ِم ۡن قَ ۡبله ی ِم ۡن ِکتاب و َو الت َخ ُّ
تاب ۡالم ۡب ِطلون
طه و بیَمیِنك اِذًا َال ۡر َ
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نمودار درس چهارم

منیرسادات میرحسینی

مسئولیت های پیامبر

پیامبر اکرم (ص) ،به عنوان آخرین پیا م رسان الهی ،به مدت بیست و سه سال مردم را به آخرین و كامل ترین برنام ٔه هدایت فراخواند
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر عهد ٔه آن حضرت گذاشته است؟

والیت معنوی
مرتبه ای برتر و باالتر از والیت
ظاهری پیامبر(ص)

-1دریافت وابالغ وحی

مذهب اسالم هم لقدارسلنا رسلنا
بالبینات
زمان بااینکه به
وانزلنامعهم
اسان می
الکتاب والمیزان
گوید(امام
لیقوم الناس
خمینی)
بالقسط

ضرورت اجرای
احکام اجتماعی
اسالم

ضرورت تشکیل
حکومت اسالمی
الم تر الی الذین
یزعمون انهم امنوا
به این دلیل بماانزل الیک وماانزل
که هرنظام من قبلک یریدون ان
سیاسی
یتحاکموا الی
غیراسالمی(ا الطاغوت وقدامروا
مام خمینی)
ان یکفروا به
ویریدالشیطان ان
یضلهم ضالال بعیدا

بنی االسالم علی خمس
علی الصاله والزکاه
والصوم والحج والوالیه
لم ینادبشی ءکمانودی
بالوالیه

-3اجرای قوانین الهی
باتشکیل حکومت اسالمی
(والیت ظاهری)

ضروت پذیرش
والیت الهی ونفی
حاکمیت طاغوت

نمونه هدایت معنوی
حضرت علی(ع)
روزی رسول خدا هزار باب از
علم را به رویم گشود که از هر
کدام ،هزار باب دیگر گشوده می
شد.

رسول خدا با انجام وظایف
عبودیت وبندگی ودرمسیر قرب
الهی توانست
-1عالم غیب وماورای طبیعت
را مشاهده کند
-2به اذن الهی در عالم خلقت
تصرف نماید
-3ایشان با استفاده از این قدرت
و والیت ،دل های آماده را نیز
هدایت می کند
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عصمت
محفوظ بودن از گناه و خطاست
بدون آن اعتمادمردم به پیامبران از بین می رفت و از
آنان پیروی نمی کردند

اگرعصمت دراین سه حوزه مسنولیت نباشد

-1دریافت وابالغ وحی
دین الهی به درستی به مردم نمی رسد
اعتماد مردم به دین از دست می رود

 -2تعلیم و تبیین دین و وحی الهی
امكان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و
و امكان هدایت از مردم سلب می شود.

 -3اجرای احكام الهی
امكان دارد كارهایی كه مخالف
دستورهای خداست انجام دهد ،
و مردم نیز از او سرمشق بگیرند
و مانند او عمل كنند
و به گمراهی دچار شوند

چه كسی تشخیص می دهد كه كدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوس ٔه گناه دارد؟ فقط خداوند است كه از آشكار و نهان
افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد بنابراین ،وقتی خداوندكسی را به پیامبری برمی گزیند،
معلوم می شود كه وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
ا َ َّٰللُ اَعلَ ُم ح ُ
ل ِّرسا َلتَهُ سور ٔه انعام ،آی ٔه 1
َیث یَجعَ ُ

قدرشناسی از پیامبراکرم(ص)

رسول اکرم(ص)درمدت  23سال تالش وتحمل رنج های فراوان توانست بزرگترین وماندگارترین پیام الهی رابه مردم برساند
وجامعه ای بایمان به خداوبه دور از شرک بناکند.اکنون جادارد مامسلمانان قدردان ایشان بوده وبا اتحادوهمدلی
بایکدیگرنگذاریم دشمنان اسالم زحمات وتالش های آن حضرت رابی اثرکند.دریکی دوقرن اخیر دشمنان اسالم بایک نقشه
دقیق وبرنامه ریزی شده همبستگی مسلمانان را به دشمنی بایکدیگر تبدیل کرده واختالفات معمولی اقوام ومذاهب اسالمی را
بزرگ جلوه داده اند.یکی از نتایج زیانبار تجزیه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک در سده اخیر بودتا قدرت های
استعمارگر به راحتی بتوانند برآن ها سلطه پیداکنند وذخایرآنان را به تاراج ببرند.

ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید ،به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در
سایهٔ تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن
سرشارآن کوتاه کنید… دست از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز
هستید .بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای
خودتان بایستید امام خمینی (پیام وحدت)
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 -1چند نمونه از اقدامات آمریکا برای سلطه بر جهان اسالم را بیان کنید
کمک به تاسیس و تالش برای به رسمیت شناختن داعش توسط کشورهای مختلف تفرقه و اختالف افکنی در
کشور های اسالمی و عربی همچون مصر و تالش برای تفسیم این کشور
 2چرا آمریکا به دنبال تجزی ٔه کشورهای اسالمی است؟
تحت کنترل در آوردن کشورهای مسلمان منطقه و تحت تصرف در آوردن منابع نفتی وگذرگاه های آبی

برنامه ای برای
وحدت مسلمانان

-1از اهانت و توهین به مقدِّسات سایر مسلمانان خودداری کنیم
زیرابذر دشمنی را میان مسلمانان می کارد
-2از مظلومان در تمام نقاط جهان ،با روش های درست دفاع کنیم وبرای رهایی آنان از ظلم بکوشیم.
هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود ،اما به یاری آن مظلوم
برنخیزد ،مسلمان نیست پیامبر(ص)
-3کسانی را که به ظاهر ،خود را مسلمان می نامند ،ولی با دشمنان اسالم دوستی می ورزند،بشناسیم
و فریب برنامه های آنان را نخوریم.

اندیشه وتحقیق

 -1نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است ،بیان کنید .
احکام قضایی اسالم( احکام جزایی  ،قصاص ،دیات و ، )...خمس و زکات ،جهاد و ....حقوق و
مسئولیت های خانواده و جامعه ،امر به معروف ،نهی از منکر ،مبارزه با
ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران.
 -2به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی
دارد؟
ج) امر به معروف و نهی از منکر
ب) حج
الف)نماز و روز ٔه واجب
ه) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان
د)حجاب و پوشش
ز) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
و) نفی سلط ٔه بیگانگان
 -3با توجه به حدیث امام باقر بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟
زیرا والیت ؛کلید نماز ؛زکات؛حج؛وروزه میباشد و صاحب والیت که امام یا رهبران الهی
هستند؛قطعا"مردم رابه سوی این اصول چهارگانه رهبری میکنند .به عبارتی رهبری ووالیت رهبران
الهی تضمین کننده ی اقامه ی نماز و پرداخت زکات وبرگزاری بهترحج وروزه هستند.
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 .57چگونه می توانیم استعدادولیاقت خود را برای دریافت هدایت های معنوی افزایش دهیم ؟ سراسری تجربی 97
-1درجه ایمان وعمل خود راباال ببریم
-2از طریق الهامات روحی وامدادهای غیبی اقدام نماییم .
-3باعبودیت وبندگی واسطه فیض خالق به مخلوق شویم.
 -4عالوه برتربیت از روش های معمولی به والیت معنوی توجه نماییم.
 .58کوتاه کردن دست ابرقدرت ها از ممالک اسالمی چگونه امکان پذیرخواهدبود؟سراسری ریاضی 96
-1اجتماع مسلمین ودوری ازاختالفات وهواهای نفسانی-تکیه برفرهنگ اسالم
 -2اجتماع مسلمین ودوری ازاختالفات وهواهای نفسانی-تبیین جایگاه شیعه
-3اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی -تکیه برفرهنگ اسالم
 4اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی  -تبیین جایگاه شیعه
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ت
 .59پیش از انذار درآیه شریفه ا َ لَمۡ ت َ َر الَی الَّذینَ یَ ۡز ُ
عمونَ اَنَّ ُهمۡ بِّما ا ُ ۡنز َل الَ ۡیكَ ءاَمنوا َو ما اُنز َل ِّمن ق ۡبلكَ یُریدونَ اَن یَتَحاکَموا الَی الطاغو ِّ
...خداوند به مردم چه فرمانی می دهد؟سراسری انسانی96
-1فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی االمر
-2یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم...
-3لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بلقسط
-4انما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاه وهم راکعون
 .60از احادیث بنی االسالم علی خمس ......وکلمه ال اله اال هللا حصنی ومن دخل حصنی ...به ترتیب به کدام موضوعات پی می بریم؟
سراسری زبان96
-1جایگاه ویژه والیت-تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.
-2اجرای تمام احکام دین -تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.
 -3جایگاه ویژه والیت-توحید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد.
 -4اجرای تمام احکام دین -توحید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد.
 .61باتوجه به آیات قرآن کسانی که داوری را نزد طاغوت می برند درحالی که باید به او کافرشوند چه خصوصیتی دارند؟سراسری
تجربی96
-1الیرجون لقاء نا ورضوا بالحیاه الدنیا واطمانوا بها
-2عن ایاتنا غافلون اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبون
 -3یَ ۡزعمونَ اَنَّه ۡم بِما ا ۡنز َل الَ ۡیكَ ءاَمنوا َو ما ا ۡنز َل ِم ۡن قَ ۡبلكَ
-4ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا
 .62شیوه ی تربیت امیرالمومنین (ع)دردامان رسول گرامی اسالم (ص) از مصادیق کدام وظیفه ی پیامبراسالم(ص)است؟سراسری
تجربی*96
-4دریافت وابالغ وحی
-3والیت ظاهری
-2والیت معنوی
-1مرجعیت علمی
 .63کسانی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کرده اند الزم است از چه هدایتی نیز برخوردار شوند و چه کسی گرفتار
مرگ جاهلی می شود؟سراسری زبان 95
-1اهل بیت رسول خدا-کسی که اداب و رسوم جاهلیت را رها نکرده باشد.
-2قرآن ،کتاب خدا -کسی که اداب و رسوم جاهلیت را رها نکرده باشد.
 -3اهل بیت رسول خدا-کسی که امام زمان خود را نشناخته باشد.
-4قرآن ،کتاب خدا-کسی که امام زمان خود را نشناخته باشد.
 .64خداوند متعال برای اقامه قسط وعدل چه امکاناتی در اختیار مردم قرارداده است؟سراسری تجربی 95
س ۡلنا رسلَنا ۡ
-2لقد من هللا علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم
تاب َو ۡالمیزانَ
بال َب ِیِّنا ِ
ت َو ا َ ۡنزَ ۡلنا َم َعهم ۡال ِک َ
-1لَقَ ۡد ا َ ۡر َ
-4وماختلف الذین اوتوالکتاب اال من بعد ما جاءهم العلم
-3شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک
 .65وجود چه خصوصیتی موجب می شود تاانسان حتی باادعای ایمان به خداوند متعال گرفتاردسیسه های گمراه کننده ی شیطان گردد؟
سراسری زبان 95
ۡ
سبیالً
َ
ۡ
م
ؤ
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ل
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اّلل ۡللکا
نینَ
ِفرینَ
َ -1و لَ ۡن َی ۡج َع َل ِّ
ِ
َ
َ
ۡ
َّ
ۡ
َ
َ
الرسو َل فان ت ََول ۡوا ف َّ
اّلل الی ِحبُّ الکاِفرینَ
اّلل َو َّ
ان ٰ َ
-2ق ۡل اَطیعوا ُّ َ
 -3یریدونَ ا َ ۡن یَت َحاکَموا الَی ال ِّ
ت وقدامروا ان یکفروا به
طاغو ِ
-4والذین کفروا اولیا ء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات
 .66با توجه به سخنان امام خمینی در چه صورتی قانون موجب اصالح بشر خواهد شد؟ (سراسری ریاضی )94
)1جامعه ی اسالمی استقالل خود را در تمام جهات حفظ نماید وبیگانگان راهی نیابند.
)2پیامبر اکرم (ص) در راس تشکیالت اجرایی و اداری جامعه ی اسالمی قرار گیرد.
)3مجموعه ای از قوانین منطبق با دین اسالم و دستورات الهی تدوین شود.
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)4قانون اسالمی مجری و دستگاه اجرا و اداره ی متناسب داشته باشد.
 .67والیت به معنی سرپرستی و رهبری در جامعه از چه زمانی در برنامه رسالت پیامبر آغاز شد و چگونه مردم از آن بهره مند
شدند؟سراسری هنر94
-2بعد از دعوت علنی-انجام اعمال در سایه ی والیت الهی
-1بعد از هجرت-انجام اعمال در سایه ی والیت الهی
 -3بعد از هجرت-مراجعه ی به مرجع برای فهم آیات خداوند -4بعد از دعوت علنی -مراجعه ی به مرجع برای فهم آیات خداوند
 .68عامل موثر درمشاهده ی عالم غيب.........است وفراهم کننده ی استعداد ولياقت دريافت آثاروساطت ......است ونشانه ی تحقق آن.....می
باشدسراسری خارج کشور93
-2عبوديت وبندگی-مشيت خداوند-الهامات روحی ومعنوی
-1واليت معنوی-مشيت خداوند-الهامات روحی ومعنوی
 -4عبوديت وبندگی -ايمان وعمل -تصرف درعالم خلقت
-2واليت معنوی-ايمان وعمل-تصرف درعالم خلقت
 .69احتمال انحراف مردم ،آن گاه با واقعيت گره مي خورد كه پيامبر ........معصوم نباشد كه منزلت عصمت ،برخاسته از. ....
ميباشد.سراسری زبان 93
 -2در اجراي فرمانهاي الهي -گزينش و اصطفاي خداوند
-1در مقام تعليم و تبيين دين  -گزينش و اصطفاي خداوند
-3در مقام تعليم و تبيين دين -بينش عميق نسبت به حقايق امور -4در اجراي فرمانهاي الهي -بينش عميق نسبت به حقايق امور
 .70از دقّت در اين كالم موالي متّقيان ،علي عليه السالم كه ميفرمايد روزي رسول خدا صلّي هللا عليه و آله و سلّم هزار باب از علم به رويم
گشود كه از هر كدام ،هزار باب گشوده ميشد به واليت  ..........كه امري  .........است و تعليم به صورت  ..........است ،پي ميبريم .
(سراسری زبان )93
 -1معنوي -موقّت -بروز لياقت متع ِّلّم و متعلمَّ
 -2ظاهري -پايدار  -الهام بر روح و جان متع ِّلمّ
 -4ظاهري -موقّت  -بروز لياقت متع ِّلّم و متعلَّم
 -3معنوي  -پايدار  -الهام بر روح و جان متع ِّلّم
 .71اگر بگوييم استوار ساختن بنيان جامعه بر پايه ي دادگري وظيفه ي مسلمانان كه پذيرندگان اصيل دعوت انبياء در راستاي تاريخ بوده
اند ميباشد  ،پيام كدام آيه را ترسيم كردهايم؟ (سراسری انسانی )93
-1شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا و الّذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي اَن اقيموا الدين
الرسول عليكم شهيدا
 -2و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون ّ
-3لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط
-4قل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا هلل مثني و فرادي ثم تتف ّكروا
 .72عامل موثر درتصرف به اذن خدا .............است كه پدیدآور والیت ........مي باشد وهدایت بندگان خدا نه از طریق آموزش معمولي
وعمومي از نمودهاي آن است كه زمینه ساز بهره مندي از آن ........است(.سراسري ریاضي )92
-2عبودیت وبندگي -معنوي-ایمان وعمل انسان ها
-1اراده ومشیت خداوند-معنوي-ایمان وعمل انسان ها
 -4عبودیت وبندگي-ظاهري-لیاقت وشایستگي پیامبرواولیاي خدا
 -3اراده ومشیت خداوند-ظاهري-لیاقت وشایستگي پیامبرواولیاي خدا
نکته :ارتباط یک مطلب که با حدیث آمده با آیه قران از داوطلب سوال شده است دقت کنید آیه لقد ارسلنا بروالیت تاکید دارد.
 .73هرگاه از امام باقر علیه السالم سوال شود  :دراسالم به چه چیزي دعوت اكید شده است ؟پاسخ آن حضرت این است كه:به.........واین
پاسخ مبتني برپیام آیه ي شریفه ي...........مي باشد(.سراسري هنر)92
-1والیت -یاایهالذین امنوا استعینوا بالصبر ووالصاله ان هللا مع الصابرین
-2صبروصاله-یاایهالذین امنوا استعینوا بالصبر ووالصاله ان هللا مع الصابرین
 -3والیت -لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
 -4صبروصاله -لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
نکته :از سخنان امام( ره) معموال درسواالت استفاده می شود وارتباط مفهومی سخنان ایشان با آیات نیز در نظر گرفته میشود پس نیازمند
دقت فراوان است.
 .74به بیان امام خمینی رحمه هللا علیه وظیفه ي هر مسلمان محوآثارشرك از جامعه ي مسلمانان است كه عمل به این وظیفه
درگرو........است وپیام آیه ي شریفه ي ............حاكي ازآن است(.سراسري زبان)92
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 -4تعلیم وتبیین تعالیم وحي درهرزمان براي هر نسليَ -و لَ ۡن یَجۡ عَ َل ِّ
اّلل للکاِفرینَ َعلَى الم ۡؤ ِمنینَ َ
 .75از این که قبول کنندگان دعوت پیامبر اکرم (ص) رفتار وگفتار اورا معتبرترین مرجع برای شناخت راه وبرنامه ی اسالم محسوب می
دارند واز این که پیامبرگرامی اسالم (ص) مسجد مدینه رادر همان روز های اول ورود محل حل وفصل امور قرارداد واز این که
پیامبرعظیم اشان اسالم (ص) به اذن الهی قادربود بیماری راشفابخشد به ترتیب مسئولیت های سه گانه ی ...و...و....مفهوم می
گردد(.سراسری انسانی *)91
 -2والیت معنوی –مرجعیت دینی-والیت ظاهری
-1والیت معنوی-والیت ظاهری-مرجعیت دینی
-4مرجعیت دینی –والیت ظاهری –والیت معنوی
-3مرجعیت دینی-والیت معنوی-والیت ظاهری
نکته :درسه گزینه دقت شود جواب انحرافی است.خیر وبرکات معنوی نتیجه والیت معنوی است نه والیت ظاهری وهدایت معنوی نتیجه
والیت معنوی است وهدایت ظاهری نتیجه والیت ظاهری است
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 .76از این بیان علی (ع) که می فر ماید :روزی رسول خدا هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام ،هزار باب دیگر گشوده می شد
دریافت می گرددکه(....:سراسری زبان )*91
-1بهر ه مندی انسان ها از هدایت معنوی نمونه ی والیت معنوی ومربوط به درجه ی ایمان وعمل است.
 -2خیر وبرکات والیت معنوی نتیجه ی والیت ظاهری است وراه وصول به آن ایمان وعمل است.
-3رسول خدا به اذن خداوند برخوردار از قدرت دخل وتصرف در عالم تکوین است ووالیت معنوی نتیجه ی هدایت معنوی است.
-4امیر مومنان علی(ع)تربیت شده ی وجود مقدس پیامبرگرامی اسالم بود وهدایت ظاهری نتیجه ی هدایت باطنی است.
 .77آن جا که الگو گیری از پیامبری به گمراهی وانحراف بینجامد زمانی است که پیامبری درمقام ....معصوم نباشد به سوی گناه نرفتن
پیامبران وگرفتار نشدن آنان به خطا واشتباه برخاسته از.....می باشد(.سراسری ریاضی )91
 -1تعلیم وتبیین دین-ایمان وتقوا وبینش عمیق آنان  -2تعلیم وتبیین دین-لطف خاص الهی نسبت به آنان
 -3اجرای فرمان های الهی -لطف خاص الهی نسبت به آنان  -4اجرای فرمان های الهی -ایمان وتقوا وبینش عمیق آنان
نکته:کلمه وحی در آیه با کلمه انزل وانزال هم معنی است ومی توان با آن تشخیص داد وداوری را از کلمه یتحاکموا
 .78باتوجه به مفهوم کدام آیه ایمان به استمرار وحی الهی در زمان نبوت انبیاایجاب می کند نفی داوری خواستن از نااهالن را؟(سراسری
هنر )*91
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 -4ا َ لَ ۡم ت ََر الَی الذینَ یَزعمونَ انه ۡم بِما انز َل الیكَ ءامنوا َو ما انز َل ِمن قبلكَ یریدونَ ان یَتَحاکَموا الی الطاغو ِ
 .79تصرف درعالم طبیعت به اذن خداوند نشانه ی وصول به مرتبه والیت ...وبهره مندی انسان ها از هدایت ...است (سراسری هنر )*90
-1ظاهری-نمونه ی والیت معنوی -2معنوی -نمونه ی والیت معنوی
 -3ظاهری-عامل والیت ظاهری -4معنوی -عامل والیت ظاهری
 .80بهره مندی انسان از هدایت معنوی که .....والیت معنوی است به درجه ی ....و.....بستگی دارد(.سراسری خارج از کشور )*90
-1نمونه ی-معرفت-تقوا -2علت-معرفت-تقوا -3علت-ایمان-عمل -4نمونه ی –ایمان-عمل
اَّللُ ا َ ۡعلَ ُم ح َۡی ُ
ث یَ ۡجعَ ُل ِّرسالَتَه و(.....سراسری تجربی )*89
 .81آیه ی شریفه ی ٰ
-1آگاهی دادن به مخالفان است که تحمل بار سنگین رسالت لیاقت وشایستگی می طلبد.
-2توجه به این است که خداوند مسئولیت پیامبری رابرعهده ی کسانی قرار می دهد که توانایی وویژگی انجام این مسئولیت رادارند.
 -3هشدار به انسان تشنه ی سرچشمه ی هدایت است که پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی سرافراز به گزینش او هستند.
 -4اعالم مقام الگویی پیامبران است که ویژگی های خاص تجلی یافته باخلوص عبادت به گزینش آنان انجامیده است.
 .82جلب اعتماد مردم به دین الهی ؛هموار کردن راه امکان هدایت؛شایستگی سرمشق قرارگرفتن پیامبران به ترتیب مربوط به عصمت در
.....وعصمت در.......وعصمت در.......می باشد(.سراسری هنر )*89
-1مقام تعلیم وتبیین دین-دریافت وابالغ وحی-اجرای فرمان های الهی -2مقام تعلیم وتبیین دین-اجرای فرمانهای الهی-دریافت وابالغ وحی
 -3اجرای فرمان های الهی-دریافت وابالغ وحی-مقام تعلیم وتبیین دین -4دریافت وابالغ وحی-مقام تعلیم وتبیین دین-اجرای فرمانهای الهی
 .83مقام الگویی پیامبران وجلب اعتماد دیگران به دین وفراهم کردن زمینه های هدایت مردم به ترتیب مربوط به برخورداری از عصمت
در مقام .....و.....و.....می باشد(.سراسری ریاضی )88
 -1دریافت وابالغ وحی-عمل به فرمان های الهی  -تعلیم وتبیین دین--2عمل به فرمان های الهی -دریافت وابالغ وحی -تعلیم وتبیین دین
 -3دریافت وابالغ وحی -تعلیم وتبیین دین-عمل به فرمان های الهی -4عمل به فرمان های الهی-تعلیم وتبیین دین -دریافت وابالغ وحی
 .84کسانی که به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می کنند اگر برخاسته از فرمان الهی نباشد .....نامیده می شوند ومراجعه ی به آن
ها وانجام دستور های آن ها برمسلمانان .....است(.جامع علمی کاربردی )88
-1طاغوت-حرام -2مشرک-حرام -3مشرک-مکروه -4طاغوت-مکروه
 .85آن جا که حضرت علی (ع) می فرماید :روزی رسول خدا هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام ،هزار باب دیگر گشوده می
شدمارا به ......که......است توجه می دهد( جامع علمی کاربردی )88
-1والیت معنوی-مفسرومبین معارف وحی الهی  -2مرجعیت دینی-متصرف درعالم طبیعت شدن
 -2مرجعیت دینی -مفسرومبین معارف وحی الهی  -4والیت معنوی-متصرف درعالم طبیعت شدن
نکته:پاسخ سوال درانتهای آیه است ونتیجه کارایمان پنداران رابیان می کند
 .86کسانی که می پندارند به دین خدا ایمان دارند اما به طاغوت مراجعه می کنند وحل مشکالت اجتماعی رااز او می خواهند. :سراسری
ریاضی )88
 -2اولیای شان آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها می برند.
-1زمینه های تفرقه ودشمنی رادر جامعه ترویج می کنند.
-3شیطان آنان را فریب داده است ودر گمراهی سختی به سر می برند -4 .فریب هوای نفس را خورده اند واصال ایمان به دین خدا ندارند.
 .87دالیل ضرورت تشکیل حکوکت اسالمی کدام اند؟ (جامع علمی کاربردی )88
-1جامعیت دین اسالم-ضرورت اجرای احکام اسالمی-ضرورت پذیرش والیت الهی ونپذیرفتن حاکمیت طاغوت
-2رساندن وحی به مردم  -ضرورت اجرای احکام اسالمی-والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی
 -3رساندن وحی به مردم-تعلیم وتبیین تعالیم وحی -ضرورت پذیرش والیت الهی ونپذیرفتن حاکمیت طاغوت
 -4جامعیت دین اسالم-تعلیم وتبیین تعالیم وحی-والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین اله
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ت َو قَ ۡد
 .88پیام آیه ی شریفه ی ا َ لَمۡ ت َ َر الَی الَّذینَ َی ۡز ُ
عمونَ اَنَّ ُهمۡ ِّبما ا ُ ۡنز َل الَ ۡیكَ ءاَمنوا َو ما ا ُ ۡنز َل ِّم ۡن قَ ۡبلكَ یُریدونَ ا َ ۡن َیتَحاکَموا الَی الطاغو ِّ
ا ُ ِّمروا ا َ ۡن یَ ۡکفُروا به این است که(.....سراسری هنر )87
 -2ایمان پنداری-گره گشای مسایل اجتماعی انسان نیست.
-1ایمان پنداری-منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.
-3الزمه ی ایمان راستین به خداوند کفر به حکمیت طاغوت است -4الزمه ی ایمان راستین به وحی الهی عدم پذیرش حکمیت طاغوت است
 .89عصمت پیامبران در اجرای فرمان های الهی و عصمت پیامبران مقام تعلیم وتبیین دین و عصمت پیامبران در دریافت وابالغ وحی به
ترتیب کدام پیامدها را به دنبال دارد ؟(سراسری هنر )87
-1مقام الگویی-جلب اعتماد-امکان هدایت  -2جلب اعتماد-مقام الگویی-امکان هدایت
 -3امکان هدایت -جلب اعتماد -مقام الگویی  -4جلب اعتماد-امکان هدایت -مقام الگویی
نکته:دریافت وحی را می توان از کلمه یتلوا علیهم دریافت زیرا بقیه آیه داده نشده وباید بقیه آیه را حفظ باشید.
 .90یکی از مسئولیت های قرارگرفته بردوش نبی اکرم (ص) دریافت وحی ورساندن ان به مردم است این مفهوم از کدام ایه به دست می
آید؟(سراسری زبان )*87
الرسو َل فَ ۡ
ان ت ََولَّ ۡوا فَ َّ
اّلل الی ِحبُّ ۡالکاِفرینَ
ان َٰ
اّلل َو َّ
-1ق ۡل اَطیعوا ُّ َ
-2هللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
-3وماکنت تتلوا من قبله من کتاب وال تخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون
ث فی ِه ۡم َرسوال ِم ۡن ا َ ۡنف ِس ِه ۡم ا ِۡذ بَعَ َ
علَى ۡالم ۡؤ ِمنینَ ا ِۡذ بَعَ َ
ث فی ِه ۡم َرسوال ِم ۡن ا َ ۡنف ِس ِه ۡم یَ ۡتلو َعلَ ۡی ِه ۡم ءایاِته ی
 -4لَقَ ۡد َم َّن ٰ
اّلل َ
 .91پیامبراکرم(ص) نه تنها رساننده ی وحی نبود بلکه وظیفه ی تعلیم وتبیین قرآن کریم را نیز بر عهده داشت این مفهوم از کدام عبارت
به دست می آید؟ (سراسری خارج از کشور ) 87
الرسو َل فَ ۡ
ان ت ََولَّ ۡوا فَ َّ
اّلل الی ِحبُّ ۡالکاِفرینَ
اّلل َو َّ
ان ٰ َ
-1ق ۡل اَطیعوا ُّ َ
 -2لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بلقسط
 -3هللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
ث فی ِه ۡم َرسوال ِم ۡن ا َ ۡنف ِس ِه ۡم ا ِۡذ َب َع َ
 -4ا ِۡذ َب َع َ
ث فی ِه ۡم َرسوال ِم ۡن ا َ ۡنف ِس ِه ۡم َی ۡتلو َعلَ ۡی ِه ۡم ءایاِته ی ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه
ۡ
صالِِّ و َّ
الزکاِِّ..ناظربرکدام قلمرورسالت پیامبراسالم (ص) می
َلی َخ ۡمس َ
علَى ال َّ
نى ِّ
اال ۡسال ُم ع ٰ
 .92حدیث امام باقر(ع)که فرمودندبُ َ
باشد؟(سراسری فنی وحرفه ای )86
-1والیت معنوی -2والیت ظاهری  -3مرجعیت دینی  -4جامعیت دین اسالم
اَّللُ ا َ ۡعلَ ُم ح َۡی ُ
ث یَ ۡجعَ ُل ِّرسالَتَه پاسخی است به کسانی که (.....سراسری هنر )* 86
 .93پیام آیه شریفه ٰ
-1درخواست انبیا و دعوت رسوالن را به دلیل فردی از جنس خود بودن نمی پذیرفتن
-2خود را درجایگاهی غیر از انچه بودند معرفی میکردند و بر رسوالن فخر فروشی میکردند
-3نمی دانند خداوند مسئولیت پیامبری را فقط برعهده کسانی قرار میدهد که توانایی و ویژگی انجام آن را دارند
-4بهانه گیری در عدم متابعت از رسوالن را مقید به غذا خوردن و در میان مردم بودم رسوالن مطرح میکردند
 .94اعاده مجد اسالم وکوتاه کردن دست ابر قدرت ها از ممالک اسالمی چگونه امکان پذیر است؟سراسری ریاضی96
-1اجتماع مسلمین ودوری از اختالفات وهواهای نفسانی-تکیه بر فرهنگ اسالم
 -2اجتماع مسلمین ودوری از اختالفات وهواهای نفسانی-تبیین جایگاه شیعه دراسالم
-3اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی -تکیه بر فرهنگ اسالم
 -4اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی--تبیین جایگاه شیعه دراسالم
 .95ارتقاء اعتقادات دینی با دانش و استدالل چه اثری در حفظ وحدت مسلمانان دارد؟سراسری انسانی 95
-1از اهانت و توهین به مقدسات سایر ادیان جلوگیری می شود.
-2دفاع با این روش از همه مظلومان جهان موجب وحدت آنان می گردد.
-3برتری ما نسبت به سایر مسلمانان احراز میگردد که زمینه ساز وحدت شیعیان می باشد.
-4بیان اعتقادات به نحو صحیح و دفاع منطقی از آن ها دل ها را به یکدیگر نزدیک می نماید.
 .96پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند  :کسی که صبح خود را آغاز کند ودر اندیشه ی رسیدگی به سایر مسلمانان نباشد ،مسلمان نیست
این عبارت بیانگر کدام یک از نکات در مورد وحدت میان مسلمانان است؟ ( سراسری زبان )94
-1اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان با استدالل سخن بگوییم.
 -2از اهانت به سایر مقدسات مسلمانان خودداری کنیم تا دشمن نتواند بذر کینه و دشمنی بکارد.
-3خود را از سایر مسلمانان دور ندانیم و برای پیروزی ،عزت و سربلندی مسلمانان تالش کنیم.
-4در بر پا داشتن تکالیف خود رسول خدا (ص) و اهل بیت ایشان(ص) را اسوه قرار دهیم.
 .97پیام امام خمینی که فرمود :ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید ،به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه ی
تعلیمات اسالم مجتمع شوید .به کدام یک از اصول راهبردی انقالب اسالمی اشاره دارد و تحق آن نیازمند چیست؟ (سراسری هنر )94
-1حفظ و تقویت وحدت شیعه و سنی و مبارزه با عوامل تفرقه برانگیز -هوشیاری و بیداری
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 -2حفظ و تقویت وحدت شیعه و سنی و مبارزه با عوامل تفرقه برانگیز -تالش و بینش قوی
-3حفظ استقالل و عزت جامعه و منافع کشور در مقابل بیگانگان -تالش و بینش قوی
 -4حفظ استقالل و عزت جامعه و منافع کشور در مقابل بیگانگان -هوشیاری و بیداری
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نمودار درس پنجم

منیرسادات میرحسینی

امامت تداوم رسالت

طرح و برنام ٔه خداوند برای جامع ٔه اسالمی ،پس از رسول خدا چیست؟
این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟
بعد از پیامبر اسالم رهبری مسلمانان بر عهد ٔه چه کسانی باید قرار بگیرد؟
درمیان مسئولیت های پیامبر دریافت وابالغ وحی پس از رحلت ایشان پایان می پذیرد

در میان مسئولیت های سه گانه رسول خدا ،مسئولیت اول،
یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم ،باختم نبوت پایان می
پذیرد و کتاب قرآن ،آخرین کتاب آسمانی است و نیازی به
آوردن کتاب جدیدی نیست .اما دو مسئولیت دیگر ،یعنی تعلیم
و تبیین دین مرجعیت علمی والیت و حکومت پس از ایشان چه
سرنوشتی پیدا می کنند؟

درباره مرجعیت دینی ووالیت وحکومت
سه فرض مطرح است

-1قرآن كریم و پیامبر اکرم در این باره سکوت کرده اند
بطالن فرض ِّاول روشن است؛ زیرا قرآن كریم ،هدایتگر مردم در هم ٔه امور زندگی است وهمچنین پیامبر اكرم نمی تواند از کنار
چنین مسئله مهمی با سكوت و بی توجهی بگذرد.
 -2همچون مسئولیت اول ،پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند؛
فرض دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین ،پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفت ،بلکه
افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر ،ظهور مکاتب و فرقه های مختلف ،پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را به دنبالداشت عالوه بر اینكه اصوالً حكومت و ادار ٔه جامعه و تعلیم و تبیین دین ،امری تمام
شدنی و پایان پذیرنیست
-3جانشین را تعیین نموده و دو مسئولیت تعلیم و تبیین دین ووالیت و حكومت را بر عهد ٔه وی قرار داده اند.
فقط فرض سوم ،منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم  ،به فرمان خداوندبه تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از
خود در شکل امامت ،فرمان داده و جانشین خود را تعیین کرده است و مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است.
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تعیین امام

توسط خداتعیین می شود

منیرسادات میرحسینی

بنابرآیات و روایات از پیامبر و مطالع ٔه تاریخ اسالم
حضرت علی (ع)به جانشینی پیامبر(ص)منصوب شد

وجود عصمت ضروری است
آیات انذار و والیت

روایات جابر،غدیر ،ثقلین ،منزلت

حدود سه سال از بعثت
آیه انذار

چهل نفر ازبزرگان بنی هاشم
دعوت به اسالم وسکوت مهمانان
من یار و یاور تو خواهم بود ،ای رسول خدا(حضرت علی ع)
همانا این ،برادر من ،وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود(پیامبرص)

تفکر
چرا پیامبر اکرم در شرایطى که حتى خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند ،جانشین خود را معین کرد؟
انجام دادن این کار در ابتدای دعوتش به چه معناست؟
پاسخ:این اقدام نشان می دهدکه:اوالجانشینی پیامبرچنان اهمیتی دارد که ازهمان روزهای اول دعوت بایدبرای مردم مشخص شود.
ثانیا:جانشینی پیامبراکرم(ص) ویژگی هایی دارد که نمی توان آ ن را به انتخای مردم واگذار کرد  .به همین جهت باید از همان ابتدا
به مردم معرفی شود تا مردم آن جانشین را بشناسند

در یکی از روزها ،نزدیک ظهر
آیه
والیت

فرشت ٔه وحی از جانب خدا نازل شد
پیامبر(ص) با شتاب و درحالی که آیه را می خواند به مسجدآمد
مردم با چشم ببینندو از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد

حدیث
منزلت

حضرت موسی
برادرش هارون
مشاور ،پشتیبان و شریک در امر هدایت
پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی(ع
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در مدینه
جبرئیل بر پیامبر نازل شد
آی ٔه  59سور ٔه نساء
هللا انصاری
سوال جابربن عبد ٰ
ازپیامبر(ص)
االمرکیست؟
اولی
ِّ

رسول خدا فرمود:
نخستین آنان علی بن ابی طالب است و
ای جابر ،آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند.
ِّ
سپس به ترتیب :حسن بن علی ،حسین بن علی ،علی بن الحسین ،محمدبن علی؛ و تو درهنگام
پیری اورا خواهی دید و هر وقت او را دیدی ،سالم مرا به او برسان .پس از محمدبن علی به
ترتیب ،جعفربن محمد ،موسی بن جعفر ،علی بن موسی ،محمدبن علی ،علی بن محمد ،حسن
بن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد که هم نام و هم کنی ٔه من است .اوست که از نظر
مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد
تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند ،بر عقید ٔه به او باقی می مانند

ارتباط میان آیه و حدیث
با تفکر در آیهٔ  59سورهٔ نساء و حدیث جابر ،پیام های زیر را تکمیل کنید.
 -1مسلمانان باید ازخدا ،رسول خدا واولی االمر اطاعت کنند.
 -2از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپیچی از هر مورد حراماست.
 -3آنجا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده ،برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آنها
الزم است که رسول خدا (ص)مصداق اولی االمر را مشخص کند
-4بنابر سخن پیامبراکرم (ص)کسانی که مصداق اولی االمر هستند ،عبارتند از  :دوازده امام
معصوم شیعیان از امام علی (ص) تا حضرت مهدی(عج)
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حدیث ثقلین

پیامبر اکرم به طور مکرر
از جمله در روزهای آخر عمر خود

منیرسادات میرحسینی

اَّلل َو
ک فی ُ
تاب ِّٰ
ین ِّک َ
تار ٌ
اِّنی ِّ
ک ُم الثَّقَلَ ِّ
سکت ُم
ترتی اَه َل بَیتی ما ان تَ َم َّ
ِّع َ
َ
َّ
َ
َ
ًاو ان ُهما لن
بهما لن ت َ ِّضلوا ابَد َ
ِّ
َوض
یَفتَرقا حَت ٰی یَردا َ
ع َل َّی الح َ

می فرمود

 -1همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند،قرآن و اهل بیت نیزهمواره با هم اند.
 -2همان طور که قرآن همیشگی است ،وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.
 -3در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که ازهردوثقل پیروی کنند.
 -4نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی ،فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی
كرد؛بلکه بایدازهردوپیروی کرد.

حدیث
غدیر

سال دهم هجرت
َحجَّة الوداع « و » َحجَّة البالغ
حدود  120هزار نفر
روز هجدهم ماه ذی حجه
در محلی به نام غدیر خم
ظهر شده بود؛ ابتدا نماز
سخنرانی مهم و مفصل
دریافت آن پیام بزرگ
حاضران به غایبان
تبریک و شادباش وبیعت
از جهت سلسل ٔه راویان حدیث،محکم

ؤمنینَ
اس بال ُم ِّ
اس َمن اَولَی الن ِّ
ا َ ُّیهَا الن ُ
س ِّهم
ِّمن اَنفُ ِّ
َمن كُنتُ َموالهُ فَ ٰهذا ِّعلى َموالهُ

 -1خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟آن چه نازل شده وبه اوفرمان داده شده به مردم برساند.
 -2اهمیت این فرمان چقدر است؟اگرانجام نگیرد رسالت به انجام نرسیده است.
 -3چرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟زیراابالغ این پیام منافع برخی
رابه خطر می انداخت واحتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.
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تفکر در حدیث
الف)چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگترین اجتماع
مسلمانان برگزار شد؟
• هم زمانی واقعه ی غدیر با حج می تواند در جهت اطالع رسانی باشد تا این
انتصاب به اطالع مردم در سر زمین های مختلف برسد
ب)چراخداوند انجام ندادن این ماموریت را مساوی با عدم
رسالت اعالم کرد؟
• باادامه ی کار پیامبراکرم(ص)بستگی کامل به امامت ورهبری حضرت علی (ع) داشت واگر این واقعه
اتفاق نمی افتاد ومردم حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین پس از پیامبر نمی شناختند اصل دین مورد
تهدید قرار می گرفت.

ج)تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی (ع) پس از پایان
مراسم نشانه ی چیست؟
• نشانه ی آن است که آن مردم می دانستند حضرت علی(ع)به منصب امامت
برگزیده شده وباگفتن تبریک ،رضایت ووفاداری خود را اعالم کرده اند.
د)چراکلمه ی مولی در حدیث غدیر به معنای سرپرست است
نه دوست؟
• به سه جهت نمی توان مولی را به معنای دوست گرفت  :یکی آن که پیامبراکرم
(ص) قبل از آن از مردم سوال کرد من اولی الناس بالمومنین من انفسهم وقتی
مردم گفتند خداوپیامبرش پس از آن پیامبرفرمود من کنت مولی فهذا علی مواله
این موال باید متناساب با جمله ی قبل باشد که خدا ورسول را از خود مومنان
سزاوارتر در تصرف معرفی می کند.
• جهت دیگر این است که اگر مولی به معنای دوست باشد اعالم آن نمی تواند
متناسب با آیه ای باشد که قبل از واقعه نازل شد وبه پیامبراکرم (ص)فرمود
اگر این ماموریت راانجام ندهی رسالت اورا انجام نداده ای.
• جهت سوم نیز این است که طراحی وانجام این واقعه ی بزرگ وتاریخی وبیان
خطبه ای بسیار طوالنی متناسب با اعالم دوستی حضرت علی(ع)نیست،بلکه
متناسب با اعالم رهبری وجانشینی است.
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سلَمه ،پیامبردعاکردند
درخانه ام َ
خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن
بعد فرشت ٔه وحی آمدآیه راخواند

 -1این آیه ،تعداد خاصی از خانواد ٔه پیامبر را در بر می گیرد كه مقام عصمت دارند؛ یعنی دراینجا افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر
است و شامل همه نمی شود.
 -2چون این تعداد خاص معصوم اند ،سخن و عمل آنان ،مطابق با دین و بیان كننده دستورات الهی است
• پیامبر اكرم برای آگاهی مردم از این موضوع ،مدت ها هر روز صبح ،هنگام رفتن به مسجداز در خان ٔه فاطمه می گذشت و
اهل خانه را اهل بیت صدا می زد و آی ٔه تطهیر را می خواند.
•

تذکر دراین واقعه تنها نام چهار بزرگوارذکر شده ودذسخنان دیگر پیامبر(ص) امامان بعدی هم جزءاهل بیت شمرده شده اند.

نتیجه گیری

ازآیات و احادیث

الف) پیامبراکرم باهدایت وراهنمایی خداوند،حضرت علی ویازده فرزند ایشان رابه جانشینی خود معرفی کرده است وآنان عهده
دار مسئولیت امامت اند.
ب) الزم ٔه این مرتبه ازجانشینی،علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه که رسول خدا این دوویژگی رادارا بود.
ج) حضرت فاطم ٔه زهرا جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده ،اما علم و عصمت کامل دارد و پیروی از کالم و
رفتار وی بر هم ٔه مسلمانان واجب و سرچشم ٔه هدایت و رستگاری است.
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 .98دعای پیامبراکرم (ص)درحق همسر وفرزندان امیرالمومنین(ع) که فرمود«آنان رااز هر پلیدی وناپاکی حفظ کن » چگونه به اجابت
رسیدوایشان با چه روشی مردم را از این مسئله مهم مطلع ساختند؟ سراسری خارج کشور 97
-1نزول آیه والیت-درمسجد ودرمیان همگان امام علی (ع)را معرفی کردند.
 -2نزول ایه تطهیر -درمسجد ودرمیان همگان امام علی (ع)را معرفی کردند.
 -3نزول آیه تطهیر -اهل خانه حضرت زهرا(س)رااهل بیت صدا می زدند.
-4نزول آیه والیت -اهل خانه حضرت زهرا(س)رااهل بیت صدا می زدند.
 .99پیامبر گرامی اسالم (ص)درتبیین کدام آیه شریفه حضرت مهدی (عج) را به مسلمانان معرفی کرده بودند؟سراسری تجربی 97
 -1انما ولیکم هللا و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصالة و یوتون الزکاة
-2ذلک بان هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم
 -3یا ایه الذی امنوا اطیعو هللا واطیعو الرسول واولی االمر منکم
 -4انما یریدهللا لیذهب عنکم الرجس اهل دالبیت و یطهرکم تطهیرا
 .100مطابق حدیث جابر پای بندی برعقیده امام زمان (عج) مستلزم چیست وپیامبراکرم (ص)به کدام خصوصیت ایشان اشاره نموده
است؟سراسری انسانی 97
-1ایمان واعتقادراسخ -غیبت طوالنی وپنهان شدن از نظر مردم
-2تالش ومجاهده درراه دین – غیبت طوالنی وپنهان شدن از نظر مردم
 -3ایمان واعتقادراسخ-عمر طوالنی وتشکیل حکومت جهانی مستضعفین
 -4تالش ومجاهده درراه دین -عمر طوالنی وتشکیل حکومت جهانی مستضعفین
 .101وجوب پیروی از کالم ورفتار حضرت زهرا(ع) از کدام آیه شریفه قابل دریافت است؟
 -2قل اطیعو هللا والرسول فان تولوا فان هللا الیحب الکافرین
-1ان الذین امنواوعملو الصالحات اولئک هم خیر البریة
 -3یا ایها الذین امنوا اطیعو هللا واطیعوا الرسول واولی االمر منکم  -4انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا
 .102پیامبرگرامی اسالم (ص) کدام آیه رادرحالی که باشتاب به سوی مسجد می آمد برای آگاهی مردم می خواند ومصداق آن
کیست؟سراسری تجربی96
-1تطهیر -امام علی وحضرت زهرا وحسنین(ع)رادرکنار خود جای داد وفرمود :خدایااینان اهل بیت من هستند.
-2والیت-امام علی وحضرت زهرا وحسنین(ع)رادرکنار خود جای داد وفرمود :خدایااینان اهل بیت من هستند.
-3تطهیر -امام علی(ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر(ص)بشنوند وامكان كتمان آن ازبین برود.
-4والیت-امام علی(ع) که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر(ص)بشنوند وامكان كتمان آن ازبین برود.
 .103باتوجه به حدیث شریف منزلت تفاوت منزلت هارون (ع)برای موسی(ع)وامام علی(ع)برای پیامبر اسالم (ص)به دلیل کدام ویژگی
پیامبر(ص)بودوجمله من کنت مواله فهذا علی مواله در چه زمانی بیان شده است ؟خارج از کشور 95
-2عصمت -پس از برگزاری حجه البالغ
-1خاتمیت -پس از برگزاری حجه البالغ
-4عصمت-دعوت خویشان درروز انذار
-3خاتمیت-دعوت خویشان درروز انذار
ۡ
َ
َ
ک ُم اَّللُ َو َرسولُه و َو الَّذینَ ءا َمنُو ا ..الَّذینَ یُقیمونَ الصَّالِ َو یُؤتونَ َّ
الزکاِ َو هُمۡ را ِّکعونَ به کدام
 .104از آیه ی شریفه ی اِّنَّما َولیُّ ُ
موضوع پی می بریم؟سراسری هنر95
-1مصداق آیه امام علی بود ،تا مردم بدانند که ایشان در همه حال حتی در رکوع نماز به مستمندان کمک می کند.
 -2مصداق آیه امام علی بود ،تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان آن ازبین برود.
-3پیامبر اسالم ،حضرت علی را بعد از واقعه ی دادن انگشتر در هنگام رکوع به فقیر به جانشینی خود منصوب کردند.
-4در این آیه خداوند و پیامبر و پس از ایشان کسی به عنوان ولی معرفی شده که به خدا ایمان دارد و نماز را برپا دارد.
الرسو ُل بَل ۡغ ما ا ُ ۡنز َل الَ ۡیكَ ِّم ۡن َربكَ َو ۡ
اَّلل
ان لَمۡ ت َ ۡفعل فَما بَلَّ ۡغتَ ِّرسالَتَه و َو ٰ
اَّللُ یَ ۡع ِّص ُمكَ ِّمنَ الن ِّ
 .105کدام بخش ازآیه شریفه یا اَیُّهَا َّ
اس اِّنَّ ٰ َ
ال یَ ۡهدِّی ۡالقَ ۡو َم ۡالکاِّفرینَ وجود مخاطرات درمسیر تبلیغ دین را اعالم می کند؟سراسری تجربی 95
اّللَ ال َیهۡ دِی ۡالقَ ۡو َم ۡالکاِفرینَ َ -4بلِّ ۡغ ما ا ۡنز َل الَ ۡیكَ ِم ۡن َربِّكَ
اس  -3ا َِّن ٰ
ۡ -1ان لَ ۡم ت َۡفعل فَما َبلَّ ۡغتَ ِرسالَت َه َ -2و ٰ
صمكَ ِمنَ النِّ ِ
اّلل َیعۡ ِ
 .106چرا پیامبر گرامی اسالم ( ص) در شرایطی که حتی خویشانش دعوت او را نپذیرفته بودند ،در ابتدای دعوتش برای خود جانشین
معین کردند؟ ( سراسری هنر )94
)1ضروری بود پیامبر اسالم (ص) خویشان خود راانذار دهد تا بعد از خودش بزرگان بنی هاشم از جانشین ایشان پیروی کنند.
)2جانشینی پیامبر (ص) چنان اهمیتی دارد که ازهمان روزهای اول دعوت بایدبرای مردم مشخص شود نمی توان آن را به انتخاب مردم
واگذار کرد.
)3حضور و پذیرش ومشارکت مردم در امرجانشینی رسول خدا (ص) ازچنان اهمیتی بر خورداراست که پیامبر (ص) اقدام به این کار نمود.
)4همانطورکه پیامبر گرامی (ص) مسئولیتهایی ازجانب خداوند انجام میداد ضروری است که پس ازایشان کسانی به عنوان امام انجام دهند.
 .107در سال سوم بعثت چه فرمانی از جانب خداوند برای پیامبر(ص) امد و در آن جلسه پیامبر اکرم (ص) در مورد امیر المومنین (ع)
چه فرمودند؟ (سراسری انسانی )94
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)1انذار کن-همانا این ( حضرت علی) برادر من ،وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.
 )2بشارت بده -همانا این ( حضرت علی) برادر من ،وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.
)3انذار کن -تو (حضرت علی) برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.
-4بشارت بده -تو (حضرت علی) برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.
 .108کدام آیات به ترتیب در غدیر خم ومنزل ام سلمه بر پیامبرگرامی اسالم (ص) نازل شد وکدام حدیث را پیامبر گرامی (ص) در
روزهای آخر عمر خود مکرر می فر موند؟(سراسری زبان )94
-1یا یها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک – آیه ی تطهیر-حدیث ثقلین
 -2یا یها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک– آیه ی تطهیر-حدیث منزلت
-3انما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا –آیه ی اولی االمر -حدیث ثقلین
 -4انما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا–آیه ی اولی-حدیث منزلت
 .109حدیث شریف منزلت با کدام آیه شریفه تناسب مفهومی دارد؟ (سراسری ریاضی )94
)1انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطرکم تطهیرا
)2یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم
)3ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول هللا و خاتم النبیین
)4انما ولیکم هللا و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصالة و یوتون الزکاة
 .110با توجه به آیه ی شریفه ی { یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته} اهمیت این فرمان در کدام
جمله است و خداوند به پیامبر اکرم (ص) وعده می دهدکه او را از چه چیزی حفظ خواهد کرد؟ (خارج از کشور )94
)1ما انزل الیک من ربک -سرکشی های قوم کافرین

 )2ما انزل الیک من ربک -خطرات احتمالی منافقان

 )4فما بلغت رسالته -خطرات احتمالی منافقان
 )3فما بلغت رسالته -سرکشی های قوم کافرین
 .111اگر از ما بپرسند « :چرا كلمه ي « مولي» در حدیث غدیر به معناي سرپرست است ،نه دوست؟» میگوییم :به این دلیل
كه  (............سراسری هنر)93
 )1این كلمه ،فقط براي همین معني وضع شده است و عنوان حقیقت به خود گرفته است.
 )2امامت و والیت ،استمرار راه نبوت است و قبول آن دو ،ایجاب میكند دریافت چنین معنایي را.
 )3مستمسك پیامبر گرامي اسالم (ص) در كاربرد این كلمه ،جمله ي « :من اَولي بالمؤمنین من انفسهم» بوده است.
 )4پیامبرگرامي اسالم (ص) با توجه دادن حاضران به آیه ي -:انِّما ولیكم هللا و رسوله و الذین آمنوا  ...فرمود « من كنت
نکته  :کلمه ابالغ در سه گزینه آمده اما تا آخر جمله باید خوانده شود ونتیجه مشخص شود.
ّ
ّ
ّ
 .112از دقّت در پيام آيه ي شريفه ي:يا ايها الرّ سول بلّغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتَه و هللا يعصمك من الناس ان هللا
ال يهدي القوم الكافرين كدام مفهوم دريافت نمي شود؟سراسری رياضی 93
-1هم وزن بودن ابالغ واليت با رسالت پرفراز و فرود بيست و سه ساله.
-2بي نصيبي كافران از هدايت الهي ،امري مسلّم و اجتناب ناپذير است.
-3حتميت ابالغ رسالت خداوند با اعالن واليت اميرمؤمنان ،علي عليه السالم.
-4ابالغ واليت امير مؤمنان ،علي عليه السالم ،خالي از هر دغدغه ي دل آزار است
 .113ادامه ي نقش ها و مسؤوليتهاي پيامبر به جز دريافت وحي  .........به عهده ي امام معصوم منصوب است كه  ..........پاسخگوي
انسان ،درهر زمان باشد(.سراسری رياضی )93
-1از سوي خدا -گشوده بودن باب اجتهاد و استنباط احكام توسط فقيهان و مجتهدان
-2از سوي خدا -مجموعه ي معارف و احكام موجود در قرآن و سيره و س ّنت پيشوايان معصوم
 -3با انتخاب پيامبر(ص)  -گشوده بودن باب اجتهاد و استنباط احكام توسط فقيهان و مجتهدان
-4با انتخاب پيامبر (ص)-مجموعه ي معارف و احكام موجود در قرآن و سيره و سنّت پيشوايان معصوم
 .114اگر بگوييم تشخيص عصمت براي انسانها ممكن نيست ،يك سخن ....گفته ايم پيام اين جمله اين است كه...و(سراسری انسانی ) 93
-1نادرست -انسان ،در هر زمان محتاج به شناخت راه هدايت است.
 -2نادرست  -آثار و نشانه هاي عصمت را ميتوان از اقوال و افعال معصومان ،دريافت.
 -3درست -فقط خدا است كه تعيين كننده ي فرد شايسته ي احراز مقام امامت است.
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 -4درست -مسؤوليت تعليم و تبيين تعاليم دين و واليت و سرپرستي جامعه ،تعطيل بردار نيست.
 .115پیامبر گرامی اسالم(ص) راسخان در اعتقاد را مرتبط با حدیث ....در خصوص .....معرفی فرمود .سراسری خارج از کشور 93
-1ثقلین-غیبت طوالنی آخرین حجت خداوند -2جابر -غیبت طوالنی آخرین حجت خداوند
 -3ثقلین-امامت ووالیت مستمر وپایدار بعد از خود  -4جابر -امامت ووالیت مستمر وپایدار بعد از خود
نکته :بازتاب یعنی اثری که بعد از عملی حاصل می گردد بعد از اعالن قبول رسالت پیامبرچه واکنش واثر ونتیجه وبازتابی درمیان خویشان
ایجادشد دقت کنیدبعدازپایان مراسم پیامبرمقام وصایت وخالفت حضرت علی(ع) را اعالم کردند.
 .116سكوت ميهمانان حبيب خدا ،پيامبر گرامي اسالم (ص)درمراسم دعوت خويشان به منظور اعالن پيام خداوند معلول  .........و بازتاب
آن ضيافت ........... ،شد(سراسری تجربی ) 93
 -1ترس از آزار و اذيت مشركان  -تثبيت مقام وصايت و خالفت
-2نااميدي به پيروزي و گسترش دين پيامبر -تثبيت مقام وصايت و خالفت
 -3ترس از آزار و اذيت مشركان  -ظهور عناد و بغض و عداوت بعضي از خويشان
 -4نااميدي به پيروزي و گسترش دين پيامبر -ظهور عناد و بغض و عداوت بعضي از خويشان
 .117اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم جوياي مسدود بودن هميشگي راه ضاللت شويم پيام كدام مورد ،وافي به اين مقصود ما
است؟(سراسری رياضی )93
ّ
ّ
ور
الثقلين كتاب هللاِّ و عترتي اه َل بيت
-1انّي تارك فيكم
يخرجهم منَ الظلمات الي الن ِّ
-2هللاه ولي الذينَ آمنوا ِّ
ِّ
ّ
لقدمن هللاه علي المؤمنينَ اذ َ
َّ
بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلو عليهم آياته
النور الي الظلمات-
 -3و الّذينَ كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونَهم من
ِّ
نکته :چهار مطلب خواسته شده از دو حدیث وهمچنین ترتیب نخستین ودوم ونخست مد نظر می باشد که نیازمند دقت فراوان می باشد.
 .118درخواست حضرت موسی علیه السالم که هارون را مشاور ،پشتیبان وشریک او در امر هدایت مردم قراردهد وعبارت ایها الناس
من اولی الناس بالمومنین من انفسهم به ترتیب در مستند روایی ....و....مورد تمسک نبی گرامی اسالم صلی علیه واله وسلم قرار
گرفت که جمله ی سه بار مکرر آن حضرت در مستند .....و .....است(.سراسری زبان)93
ّ
 -2منزلت -غدير  -نخست  -انت مني بمنزل ِّة هارونَ من موسي
-1غدير  -منزلت – نخست -انت منّي بمنزل ِّة هارونَ من موسي
 -4منزلت -غدير  -دوم  -من هكنت مواله فهذا علي مواله
-3غدير – منزلت -دوم -من هكنت مواله فهذا علي مواله
نکته :قلمرو اول یعنی ابالغ وحی بارحلت پیامبر تمام می شوداما دوقلمرو دیگر ادامه می یابد.
 .119قلمرواول رسالت یعني دریافت وابالغ وحي وقلمرودوم مرجعیت علمي وقلمروسوم والیت ظاهري بعد از رحلت رسول اكرم (ص)
به ترتیب .....و......و(......سراسري زبان)92
-2ادامه مي یابد-ادامه مي یابد-پایان مي پذیرد
-1پایان مي پذیرد -پایان مي پذیرد-ادامه مي یابد
 -4ادامه مي یابد-ادامه مي یابد-ادامه مي یابد
 -3پایان مي پذیرد -ادامه مي یابد -ادامه مي یابد
نکته :به آیاتی که کلمات حصر(انما) به کاررفته دقت کنید ودرگزینه به آن اشاره شده است.
ک ُم اَّللُ َو َرسولُه و َو الَّذینَ ءا َمنُو ا ..الَّذینَ یُقیمونَ الصَّالَِ َو یُ ۡؤتونَ َّ
الزکاَِ َو هُمۡ را ِّکعونَ به
 .120از دقت در پیام آیه ی شریفه ی اِّنَّما َولیُّ ُ
......پی می بریم.سراسری خارج از کشور 92
 -2منحصر کردن والیت خدا ورسول واوصیای برحق او
-1استمرار حاکمیت اسالم در گستره ی تاریخ تا برپایی قیامت
-3عوامل کمال بخش به انسان که برپایی نمازوپرداخت زکات است-4نیازفطری انسان به والیت وسرپرستی خداورسول واوصیای برحق او
 .121اگربگوییم تشخیص عصمت براي انسان ها ممكن نیست از این جمله نتیجه مي شودكه(..................سراسري انساني)92
-1تحقق اهداف رسالت دراستمرار امامت ووالیت است.
-2ناتواني در تشخیص باارتباط خالصانه باخداوند قابل جبران است.
-3تنهاكسي كه مي تواند فردشایسته ي مقام امامت رامعرفي كند خدااست.
-4امامت آن گاه الهي است كه امام وپیشوا مصون از خطا واشتباه باشد.
نکته:حدیث ثقلین برتمسک به قران وعترت اشاره داردوحدیث علي مع القران والقران مع علي ازقران وارتباط قران با عترت ناشی می شود
 .122پیام حدیث ثقلین كه پیامبراكرم صلي هللا علیه واله وسلم راه ماندگاري درصراط مستقیم هدایت راگوشزد فرمود باكدام یك از
عبارات زیر ارتباط معنایي دارد؟( سراسري تجربي )92
-2علي مع الحق والحق مع علي
-1انا مدینه العلم وعي بابها
-4علي مع القران والقران مع علي
-3فمن ارادالعلم فلیاتها من بابها
 .123اگر گفته شود راه حل دین اسالم برای تداوم رسالت واجرای احکام الهی در همه ی زمان ها چیست؟ مفهوم کدام آیه پاسخ به این
سوال است؟(سراسری خارج از کشور )91
-1یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امرو ان یکفروا به
 -2یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم
 -3فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی هللا والرسول ان کنتم تومنون باهلل
-4انما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاه
 .124جاودانگی قرآن حکم به جاودانگی نگهبانان الهی درکنار آن می نماید تا الزم ملزوم بودن وحی وحافظان واقعی آن از دستبرد راه
زنان اندیشه به اثبات برسد این حقیقت از دقت در پیام .....مفهوم می گردد(.سراسری زبان )91
-1یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالسول واولی االمر منکم
-2انی تارک فیکم ثقلین کتاب هللا وعترتی اهل بیتی ماان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا واهما لن یفترقا
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-3یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا یعصمک من الناس
-4ایها الناس من اولی الناس بالمومنین من انفسهم من کنت مواله فهذا علی مواله الهم وال من وااله
 .125جمع شدن وجود مقدس فاطمه (س) وعلی مرتضی وامام مجتبی وامام حسین (ع)درکنار پیامبرگرامی اسالم(ص)جمله ی
دعایی.....پیامبر ونزول آیه ی......را به دنبال داشت( سراسری انسانی )91
-1خدایا اینان اهل بیت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کن-والیت
 -2خدایا اینان اهل بیت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کن-تطهیر
-3خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند – تطهیر
 -4خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند-والیت
 .126پیامبرگرامی اسالم (ص) درحدودسال سوم بعثت دریک دعوت آشکار ....ودر پایان به آنان فرمود  :کدام یک از شما مرا در این
راه کمک می دهد این اقدام پیامبر(ص)نشان می دهدکه(.....:سراسری ریاضی )91
-1عامه مردم را به توحید دعوت کرد – جانشیتی پیامبر اکرم(ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم
مشخص شود.
-2خویشان خودراا نذارداد -جانشیتی پیامبر اکرم(ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود.
 -3عامه مردم را به توحید دعوت کرد-امام همه ی مسئولیت های پیامبر اکرم(ص) جز دریافت وابالغ وحی رادارد وتنها خداوند می تواند
فرد شایسته ی مقام امامت را معرفی کند.
 -4خویشان خودراا نذارداد -امام همه ی مسئولیت های پیامبراکرم(ص) جز دریافت وابالغ وحی رادارد وتنها خداوند می تواند فردشایسته ی
مقام امامت را معرفی کند
 .127گسترش مرزهای جغرافیایی،به وجود آمدن افکار واندیشه های ضدونقیض فرقه های متفاوت دینی ورخداد حوادث تازه درزندگی
انسان ایجاب می کند(.....سراسری تجربی)*91
-1وجود وحضور یک مفسر معتبر وحی الهی را که حقیقت آن در حدیث ثقلین ترسیم شده است.
-2بیداری امت رادر هر زمان که دین الهی را پاسخ گوی نیاز های خود بدانند وبه آن تمسک کنند.
 -3اکمال دین واتمام نعمت راکه در حادثه ی غدیر  ،محقق شد وخدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم
 -4استمرار قلمروهای سه گانه ی رسالت رادرهرزمان که آن چه راپیامبراکرم (ص) حالل وحرام اعالم کرده تا روز قیامت چنین خواهد بود
 .128پیامبرگرامی اسالم (ص)هدایت همیشگی امت اسالمی رادرگرو .....به ثقلین اعالم فرمود که هم چون .....الزم وملزوم یک
دیگرند وقرآن همیشگی ایجاب می کند .....همیشگی را(.سراسری خارج از کشور )90
-1تمسک همیشگی -پیامبر (ص)وعصمت-تمسک -2مودت خالصانه-قرآن و پیامبر (ص)-عصمت
 -3مودت خالصانه -پیامبر (ص)وعصمت-تمسک  -4تمسک همیشگی -قرآن و پیامبر (ص) -عصمت
 .129از حدیث شریف انی تارک فیکم الثقلین کدام پیام دریافت نمی گردد؟(سراسری هنر )90
-1چون قرآن هیشگی است وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی خواهد بود .
-2چون اراده کرده که همه ی پلیدی وناپاکی را از شما اهل بیت دور گرداند.
-3پیروی وتبعیت از یکی از این دوممکن نیست چون سعادت مسلمانان درگرو پیروی از هردو است .
-4وقتی مسلمانان گمراه می شوند که از این دوپیروی نکنند وراهی مستقل از قرآن وعترت پیش گیرند.
نکته :در مسجد مردم به چشم خود دیدند که حضرت علی (ع)انگشتری را به فقیر دادورفتن باشتاب پیامبر(ص)رابه همراه داشت .
 .130باچشم خود دیدن واززبان پیامبر(ص)شنیدن واز بین رفتن امکان کتمان ومخفی کردن مفهوم کدام آیه عدم توقف رهبری الهی
رااثبات کرد؟(سراسری زبان )90
الرسو َل َو او ِلى ۡاالَمۡ ر ِم ۡنکم
اّلل َو اَطیعوا َّ
 -1یا اَیُّ َها الَّذینَ ءا َمنوا اَطیعوا ِّ َ
ت َو ی َ
هیرا
س اَ ۡه َل ۡالبَ ۡی ِ
-2ا نَّما یرید ِّ
اّلل لی ۡذهب َع ۡنکم ِ ِّ
ط ِِّه َرک ۡم ت َۡط ً
الر ۡج َ
-3الم تر الی الذین یزعمون انهم بما انزل الیک وما انزل من قبلک
صالة َ َو ی ۡؤتونَ َّ
الزکاة َ َو ه ۡم راکِعونَ .
 -4انَّما َولیُّکم ِّ
اّلل َو َرسوله و َو الَّذینَ ءا َمنو ا ..الَّذینَ یقیمونَ ال َّ
نکته :پیامبربرای اینکه آیه تطهیر را برای مردم روشن کند مدت ها هر روز صبح ،هنگام رفتن به مسجد از درخانهٔ فاطمه می گذشت اهل
خانه را صدا می زد
 .131این کالم پیامبر(ص)که به پیشگاه خدا عرضه داشت خدایا اینان اهل بیت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کن مقدمه نزول آیه ی
مبارکه ی ......شد که وسیله ی اطالع رسانی به دیگران .....بودسراسری ریاضی 90
ت َو ی َ
هیرا-بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر
س اَ ۡه َل ۡالبَ ۡی ِ
 -1انَّما یرید ِّ
اّلل لی ۡذهب َع ۡنکم ِ ِّ
ط ِِّه َرک ۡم ت َۡط ً
الر ۡج َ
ۡ
ۡ
ۡ
ت َو ی َ
هیرا –ورود باشتاب پیامبربه مسجد وسوال او
س اَ ۡه َل البَ ۡی ِ
 -2انَّما یرید ِّ
اّلل لیذهب َع ۡنکم ِ ِّ
ط ِِّه َرک ۡم ت َط ً
الر ۡج َ
َّ
َّ
َّ
ۡ
صالة َ َو یؤتونَ الزکاة َ َو ه ۡم راکِعونَ  -بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر
 -3اِنَّما َولیُّکم ِّ
اّلل َو َرسوله و َو الذینَ ءا َمنو ا ..الذینَ یقیمونَ ال َّ
َّ
َّ
صالة َ َو ی ۡؤتونَ َّ
الزکاة َ َو ه ۡم راکِعونَ  -ورود باشتاب پیامبربه مسجد وسوال او
 -4اِنَّما َولیُّکم ِّ
اّلل َو َرسوله و َو الذینَ ءا َمنو ا ..الذینَ یقیمونَ ال َّ
نکته :عد د وسال درسوال آمده است پس خوب آن ها را یاد بگیرید.
 .132سکوت خویشان پیامبر(ص)در برابر اولین دعوت علنی او که در سال .....بعثت به دنبال نزول آیه ی .....به منصه ی بروز رسید
معلول .....بود(.سراسری انسانی )90
-2دوم-والیت-دل بستگی به آیین وسنت نیاکان
-1سوم-والیت-دل بستگی به آیین وسنت نیاکان
-4دوم-انذار -امید نداشتن به پیروزی وگسترش
-3سوم-انذار-امید نداشتن به پیروزی وگسترش دین
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س ِّهمۡ مقدمه ی طرح .......بود تا پیام ......محقق شود(.سراسری تجربی )90
اس ِّب ۡال ُم ۡؤ ِّمنینَ ِّم ۡن ا َ ۡنفُ ِّ
 .133جمله ی َمن ا َ ۡو َلى الن ِّ
-1انی تارک فیکم ثقلین کتاب هللا وعترتی-یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
َ -2م ۡن ک ۡنت َم ۡوال ه فَهٰ ذا َعلى َم ۡواله-یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
َ -3م ۡن ک ۡنت َم ۡوال ه فَهٰ ذا َعلى َم ۡواله-یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوالرسول واولی المر منکم
 -4انی تارک فیکم الثقلین کتاب هللا وعترتی -یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوالرسول واولی المر منکم
 .134برخورداری امام از تمام ویژگی های خاص پیامبر نشانه ی بردوش داشتن .....وتنها فرد شایسته برای تعیین امام و....است
(سراسری تجربی )*89
-1مرجعیت دینی ووالیت ظاهری-پیامبر  -2مرجعیت دینی ووالیت ظاهری-خدا
-3همه ی مسئولیت های پیامبر جز دریافت وابالغ وحی –پیامبر  -4همه ی مسئولیت های پیامبر جز دریافت وابالغ وحی-خدا
 .135الزمه ی جانشینی رسول خدا (ص)....و....است پیامبرگرامی اسالم درواقعه ی ......فرمودند همانا این (حضرت علی(ع)برادر من
،وصی من وجانشین من درمیان شما خواهد بود(.سراسری هنر )*89
-1علم-عصمت-یوم غدیر  -2علم-عصمت-یوم االنذار -3معجزه-والیت -یوم االنذار  -4معجزه-والیت -یوم غدیر
نکته :حدیث ثقلین در آخر عمر پیامبر بیان شده است.
 .136پیامبرگرامی اسالم (ص) کدام حدیث را به طور مکرر ومخصوصا در روزهای آخر عمر خود فرمودند وچه مطلبی را می خواستند
به امت خویش تفهیم کنند؟(سراسری زبان )89
-1ثقلین-باتوجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن وعمل آنان معیار ومالک است.
-2منزلت -باتوجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن وعمل آنان معیار ومالک است.
-3منزلت-تاوقتی که به قرآن واهل بیت تمسک بجویندهرگز گمراه نمی شوند.
-4ثقلین -تاوقتی که به قرآن واهل بیت تمسک بجویندهرگز گمراه نمی شوند
بى بَ ۡعدحدیث درشان چه کسی است ومنزلت هارون نزد
 .137باتوجه به حدیث شریف ا َ ۡنتَ ِّمنى بِّ َم ۡنزلَة هارونَ ِّم ۡن موسی؛ اِّال اَنَّه و النَ َّ
موسی (ع)کدام مورد است؟(سراسری انسانی ) 89
-1حضرت محمد (ص)-مشاور ،پشتیبان وشریک درامرهدایت  -2حضرت علی(ع) -مشاور ،پشتیبان وشریک درامرهدایت
-4حضرت محمد (ص) -برادر،وصی وجانشین من درمیان شما
 -3حضرت علی(ع)-برادر،وصی وجانشین من درمیان شما
 .138حدیث شریفه درسال دهم هجری توسط پیامبربیان شد وآیه ی.....قبل از آن بر پیامبر (ص)نازل شده بود(.سراسری انسانی )*88
الرسو َل َو..
اّلل َو اَطیعوا َّ
-1غدیر -یا اَیُّ َها الَّذینَ ءا َمنوا اَطیعوا ِّ َ
َ
الرسو َل َو..
اّلل َو اطیعوا َّ
-2ثقلین -یا اَیُّ َها الَّذینَ ءا َمنوا اَطیعوا ِّ َ
ۡ
َّ
الرسول بَلِّ ۡغ ما ا ۡنز َل الَ ۡیكَ ِم ۡن َربِّكَ َو ۡان لَ ۡم ت َفعل فَما بَل ۡغتَ ِرسالَت َه
-3غدیر -یا اَیُّ َها َّ
ۡ
َّ
ِّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
الرسول بَلغ ما انز َل الیكَ ِمن َربِّكَ َو ان ل ۡم ت َفعل فما بَلغتَ ِرسالت َه
-4ثقلین -یا اَیُّ َها َّ
نکته :یادتان نرود حدیث جابربا آیه اطاعت یا اولولی االمر مرتبط بوده وحدیث غدیر با آیه تبلیغ
 .139حدیث جابر وحدیث غدیر به ترتیب با نزول کدام آیه از آیات قرآن مرتبط می باشد؟(سراسری فنی وحرفه ای )88
-1والیت-تبلیغ -2تبلیغ-والیت -3اولی االمر-والیت -4اولی االمر-تبلیغ
 .140آیات شریفه ی ....و ....به ترتیب قبل از احادیث ....و....نازل شده است( سراسری تجربی )88
-1والیت-تطهیر-جابر-غدیر -2والیت-تطهیر-غدیر-جابر
-3اولی االمر-تبلیغ-غدیر-جابر - 4اولی االمر-تبلیغ -جابر-غدیر
 .141کدام آیه مردم رابه اهمیت مساله غدیر توجه داده است؟(سراسری هنر )88
-2اغیر هللا اتخذ ولیا فاطر السماوات واالرض
اس بِ ۡالم ۡؤ ِمنینَ ِم ۡن ا َ ۡنف ِس ِه ۡم
َ -1من ا َ ۡولَى النِّ ِ
-2هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون -4الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر هللا
هیرااین واقعه دربردارنده ی پیام های مهمی می
 .142باتدبردرآیه ی شریفه انَّما یُریدُ اَّللُ لیُ ۡذهب ع َۡن ُ
س ا َ ۡه َل ۡال َب ۡی ِّ
الر ۡج َ
ت َو یُ َط ِّه َرکُمۡ ت َ ۡط ً
ک ُم ِّ
باشد به استثناء پیام (.....سراسری ریاضی)87
-1این واقعه عصمت حضرت علی ،حضرت فاطمه،امام حسن .امام حسین را اعالم می کند.
 -2حدیث جابر درتبیین اهل بیت بیان شده است که نام ومشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.
 -3سخن وعمل اهل بیت معیار ومالک است واگر درباره ی احکام یا معارف نظری ارائه کردند آن نظر برای ما ججیت دارد.
-4اهل بیت به معنای خاص یعنی اهل بیت مطهر ومعصوم فقط همین چهارنفر از خانواده ی پیامبرند وشامل افراد دیگر خانواده نمی شود
 .143درکدام ماجرای تاریخی پیامبر گرامی اسالم(ص)فرموده اندعلی برادرووصی وجانشین من میباشدوبایدازاواطاعت کنید ؟(سراسری
فنی وحرفه ای )87
-1در حادثه ی غدیر پس از نزول آیه ی تبلیغ
 -2در روزهای آخر عمر مبارک حضرت محمد (ص)
 -3در نخستین روزی که حضرت محمد(ص)مامور به دعوت علنی شد.
-4درشب هجرت که حضرت علی (ع)به جای پیامبر(ص)دربستر اوخوابید.
س ِّهمۡ به دنبال نزول آیه ی شریفه ی ...که بازتاب آن ....بیان شد(.سراسری
اس ِّب ۡال ُم ۡؤ ِّمنینَ ِّم ۡن ا َ ۡنفُ ِّ
اس َمن ا َ ۡولَى الن ِّ
 .144عبارت ا َ یُّهَا الن ُ
تجربی )87
 -1یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم-تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبربود.
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 -2یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت -تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبربود.
 -3یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم-قبول والیت وسرپرستی خداوپیامبرش بود.
 -4یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت -قبول والیت وسرپرستی خداوپیامبرش بود.
 .145عبارت من کنت مواله فهذا علی مواله به دنبال ابالغ آیه ی شریفه ی  ....مقررشده وجمله ی وهللا یعصمک من الناس مبین
....و.....می باشد(.جامع علمی کاربردی )87
 -1یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم-الهی بودن منصب امامت –تعیین امام از سوی خداوند
 -2یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم-وجود خطرهای بزرگ-مصونیت جان پیامبر(ص)
 -3یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الهی -بودن منصب امامت–تعیین امام از سوی خداوند
 -4یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک-وجود خطرهای بزرگ-مصونیت جان پیامبر(ص)
 .146بابررسی آیات واحادیث درتعیین امام کدام مطلب نادرست است ؟(سراسری انسانی )87
 -1حضرت فاطمهٔ زهرا جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده ،اما داراى علم و عصمت کامل است
-2پیامبر(ص)از طرف خدا معین می شود وتنهاکسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت رابرگزیند پیامبراسالم (ص)است.
-3الزمه ی مقام امامت علم ومعرفت کامل وعصمت ازگناه واشتباه است همان گونه که پیامبر(ص)این دو ویژگی را دارا بود.
 -4پیامبراکرم(ص)،حضرت علی(ع)ویازده فرزند ایشان رابه جانشینی خود معرفی کرده است وآنان عهده دار مسئولیت امامت اند.
 .147نزول کدام آیه برپیامبر گرامی اسالم (ص)رفتن باشتاب پیامبر به مسجد را به دنبال داشت ؟(سراسری ریاضی )86
-1یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
ۡ
ت
س اَ ۡه َل ۡالبَی ِ
 -2ا نَّما یرید ِّ
اّلل لی ۡذهب َع ۡنکم ِ ِّ
الر ۡج َ
َّ
َّ
صالة َ
 -3اِنَّما َولیُّکم ِّ
اّلل َو َرسوله و َو الذینَ ءا َمنو ا ..الذینَ یقیمونَ ال َّ
َ
َ
الرسو َل َو او ِلى ۡاالَمۡ ر ِم ۡنکم
وا
طیع
ا
و
اّلل
وا
طیع
ا
نوا
م
ءا
َّ
 -4یا ا َ ُّی َها الَّذینَ َ
ِّ َ َ
 .148وقتی خداوند حضرت موسی (ع) رامامور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت وکدام حدیث پیامبر
گرامی(ص)بااین درخواست ارتباط دارد؟(سراسری انسانی )86
-1برادرش هارون را پشتیبان وشریک در امر هدایت قراردهد –حدیث غدیر
 -2برادرش هارون را پشتیبان وشریک در امر هدایت قراردهد-حدیث منزلت
-3حضرت شعیب(ع) رایار ویاور او در امر هدایت قرار دهد –حدیث منزلت
 -4حضرت شعیب(ع) رایار ویاور او در امر هدایت قرار دهد–حدیث غدیر
 .149حدیث غدیر در تاریخ زندگی پیامبر (ص)پس از نزول کدام آیه برپیامبر شکل گرفت؟سراسری تجربی 86
الرسو َل َو او ِلى ۡاالَ ۡمر ِم ۡنکم
الرسول بَلِّ ۡغ ما ا ۡنز َل الَ ۡیكَ ِم ۡن َربِّكَ
اّلل َو اَطیعوا َّ
 -1یا اَیُّ َها َّ
 -2یا اَیُّ َها الَّذینَ ءا َمنوا اَطیعوا ِّ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ۡ
ۡ
َ
َ
َّ
ۡ
ۡ
ِ
َ
صالة و
س اه َل البَی ِ
هیرا  -4انما َولیُّکم ِّ
 -3انَّما یرید ِّ
اّلل َو َرسوله و َو الذینَ ءا َمنو ا ..الذینَ یقیمونَ ال َّ
اّلل لیذهب َعنکم ِ ِّ
ت َو یط ِِّه َرک ۡم ت َط ً
الرج َ
نکته :چون در حدیث جابراز دوازده امام نام برده شده ومخصوصا نام امام زمان آورده شده ودرحدیث منزلت کلمه االانه النبی بعدی میباشد.
 .150موضوعات غیبت امام زمان (عج)وختم نبوت درکدام احادیث وجود دارد؟(سراسری فنی وحرفه ای )85
-1غدیر-جابر -2ثقلین-منزلت -3جابر-منزلت -4جابر-ثقلین
 .151نیاز انسان به تعلیم وتبیین تعالیم دین در پاسخ گویی به حل روابط اجتماعی که هرلحظه برپیچیدگی آن افزوده می شود حاکی از آن
است که  (:سراسری زبان )*86
-2امام همه ی مسولیت های پیامبر را دارد
-1لطف وفیض الهی در هدایت انسان مستمر می باشد.
-3نیاز به امام پس از پیامبر (ص)هم چنان باقی است-4 .لطف گسترده ی خدا در فیض رسانی مشروط به قبول مردم است.
 .152درشان نزول آیه والیت گفته اند رسول خدا (ص)می پرسند آیا کسی درحال رکوع صدقه داده است؟منظور از این کس کدام
است؟سراسری تجربی 86
-4امام حسن(ع)
-3امام علی(ع)
-2امام حسین (ع)
-1امام سجاد(ع)
 .153اهمیت آیات شریفه ی ابالغ....تطهیر.....واطاعت در .....است سراسری خارج از کشور86
-1داشتن خطرهای بزرگ-الزم وملزوم بودن قرآن واهل بیت(ع)-مالک عمل بودن سخن وعمل اهل بیت(ع)
-2به اندازه ی اهمیت رسالت-عصمت اهل بیت(ع)-غیبت امام زمان(ع)
 -3داشتن خطرهای بزرگ -عصمت اهل بیت(ع) -مالک عمل بودن سخن وعمل اهل بیت(ع)
 -4به اندازه ی اهمیت رسالت -الزم وملزوم بودن قرآن واهل بیت(ع) -غیبت امام زمان(ع)
 .154پیامبرگرامی اسالم(ص) حدیث .....رامکرر از جمله درروزهای آخر عمرخود می فرمود که بر....ائمه (ع)داللت داردسرلسری
کاردانی 86
-4ثقلین-عصمت
-3منزلت-عصمت
-2منزلت-علم
-1ثقلین-علم
َّ
َ
َ
ذینَ
الرسو َل َو اُو ِّلى ۡاالَ ۡمر ِّم ۡنکُم اولواالمرچه کسانی هستند؟سراسری تجربی 86
وا
ع
طی
ا
نوا
م
ءا
ل
ا
َا
ه
ی
ا
یا
شریفه
ی
درآیه
.155
ُّ
ُ
َ
اَّلل َو اَطیعُوا َّ
َ
-1امامان دوازده گانه ی شیعی هستند که طبق حدیث جابر پیامبر(ص)اسامی آن هاراذکرکرده اند
 -2امامان دوازده گانه ی شیعی هستند که طبق حدیث سفینه نوح پیامبر(ص)اسامی آن هاراذکرکرده اند
-3اهل بیت پیامبر(ص)هستندکه طبق حدیث کساءاطاعت ازآنان واجب است.
 -4اهل بیت پیامبر(ص)هستندکه طبق حدیث منزلت طاعت ازآنان مزد رسالت پیامبر(ص)است.
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 .156پیامبراسالم(ص) درماجرای تاریخی معروف به یوم االنذار که از طریق شیعه وسنی روایت شده استکدام جمله رادرباره ی علی(ع)
بیان فرمودند؟سراسری ریاضی 80
-1خدابرمن والیت دارد ومن برمومنان از خودشان سزاوارترم
-2علی برادر ووصی وجانشین من می باشد وباید از اواطاعت کنید
-3من شهر علمم وعلی باب آن است
-4هرکس که من ولی اویم پس از این علی ولی اوست
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پیشوایان اسوه

رسول خدا
اسوۀ رهبری

سیره
پیامبر(ص)دررهبری

سوٌِ
لَقَد کانَ لَکُم فی َرسو ِّل ٰ ِّ
اَّلل ا ُ َ
اَّلل َو
َح َ
سنَةٌ ِّل َمن کانَ یَر جو ٰ َ
َ
َثیرا
الیَو َم ِّ
اَّلل ک ً
اخآخ َر َوذک ََر ٰ َ
تالش برای برقراری عدالت وبرابری
-1یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا اجرای عدالت بود و ایشان در این مورد با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا
جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعیض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی یکسان باشند.
ذکرنمونه (دزدی یکی از افراد قبایل صاحب نام مدینه ومجازات اوتوسط پیامبر(ص) )
• پیامبر فرمود:اقوام و ملل پیشین بدین سبب ،دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت ،تبعیض روا می داشتند
اگرشخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند واگرفردی ضعیف دزدی می کرد
وی رامجازات می کردند
•

پیامبر(ص)برای اولین بار در جامع ٔه آن روز ،برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کردو عرب و غیرعرب
و سیاه و سفید را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد.

-2محبت و مدارا با مردم
بد ی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم

(پیامبرص)
 -3سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم
.

رنج شما برای اوسخت ودشوار است و برهدایت شما حریص به شدت عالقه مند است
ؤمنینَ
سكَ اَال یَکونوا ُم ِّ
لَعَلَّكَ ِّ
باخ ٌع نَف َ
•

سور ٔه توبه ،آی ٔه128

 .سور ٔه شعراء ،آی ٔه 3

پیامبر طبیبی سیِّار بود ،برخالف سایر طبیبان او خود به سراغ مردم می رفت ،داروها ومرهم هایش را خودش
آماده می کرد وابزارهای طبابت راباخودمی برد تا بر هرجاکه نیازباشدمرهم بگذارد؛بردل هاى کور،گوش هاى
کر ،زبان هاى گنگ؛ او با داروهاى خویش ،بیماران غفلت زده وسرگشته را درمان مى کرد(حضرت علی ع)
•

اگرکافری درجنگ کشته شداورامثله نکنید،کودکان وپیران وزنان رانکشید،حیوانات حالل گوشت رانکشیدمگر
اینکه برای تغذیه به آنان احتیاج داشته باشید.هرگزآب مشرکان رازهرآلود نکنیدومزارع ونخلستان
هارانسوزانید(پیامبراکرم ص)

-4مبارزه با فقر و همدردی با فقیران
به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد پیامبر(ص)
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جان وجانشین پیامبر

پرورش در
دامان پیامبر

امیرمؤمنان ،علی  ،ده سال قبل از بعثت پیامبر در خان ٔه کعبه به دنیا آمد
به پیشنهاد پیامبر ،نام ایشان علی به معنای واالمقام وبلند مرتبه سه یا چهار سال بیشتر نداشت که به خان ٔه پیامبر

آمد

ده سالگی با اعالم رسالت پیامبر ،ایمان خود به رسول خدا را اعالم کرد.
درحالی که کودک بودم همواره درکنارپیامبر بودم پیامبرمرا درکنارخود می نهاد ......نه هرگز دروغی درگفتارمن دید
ونه رفتاری ناشایست ازمن مشاهده کرد...
من همچو بچه ی از شیر گرفته شده که به دنبال مادرش می روداز آن بزرگوارپیروی می کردم واوهرروز پرچمی از
خوی های نیکوی خودرابرای من برمی افراشت ومرابه پیروی کردن ازآن فرمان می داد....
..هنگامی که وحی برپیامبر فرورـمد آوای شیطان ذرا شنیدم گفتم :ای پیامبر خدا این فریاد اندوهناک چیست؟پاسخ
داد:این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است بی گمان آنچه را من می شنوم توهم می شنوی وآنچه می
بینم توهم مب بینی جز اینکه توپیامبرنیستی بلکه وزیرهستی وتوهرآینه برراه خیرباشی.

امیرالمؤمنین علی
از دیدگاه پیامبر

پیامبربه جابرفرمود
سوگند به خدایی که
جانم در دست قدرت
اوست ،این مرد،
شیعیان و پیروان
او ،رستگارند و در
روز قیامت ،اهل
نجات اند

اِّنَّ الَّذینَ آ َمنوا َو ع َِّملُوا
ک هُم
الصَّا ِّلحا ِّ
ت ،اُولئِّ َ
یر البَ ِّریَّ ِّة
َخ ُ

رآن َو القُرآنُ َم َع ِّعلی( .حدیث ثقلین)
ِّعلی َم َع القُ ِّ
ق َم َع ِّعلی (عدالت)
َق َو ال َح ُّ
ِّ -2علی َم َع الح ِّ
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آورنده به خدا،
وفادارترین شما در
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بین مردم ،بهترین شما
در رعایت مساوات بین
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تفکردرحدیث
رآن َو القُ ُ
علی
رآن َم َع َ
رسول خدا  :عَلی َم َع القُ ِّ
ق َم َع عَلی
ق َو ال َح ُّ
رسول خدا  :عَلی َم َع ال َح ِّ
-1میان حدیث اول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟
در حدیث ثقلین آمده که عترت وقرآن کریم از یک دیگر جدایی ناپذیرند .
یکی از مصادیق عترت حضرت علی(ع)است واین حدیث هم که می فرماید
علی باقرآن وقرآن با علی است تاکید برحدیث ثقلین است.

-2حدیث دوم چگونه با بحث عصمت ،عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
کسی که همواره با حق باشد تمام رفتارهایش نیز مبتنی برعدالت است
وکاری خالف عدالت انجام نمی دهد ؛همچنین کسی که همواره همراه حق
است از گناه وخطا مصون است زیرا در غیر این صورت دیگر همراهی
همیشگی وی باحق وحقیقت معنا نداشت وکسی که همراه همیشگی حق است
عملش نیز حق است یعنی در علم واندیشه اش خطا راه ندارد پس درواقع
هرسه را در برمی گیرد .
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ویژگی های
امیر مؤمنان

-1عدالت بی مانند
پرداخت هزینه های عمومی کشور به طور مساوی
• ای مردم ،گروهی بیش از ِّ
حق خود از بیت المال و اموال
عمومی برداشته اند و جیب خود را انباشته اند و ملک و باغ
خریده اند  ...اینان در حقیقت ننگ دنیا و عذاب آخرت را
خریده اند؛ اما بدانید که من ِّ
حق مردم مظلوم را از اینان
بازمی ستانم و از این پس ،سهم همهٔ مسلمانان را از بیت
المال به طورمساوی خواهم داد
• سوگند به خدا ،اگر همهٔ دنیا را با تمام وسعتش به من بدهند تابه
اندازه گرفتن پوست جو ،از دهان موری خدا را نافرمانی کنم،
نخواهم کرد

-2علم بی کران
نهج البالغه(بخشی ازسخنان ،نامه هاوپندواندرز های
حضرت علی(ع) (ابن ابی الحدیدشرح مفصلی برآن نوشت)
تفکر درحدیث
علم َو ِّعلی بابُها فَ َمن اَرادَ ا ِّلعل َم فَل َیأِّتها
• اَنَا َمدینَةُ ا ِّل ِّ
ِّمن باِّبها(پیامبرصلوات علیه)
اوال ً حضرت على پس از رسول خدا از همه داناتر است؛
ثانیا ً حضرت على در علم خود معصوم است؛ وگرنه رسول
خدا نمى فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند.
ثالثا ً بر مردم واجب است که از دانش حضرت على بهره
ببرند و مطابق نظر ایشان عمل کنند؛زیرا ایشان راه رسیدن
به علم پیامبر است و بهره مندى از علم پیامبر هم بر همه
واجب است.
• هرگاه از پیامبر سؤال می کردم ،پاسخم رامی داد و
اگردرحضورش سکوت می کردم،ایشان پیشگام می
شدوازدانش خود مرابهره مند می ساخت
(امیرالمومنین علیه السالم)
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 .157با توجه به بيان جايگاه اميرالمومنين (ع) درروايت شريف «انا مدينة العلم  »...ايشان شيوه دستيابی به اين مقام رادر نهج البالغه
چگونه توصيف نموده اند؟سراسری تجربی 97
 -2خويشاوندی با رسول خدا وايمان به دستورات ايشان
-1پذيرفتن امامت ورهبری افرادی با قابليت های الهی
 -4تبعيت وهمرتهی با پيامبر از ابتدای کودکی در نهايت شيفتگی
 -3پيروی از فرشته الهی در شب وروز برای کسب مکارم اخالق
 .158معرفی وفادارترین فرددرعمل به پیمان باخدا،راسخ ترین انسان درانجام فرمان خدا ،صادق ترین شخص درداوري بین مردم توسط
رسول گرامی اسالم (ص)باکدام آیه شریفه همزمان بود؟سراسری هنر96
ت َو ی َ
-2قل ماسالکم علیه من اجر اال من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال
هیرا
س ا َ ۡه َل ۡالبَ ۡی ِ
 -1انَّما یرید ِّ
اّلل لی ۡذهب َع ۡنکم ِ ِّ
ط ِ ِّه َرک ۡم ت َۡط ً
الر ۡج َ
ِّ -3
-4قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری اال علی هللا
ان الِّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه
 .159آیه ی شریفه ی { ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه} در چه زمانی بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و مصداق
خیر البریه است؟ ( سراسری تجربی )94
-1وقتی پیامبر (ص) در کنار خانه خدا اصحاب را با حقیقت اسالم آشنا می کرد-پیروان حضرت علی
 -2وقتی پیامبر (ص) در کنار خانه خدا اصحاب را با حقیقت اسالم آشنا می کرد-همه ی مسلمانان صالح
 -3وقتی پیامبر (ص) اوصاف حضرت علی را برای جابربن عبدهللا انصاری می فرمود -پیروان حضرت علی
 -4وقتی پیامبر (ص) اوصاف حضرت علی را برای جابربن عبدهللا انصاری می فرمود -همه ی مسلمانان صالح
نکته:یادتان نرود آیه ان الذین امنوا وعملواالصالحات اولئك هم خیر البریه با حدیث والذي نفسي بیده ان هذامرتبط می باشد.
 .160آیه ی شریفه ی {ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه} بعد از کدام حدیث رسول خدا (ص) نازل شد؟(سراسری
خارج از کشور )94
-1همانا این ،همانا این ( حضرت علی) برادر من ،وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.
 -2تو (حضرت علی) برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.
 -3سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ،این مرد (حضرت علی) و کسانی که از او پیروی کنند رستگارند.
-4من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم ،کتاب خدا و عترتم را ،تا وقتی که به این دو تمسک جویید ،هرگز گمراه نشوید
 .161نزول آيه ي شريفه يّ :
ان الّذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه هم زمان با  ............بر پيامبر خدا صلّي هللا عليه
و آله و سلّم بود(.سراسری تجری )93
معرفي وفادارترين فرددرعمل به پيمان باخدا وراسخ ترين انسان در انجام فرمان خداوند وصادق ترين كس درداوري بين مردم
ّ -1
ّ
شر به عهده ي او نهاده شده است .
-2مشخص كردن جايگاه انسان ،در برخورداري از اختيار كه انتخاب خيرو ّ
-3نشان دادن جايگاه ايمان و عمل صالح و جدا نبودن اين دو از يكديگركه امر نخست ،متبوع امر دوم است.
-4اثبات نياز انسان ،به رهبر برگزيده از سوي خدا ،به منظور اتمام حجت بر مردم
 .162پیامبرگرامي اسالم درجمع یاران خود نشسته بودند دراین حال حضرت علي (ع)رانشان دادن وفرمود :والذي نفسي بیده ان هذا
وشیعته لهم الفائزون درهمین هنگام آیه ي ......برپیامبراكرم(ص)نازل شد(.سراسري انساني)92
-2یاایهاالذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولي االمرمنكم
-1انما یریدهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت ویطهركم تطهیرا
-4ان الذین امنوا وعملواالصالحات اولئك هم خیر البریه
-3انما ولیكم هللا ورسوله والذیان امنوا الذین یقیمون الصاله
 .163اگر بگوییم حضرت علی (ع) پس از رسول خدا (ص) از همه داناتر است پیام کدام سخن پیامبر راتفهیم جان خود کرده
ایم؟سراسری خارج از کشور 92
-1علی مع القرآن والقرآن مع علی  -2انا وعلی ابوا هذه االمه  -3علی مع الحق والحق مع علی  -4انا مدینه العلم وعلی بابها
 .164عصمت علمي حضرت علي علیه السالم از دقت دركدام سخن پیامبرصلي علیه واله وسلم مفهوم مي گردد؟(سراسري زبان)92
 -1فَ َم ۡن اَرادَ ۡال ۡعلم فَ ۡلیَ ۡأتها ِم ۡن باِبها -2علي مع القرآن والقرآن مع علي -3علي مع الحق والحق مع علي -4انا مدینه العلم وعلي بابها
 .165پیام حدیث ثقلین که پیامبراکرم صلی هللا علیه وآله وسلم راه ماندگاری درصراط مستقیم هدایت راگوشزد فرمود با کدامیک از
عبارات زیرارتباط معنایی دلرد؟سراسری تجربی 92
-4علی مع القران والقران مع علی
فمن اراد العلم فلیاتها من بابها-1انامدینه العلم وعلی بابها -2علی مع الحق والحق مع علی

46

پایه یازدهم ریاضی وتجربی

جزوه دین وزندگی 2

نموداردرس هفتم

منیرسادات میرحسینی

وضع فرهنگي؛ اجتماعی و سیاسي مسلمانان پس ازرحلت رسول خدا(ص)

مسئولیت والیت و حکومت رسول خدا  ،پس از پیامبر نیز ادامه می یابدو براساس تدبیر حکیمان ٔه خداوند،
امیرالمؤمنین و امامان معصوم از نسل ایشان جانشینی رسول خدا را برعهده داشتند از جانب خدا به والیت و رهبری جامعه
برگزیده شدند

 -1خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می
دهد؟پاسخ:خطربازگشت به ارزش های دوران جاهلیت
 -2آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط
اختصاص به زمان پیامبر دارد؟پاسخ:خیرپیروان پیامبران
قبلی هم به آیین های خودبازگشته اند.
-1به نظر شما ،سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت ،در
جامع ٔه امروزی چه کسانی هستند؟پاسخ :سپاسگزاران
واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به دوره ی جاهلیت
بازنگردند وبه همان شیوه ای که پیامبرامرم(ص) توصیه
کرده اند زندگی را ادامه دهیم.

َوما ُم َح َّمدٌاال َرسو ٌل قَد َخلَت ِّمن قَ ِّب ِّله
َلى
س ُل اَفَان ماتَ اَوقِّت َل اِّنقَلَبتُم ع ٰ
الر ُ
ُّ
َلى ِّعق َب ِّیه فَلَن
اَعقاِّبکُم َو َمن َینقَلب ع ٰ
ٰ
اَّللُ الشَّا ِّکرینَ
سیَ ِّجزی ٰ َّ
اَّلل شَیئ ًَاو َ
یَض َُّر َّ َ
سور ٔه آل عمران ،آی ٔه 144

خالصه ای از رخدادهای عصر ائمه
حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)

• امامت تحقق نیافت
• امام علی(ع) چهارسال و نه ماه ،عالی ترین نمون ٔه حکومت راداشتند.
تسلیم شدند
• بنی امیه در فتح شهر مکه
• ابوسفیان اعالم مسلمانی به ظاهر دو سال قبل از رحلت پیامبر اکرم
• معاویه پسر ابوسفیان جنگ صفین سال چهلم هجری علیه امیرالمؤمنین
معاویه خالفت رسول خدارا به سلطنت بابهره گیری ازضعف وسستی یاران امام حسن راهمراه خودکرد
•
• جانشین کردن پسرخودیزید
• یزید احکام خداوند مانند نمازرا به بازی و سخره می گرفت،
• آشکاراشراب می خورد سگ بازی و میمون بازی می کرد
• با همان سگ و میمون ،وارد مجالس می شد
• نوه گرامی پیامبر ،امام حسین و یارانش باوضع هولناکی به شهادت رسانید
• خانواده ایشان را که نوادگان پیامبر بودند ،به عنوان اسیر ،در شهرها گرداند
• بنی عباس خودرا عموزادگان پیامبردانستند به نام اهل بیت ،قدرت رااز بنی امیه گرفتند
ظلم و ستم به اهل بیت پیامبرکردند
• روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند
امامان فاقد قدرت وامکانات الزم شدند
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فعالیت کالسی ()1
با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر ،نو ٔه ایشان یعنی امام حسین
این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟پس ازرحلت رسول خدا حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبربرنامه
ریزی کرده و بدان فرمان داده بود ،خارج کرد و در نتیجه ،نظام حکومت اسالمی که بر مبنای «امامت« طراحی شده بود ،تحقق
نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه ،فاقد قدرت وامکانات الزم برای اجرای همه جانبهٔ مسئولیت های خود شدند.همین
امر باعث شد به مرور زمان حاکمان فاسدی چون معاویه ویزید برجامعه حاکم شوند ارزش ها والگوهای جامعه تغییر کند وبه مرور
جامعه به سمت قهقرا برود ودر نهایت بهترین بندگان خدا توسط خود مسلمانان به شهادت برسند زمانی که رهبری امت به دست نا
اهل همچون یزیدافتاد نوه ی پیامر را به شهادت رساندند.

امیرالمؤمنین علی (ع)در سخنرانی های متعدد ،بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در
مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد :ومی فرمود :سوگند به خداوندی که جانم به دست قدرت اوست
آن مردم برشماپیروز خواهند شد نه ازآن جهت که آنان به حق نزدیک ترند بلکه از این جهت که آنان
درراه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان اورامی برندوشما درحق من بی اعتنایی وکندی می
کنید این مطلب قلب انسان را به دردمی آورد که آن ها درمسیر باطل خوداین چنین متحدند وشمادرراه
حق این گونه متفرق وپراکنده اید.آن حضرت آیندهٔ سرپیچی ازدستورات امام و اختالف وتفرقه میان
مسلمانان را که موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود ،می دید و آنان را از چنین روزی بیم
می داد

فعالیت کالسی ()2
به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟
تاریخ ائمه پراز درس وگنجینه اطالعاتی است .باشناخت اوضاع زمان ائمه بربصیرت ما افزوده می شود وبه جهت شباهت های
زندگی ما باشرایط زمان ائمه می توان الگوگیری کرد.همچنین یاران جبهه حق وباطل درطول تاریخ از نظر ویزگی های رفتاری
وشخصیتی مشخصه های ثابتی داشته اند واین مسئله می تواند مارا در هر عصر وزمانی درشناخت حق وباطل یاری کند .به عنوان
مثالیکی از حربه های همیشگی پیروان باطل این است که سعی می کنند چهره بدی از پیروان حق به نمایشبگذارند وبا تبلیغات
وفضاسازی ذهن مردم را نسبت به مومنان خراب کنند مثال حضرت علی (ع)راتارک نماز وامام حسین (ع) را طغیان گر وخارجی
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مهم ترین چالش های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه

 -1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
احتمال خطا

منبع مهم هدایت

جاعالن حدیث

نکتۀ مهم :برای پیروان ائمه پیش نیامد
 -2تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس
علمای اهل کتاب یهودی و مسیحی کعب االحبار
تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی،
مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان
 -3ارائه الگوهای نامناسب
عموم مردم در اعتقادات و عمل خود
دنباله رو شخصیت های برجستهٔ جامعه
شخصیت های اصیل اسالمی،
در انزوا به خصوص اهل بیت پیامبر
-4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
پایهٔ عدل مالک کرامت
همهٔ انسان ها از یک مرد و زن آفریده شده اند
مالک کرامت وگرامی بودن ،تقواست.
جاهلیت با شکلی جدید
شخصیت های باتقوا ،جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر منزوی
کاخ های بزرگ و مجلِّل جواهرات گران قیمت
جامعه ای راحت طلب ،تغییر فرهنگ،
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اندیشه وتحقیق

 -1چه مسائلى زمینه را براى ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم آماده کرد؟
زمینه ی اول منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر(ص)بود.زمینه ی دوم نیاز حاکمان جور وصاحبان قدرت به توجیه
موقعیت خود واقدامات مخالف اسالم آن ها بود.
 -2تفاوت هاى اساسى حکومت بنى امیه و بنى عباس با رهبرى پیامبر چه بود؟
رهبری پیامبر(ص) -عادالنه بودن حکومت –گسترش اندیشه های اصیل اسالمی توسط رسول خدا(ص) –عمل دقیق به
دستورات واحکام الهی –مشی ساده ی حکومت داری
حکومت بنی امیه وبنی عباس –تکیه برظلم وجور-میدان دادن به اندیشه های غیر اصیل وتحریف شده-زیر پا گذاشتن
احکام الهی-مشی اشرافی حکومت داری
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 .166عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتارخود چگونه عمل می کنند؟سراسری انسانی96
 -1دنباله رو شخصیت هاى برجستهٔ جامعهٔ خودهستند و آن ها را اسوه قرار مى دهند.
-2به دنبال کماالت وارزش های الهی هستند وبه نسبت همت واستعداد خود ازآن بهره مند می شوند.
-3کسانی که در جبهه دشمنان هستند وپس از مدتی باتزویر درجبهه دوستان قرار می گیرندرامی پذیرند.
-4باوجود اعتقاد به خالقیت خداوند پس از مدتی جاهلیت بالباسی جدید واردزندگی اجتماعی آن ها می شود
 .167پس از خروج جریان رهبری از مسیر امامت واداره حکومت دریک دوره کوتاه توسط امام علی (ع)چه کسانی جانشینی پیامبر
(ص)را غصب کردند؟خارج از کشور95
-1افرادی از مسلمانان که عمر خود را در راه جنگ سپری کرده بودند واز اداره حکومت ناتوان بودند.
-2افرادی از مهاجران وانصار که علیرغم سابقه طوالنی در اسالم صالحیت جانشینی پیامبر رانداشتند.
-3کسانی که خود را عمو زادگان ائمه اطهار می دانستند ولی روش سلطنتی راپیش گرفتند وادامه دادند.
-4کسانی که درآخرین سال های حیات پیامبر (ص)به ظاهر اسالم آورده بودند وخالفت رابه سلطنت تبدیل کردند.
 .168حاکمان بنی امیه وبنی عباس برای تحریف معارف اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟ ( سراسری تجربی )94
-1بی توجهی به تعالیم ائمه و صرفا حکومت بر مبنای قرآن کریم
-2تحریف قرآن و بی توجهی به آیات قرآن که نام ائمه در آن برده شده بود
-3استفاده از عالمان اهل کتاب برای تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی
-4جلوگیری از نوشتن احادیث و منع کتابت آن که تا پایان دوره ی عباسی ادامه داشت
.169

د رکدام ایه شریفه نسبت به ورود جاهلیت جدید هشدار داده شده است؟ ( سراسری ریاضی )94

-1افلم یسیروا فی االرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم
-2الیاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید
-3ذلک بان هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم
-4و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
.170

علت تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی در دوران بنی امیه و بنی عباس چه بود؟ (خارج از کشور )94

-1ارتباط کشورهای مخختلف با کشور اسالمی و آمیخته شدن فرهنگ های حاکم بر جامعه
-2افزایش قدرت و ثروت حکومت اسالمی و لزوم تطبیق ساختار حکومتی با نیازهای زمانه
-3انزوای شخصیت های مورد احترام و اعتماد رسول خدا (ص) و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت
 -4انحراف یاران جهادگر پیامبر اسالم (ص) و بی توجهی همه ی اصحاب نسبت به تعالیم سیاسی و اجتماعی ایشان
 .171پس از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم (ص)شخصیتهاي با تقوا ،جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر (ص)منزوي شدند
وطالبان قدرت و ثروت ،قرب و منزلت یافتند ،این پیامد  ..........مي باشد(.سراسری تجربی )93
 -2علِّت ظهور شخصیتها و الگوهاي غیرقابل اعتماد
-1معلول ظهور شخصیتها و الگوهاي غیرقابل اعتماد
-4علِّت تبدیل حكومت عدل نبوي به سلطنت قیصري و كسرایي
-3معلول تبدیل حكومت عدل نبوي به سلطنت قیصري و كسرایي
نکته :ارج گزاران همان سپاس گزاران منظور است که در ترجمه آیه آمده است .
 .172اگر بگوییم ارج گزاران واقعی به نعمت رسالت ثابت قدمان درپیروی از آرمان مقدس او در گذرگاه پرفراز وفرود تاریخ اند پیام
کدام آیه را ترسیم کرده ایم ؟(سراسری انسانی )93
-1افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
 -2وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل
-3قل ما اسالکم علیه من اجر اال من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال
-4ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضرهللا شیئا وسیجزی هللا الشاکرین
 .173ازدقت در پیام كدام آیه به هشدار خطر انحراف از مسیر الهي ودور شدن از جامعه ي توحیدي حتي براي جامعه اي كه به دست
پیامبراكرم (ص) بناشده پي مي بریم؟(سراسري هنر)92
ۡ
َ
ۡ
ف کانَ عاِقبَة الَّذینَ ِمن قبل ِه ۡم
 -1اَفَلَ ۡم یَسیروا فی ا ال ۡر ض فَیَ ۡنظروا ک َۡی َ
ِّ
َضلوا
تاب ِّ
تارك فیکم الثَّقَلَ ۡی ِن ِک َ
اّلل َو ِع ۡت َرتى اَ ۡه َل بَ ۡیتى ما ۡان ت َ َمس َّۡکت ۡم ب ِهما لَ ۡن ت ِ
 -2اِنِّى ِ
-3قل الاسئلكم علیه اجرا االالموده في القربي ومن یقترف حسنه نزد له فیها
الرسل اَفَ ۡ
ان ماتَ ا َ ۡو قت َل ا ۡنقَلَ ۡبت ۡم َع ٰلى ا َ ۡعقاِبکم
َ -4و ما م َح َّمد اِّال َرسول قَ ۡد َخلَ ۡت ِم ۡن قَ ۡبل ِه ُّ
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 .174جعل وتحریف به احادیث پیامبرگرامي اسالم (ص)معلول.....و.......بود(.سراسري تجربي)92
-1منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر(ص)-تفسیر وتبیین آیات قران توسط برخي عالمان وابسته به قدرت
 -2منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر(ص)-نیازحاكمان جور به توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسالم آن ها
-3ظهور شخصیت ها والگوهاي غیرقابل اعتماد -نیازحاكمان جور به توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسالم آن ها
-3ظهور شخصیت ها والگوهاي غیرقابل اعتماد -تفسیر وتبیین آیات قران توسط برخي عالمان وابسته به قدرت
 .175اگر از ما بپرسند از نظر قرآن کریم سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند ؟ پاسخ خود را بامفهوم آیه ی شریفه ی
.....موکد می کنیم.سراسری خارج از کشو ر 92
-1وماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول هللا وخاتم النبیین
اّلل ال ِّ
َ -2و َم ۡن یَ ۡنقَ ۡ
شاکِرینَ
سیَ ۡجزى ٰ
لب َع ٰلى َعقبَ ۡیه فَلَ ۡن یَض َّر ٰ
اّللَ ش َۡیئًا َو َ
-3وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
-4قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی ومن یقترف حسنه تزد له فیها حسنا
 .176فراهم آمدن زمینه های تحقق اغراض شخصی درتحریف احادیث وبی بهره ماندن محققان از یک منبع هدایت به ترتبی از
پیامدهای نامیمون .....و.....بود.سراسری ریاضی 91
 -1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 -2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
 -3تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 -4تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
 .177به انزواکشیده شدن اهل بیت پیامبر وورود جاهلیت درلباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان ورواج یافتن بافته های ذهنی کعب
االحبار ها به ترتیب بازتاب کدام رخ داددرجامعه ی اسالمی پس ازرحلت رسول خدا صلی هللا علیه وآله می باشد؟سراسری انسانی 91
 -1تحریف در معارف اسالمی -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -ارائه الگوهای نامناسب
 -2ارائه الگوهای نامناسب -تحریف در معارف اسالمی -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 -3تحریف در معارف اسالمی -ارائه الگوهای نامناسب -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 -4ارائه الگوهای نامناسب -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -تحریف در معارف اسالمی
 .178فراهم شدن شرایط مناسب برای جاعالن حدیث وتفسیر وتبیین قرآن ومعارف اسالمی به ترتیب بازتاب کدام یک از مسائل
ومشکالت امت اسالمی پس از رحلت پیامبرگرامی اسالم بود؟سراسری خارج از کشور 90
 -1تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 -2تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ظهور شخصیت ها والگوهاي غیرقابل اعتماد
 -3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
 -4ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -ظهور شخصیت ها والگوهاي غیرقابل اعتماد
 .179ورود سلیقه های شخصی دراحکام دینی؛به انزوا کشیده شدن شخصیت های اسالمی ؛ورود جاهلیت بالباسی جدید درزندگی
اجتماعی مسلمانان به ترتیب بازتاب کدام یک از مشکالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا(ص)بود؟سراسری تجربی 90
 -1ارائه الگوهای نامناسب -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 -2ارائه الگوهای نامناسب -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 -3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -ارائه الگوهای نامناسب -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 -4ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -ارائه الگوهای نامناسب
 .180بی بهره ماندن محققان از یک منبع مهم هدایت ؛قرب ومنزلت یافتن طالبان قدرت به ترتیب ازپیامدهای کدامئیک از مسائل
ومشکالت سیاسی ,اجتمای وفرهنگی حاکمیت دوران بنی امیه وبنی عباس بود؟سراسری زبان90
 -1تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم-
 -2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تحریف در معارف اسالمی
 -3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 -4تحریف در معارف اسالمی -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 .181دخالت دادن سلیقه های شخصی دراحکام دینی ؛مطابق باافکار ومنافع قدرتمندان به تفسیر آیات قرآن پرداختن؛به انزوا کشیده
شدن شخصیت های اصیل اسالمی به ترتیب مربوط به کدام یک از توابع مسائل ومشکالت سیاسی ؛اجتماعی وفرهنگی حاکمیت دوران
بنی امیه وبنی عباس بود؟سراسری ریاضی89
 -1تحریف در معارف اسالمی -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -ارائه الگوهای نامناسب
 -2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم -ارائه الگوهای نامناسب -تحریف در معارف اسالمی
 -3تحریف در معارف اسالمی -ارائه الگوهای نامناسب -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر
 -4ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر -تحریف در معارف اسالمی -ارائه الگوهای نامناسب
 .182کدام مسائل زمینه رابرای ورود جعل وتحریف به احادیث پیامبرآماده کرد؟سراسری تجربی 89
-1میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب و نیازحاكمان جور به توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسالم آن ها
 -2میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب وتفسیر وتبیین آیات قرآن توسط برخى از عالمان وابسته به قدرت
 -3منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر(ص) و نیازحاكمان جور به توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسالم آن ها
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 -4منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر(ص) وتفسیر وتبیین آیات قرآن توسط برخى از عالمان وابسته به قدرت
 .183باتوجه به عبارت افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم مهم ترین خطر..............سراسری زبان 88
-1ایجادزمینه های تفرقه ودشمنی میان مسلمانان وتسلط بیگانگان است.
 -2تحریف در اندیشه های اسالمی و منع ازنوشتن احادیث وجعل آن است.
-3این است که مسلمانان دچارتزلزل شوند وبرتری وعزت خودرا ازدست بدهند.
-4بازگشت به دوران جاهلی وپشت پازدن به معیارها وارزش های اسالمی است.
َلى ِّعق َبیِّه
َلى اَعقاِّبکُم َو َمن یَن َقلب ع ٰ
س ُل اَفَان ماتَ اَوقِّت َل اِّنقَلَبت ُم ع ٰ
الر ُ
 .184ازدقت درآیه ی شریفه ی َوما ُم َح َّمدٌاال َرسو ٌل قَد َخلَت ِّمن قَ ِّب ِّله ُّ
ٰ
اَّللُ الشَّا ِّکرینَ مفهوم می گردد که سپاسگزاران واقعی ....کسانی اندکه....سراسری تجربی 88
سیَ ِّجزی ٰ َّ
ًاو َ
اَّلل شَیئ َ
فَلَن یَض َُّر َّ َ
-1نعمت رسول خدا پس از رحلت او -ثابت قدم ماندند وگرفتار تزلزل دراعتقاد وعمل نشدند.
 -2نعمت رسول خدادرحیات وزندگی او -ثابت قدم ماندند وگرفتار تزلزل دراعتقاد وعمل نشدند.
 -3نعمت رسول خدا پس از رحلت او-استفاده از نعمت هاراوسیله ی تسلیم دربرابر فرمان خداقراردادند.
-4نعمت های غیرقابل شمارش خداوند -استفاده از نعمت هاراوسیله ی تسلیم دربرابر فرمان خداقراردادند.
س ُل اَفَان...این است که  :سراسری زبان 87
الر ُ
 .185پیام آیه ی شریفه ی َوما ُم َح َّمدٌاال َرسو ٌل قَد َخلَت ِّمن قَبِّ ِّله ُّ
-1محمد(ص)فرستاده ی خدا وکامل کننده ی دعوت انبیاورسوالن است.
-2مومنان پس از رحلت یاشهادت پیامبردرراه ایمان ثبات قدم داشته باشند
 -3پیامبریک انسان است که به او وحی می شود وهم چون دیگر رسوالن مبلغ پیام خداوند است.
-4مومنان با ایمان آوردن به پیامبر درراه توحید که پیامبران دیگر به سوی آن دعوت می کرده اند قرارمی گیرند.
َلى ِّعق َبیِّه
َلى اَعقاِّبکُم َو َمن یَن َقلب ع ٰ
س ُل اَفَان ماتَ اَوقِّت َل اِّن َقلَبت ُم ع ٰ
الر ُ
 .186باتوجه به آیه ی شریفه ی َوما ُم َح َّمدٌاال َرسو ٌل قَد َخلَت ِّمن قَبِّ ِّله ُّ
ٰ
اَّللُ الشَّا ِّکرینَ ویژگی افرادشاکر آن است که.......سراسری هنر 86
س َی ِّجزی ٰ َّ
ًاو َ
اَّلل شَیئ َ
فَلَن َیض َُّر َّ َ
 -2حیات راوسیله ی آرامش درممات خود قرار می دهند.
-1خداراذات بی نیاز ومنزه از نقص می دانند.
-4محمد(ص) راپیام آور خدا ومنصوب از سوی او می دانند.
-3مصون از تحول اعتقاد دررویدادهای سخت هستند
 .187فراهم آمدن شرایط مناسب برای رشد وظهور جاعالن حدیث یاتحریف آن مربوط به کدام یک از مسائل ومشکالت اجتماعی
وفرهنگی پس از رحلت پیامبرگرامی (ص) بود؟سراسری تجربی 86
 -2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم
 -1ارائه الگوهای نامناسب
-4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
-3پیدایش مسائل جدید باگسترش دنیای اسالم
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احیای ارزش های راستین

اّلل علیهم ما در آن شرایط سخت چگونه مسئولیت های مربوط به مرجعیت دینی را
امامان بزرگوار صلوات ٰ
به انجام رساندند؟
اقدامات ایشان چه تأثیری در جامعهٔ اسالمی داشت؟

امیرالمؤمنین علی(ع) وقتی رفتار مسلمانان ،در روزگار خود را مشاهده کرد
در یکی از سخنرانی ها ،خطاب به مردم فرمود:

به زودی پس از من ،زمانی فرامی رسد که در آن زمان ،چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج تر از
دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد .نزد مردم آن زمان ،کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست،وقتی که بخواهد به درستی خوانده
شود و کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن نیست ،آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند.
در آن در آن ایام ،در شهرها ،چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شد ه تر از منکر و گناه نیست
امام پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار آگاه کردن مردم و هشدار به آنها فرمود:در آن
شرایط ،در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید و
وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان راتشخیص دهید؛ و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشیدکه
فرامو ش کنندگان قرآن را بشناسید
آن گاه امیرمؤمنان  ،راه ح ِّل نهایی را بیان می کند و می فرماید:
پس هم ٔه اینها را از اهلش طلب کنید .آنان اند که نظر دادن و حکم پس هم ٔه اینها را از اهلش طلب کنید .آنان اند که نظر
دادن و حکم کردنشان ،نشان دهندهٔ دانش آنهاست ،و هرگز با دین مخالفت نمیکنند و در دین اختالف ندارند

تفکردرحدیث(سه مورد ازنشانه های بازگشت
مسلمانا ن به دوران جاهلیت)
الف-پوشیده شدن حق آشکارشدن باطل
ب-ناشناخته بودن معروف درجامعه وشناخته شدن منکر
ج-رواج دروغ برخداوپیامبرش د-کم بهاشدن قرآن
برای نجات از گمراهی وتشخیص راه حق
امیرالمومنین(ع)پیشنهادمی کنند:
-2شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم،پیمان شکنان
عهد باقرآن وفراموش کنندگان قرآن وطلب همه اینها آنان
که نظردادن وحکم کردنشان نشان دهنده ی دانش آن
هاست وهرگز بادین مخالفت نمی کنند ودردین اختالف
ندارند.
 -3مصداق پیشنهادامام علی(ع)امامان بعدازایشان است.

با نگاهی به تاریخ می بینیم که به علت
عدم توجه مسلمانان به هشدارهای
امیرالمؤمنین  ،آنچهآن امام پیش بینی
میکرد ،به وقوع پیوست .بنی امیه بر
مردم حاکم شد و بار دیگر ،دنیای اسالم
را تا حدود زیادی به جاهلیت بازگرداند.
آنان به نام اسالم و جانشینی پیامبر ،
اهل بیت گرامی ایشان ومجاهدان راه حق
را یا شهید کردند ،یا به زندان انداختند
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تعلیم و تفسیر قرآن کریم

اقدامات ائم ٔه
اطهار در
راستای تعلیم
دین و مرجعیت
دینی
تبیین معارف اسالمی متناسب با
نیازهای نو
نهج البالغه صحیفه سجادیه
کتب اربعه

اقدام برای حفظ سخنان و
سیرۀ پیامبر
حدیث سلسله الذهب

بررسی
در درس قبل با شرایط و مشکالت اجتماعی عصر ائمه آشنا شدیم .اکنون توضیح دهید که
اقدام این بزرگواران ،پاسخ گوی کدام یک از مشکالت آن دوره بوده است؟
اقدام اول :تفسیر وتعلیم قران کریم،پاسخگوی مشکل تحریف اندیشه های اسالمی بود وهمچنین سبب شد که
مردم شخصیت ها والگوهای غیرقابل اعتمادرا بهتر بشناسند وبه برداشت آنان از قرآن کریم اعتماد نکنند.
اقدام دوم :حفظ سخنان وسیره پیامبر سبب شد که آثار ناگوار ممنوعیت احادیث توسط خلیفه دوم کمتر شود
وتعدادقابل توجهی از سخنان آن حضرت نزد علمای شیعه حفظ گردد وامکان شناخت جاعالن حدیث فراهم آید
وگروه های زیادی از محققان ،به خصوص شیعه ،به احادیث این جاعالن اعتنا نکنند .هم چنین باعث آن شد که
مردم ،تفاوت های رهبری و حکومت رسول خدا با حاکمان جور را درك کنند و این حکومت ها را نمونه های
رهبری اسالمی نشمارند .همچنین سبب شد که در مقابل تحریف معارف ،معارف صحیح نیز به گوش مردم برسد.
اقدام سوم؛ یعنی تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ،هم اقدامی در مقابل تحریف در معارف بود و هم
اقدامی در برابر ظهور شخصیت های غیر قابل اعتماد .این شخصیت ها نظرات و دیدگاههایی ارائه می کردند که با
حقیقت اسالم سازگاری کمتری داشت.
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بررسی
.

سیره و روش امام حسن در صلح با معاویه و سیره و روش امام حسین در قیام علیه یزیدرا با
یکدیگر مقایسه کنید و بگویید:
-1شخصیت معاویه و یزید چه تأثیری بر تفاوت عملکرد امام حسن و امام حسین داشت؟
معاویه سیاست مدار ماهرى بود و جانب ظاهر را در مجامع عمومى نگاه مى داشت ،و خود را پای بند به دستورات اسالم
نشان می داد و به صورت علنی با این دستورات مخالفت نمی کرد از این رو فساد درونى او و حکومتش برعوام مخفى مانده
بود و مردم او را مسلمان و خلیفه رسول اهلل مى انگاشتند و مروَّج اسالم به حساب مى آوردند ،اما یزید این گونه نبود و فساد و
شهوت رانى و بولهوسى او بر خاص و عام آشکار بود و علناً اظهار کفرو الحاد و افتخار به شرك پدران و اجدادش مى کرد و
براى پیامبر نیز هیچ احترامى را نگه نمى داشت ،لذاادامه وضعیت صلح در زمان یزید ،به معناى تأیید آن همه فساد آشکار و
در نتیجه انحراف بیشتر عامه ی مردمبود و ادامه حکومت یزید به منزله وداع با اسالم و نابودى شریعت به حساب می آمد به
همین خاطر بود که امام حسن(ع) بنا به دالیلی مجبور به صلح با معاویه شد اما امام حسین (ع) راضی به صلح و بیعت با
یزید نشد.
 -2به نظر شما اگر امام حسن در زمان حکومت یزید زندگی می کرد ،با یزید بیعت می کرد؟ چرا؟
اگر امام حسن در زمان یزید زندگی می کرد همان شیوه ای که امام حسین در مقابل یزید اتخاذ کرد،اتخاذ می کردند .یعنی
به جنگ با یزید حتی با کمترین تعداد می رفتند .سیاست ائمه سیاست ثابتی است که بنا به اقتضای زمان و مکان و شرایط
تصمیماتشان تغییر می کند .یعنی همه آنان یک خط مشی واحد و یکسانی دارند که آن اعتالی دین و نابودی باطل است که
بنا بر شرایط و مقتضیات زمان با شیوه های مختلفی این اصل را پیاده می کنند

اقدامات امامان معصوم

امامان بزرگوار به دوعلت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند

اول ،از آن جهت که رهبرى و ادار ٔه جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود که براى
انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات ،حاکمان غاصب را برکنار کنند.
تاباتشکیل حکومتی برمبنای اسالم راستین و قوانین دین را به اجرا درآورد و عدالت را برقرار سازد.
دوم ،از آن جهت که این حاکمان غاصب ،قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند ،امامان
نیز وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند ومانع زیر پا گذاشتن
قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.
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عدم تأیید حاکمان

انتخاب شیو ه های
درست مبارزه

اصول کلی امامان در
مبارزه با حاکمان
معرفی خویش به
عنوان امام بر حق

امام صادق
عرفه و حج

تقیه

حکومت

وظیفۀ
پیرووشیعه
امامان

سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها
به اسم نیست؛ بلکه اسم باید با عمل همراه باشد تاپیرو حقیقی پدید آید.
امام صادق خطاب به شیعیان خود فرمودند:
مای ٔه زینت و زیبایی ما باشید ،نه مای ٔه زشتی و عیب ما

57

منیرسادات میرحسینی

جزوه دین وزندگی 2

پایه یازدهم ریاضی وتجربی

منیرسادات میرحسینی

 .188با توجه به پیش بینی امیر المئومنین (ع) رایج ترین چیز پس از ایشان در میان جامعه اسالمی چه بوده وکدام آیه به این مسئله
اشاره دارد؟ سراسری هنر 97
-1دروغ بستن به خدا وپیامبر -ان تقولوا ماال تعلمون
-2اختالف وپراکندگی در روش  -ان تقولوا ماال تعلمون
 -3دروغ بستن به خدا وپیامبر -ان هللا الیغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
-4اختالف وپراکندگی در روش  -ان هللا الیغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
 .189چراپایه گذاری یک مدرسه علمی درمدینه ضرورت یافت وعلت اختناق شدیدپس ازتشکیل ورشداین نهضت علمی چه
بود؟سراسری هنر 97
-1ظهور فرقه های گوناگون درجهان اسالم -اشتباهات مسلمانان درحمایت از بنی عباس وپیروزی آنان
 -2ظهور فرقه های گوناگون درجهان اسالم-توسعه فعالیت های فکری وتربیت هزاران نفر در رشته های مختلف
 -3سخت گیری های حاکمان در مورد امام وشیعیان -اشتباهات مسلمانان درحمایت از بنی عباس وپیروزی آنان
 -4سخت گیری های حاکمان در مورد امام وشیعیان -توسعه فعالیت های فکری وتربیت هزاران نفر در رشته های مختلف
 .190حدیث شریف سلسله الذهب بیانگر کدام مسئولیت های مقام امامت است؟سراسری ریاضی96
-1درراستای مرجعیت دینی ،معرفی خویش به عنوان امام برحق
-2درراستای والیت ظاهری ،معرفی خویش به عنوان امام برحق
 -3درراستای مرجعیت دینی ،تبیین معارف اسالمی بانیازهای اجتماعی
 -4درراستای والیت ظاهری ،تبیین معارف اسالمی بانیازهای اجتماعی
 .191توجه به حدیث شریف سلسله الذهب وعجین شدن جان ما باآن چه ثمره ای خواهدداشت؟سراسری تجربی96
-2اعتراف به حقانیت خداوند وسرپیچی از دستورات طاغوت
-1اجتناب ازگناه درحضور خداوند وسرپیچی از دستورات او
-4پذیرش توحید درربوبیت واجتناب از شرک در خالقیت
-3یادآوری سلسله امامان دوازده گانه وپذیرش والیت ایشان
 .192از احادیث بنی االسالم علی خمس ......وکلمه ال اله اال هللا حصنی ومن دخل حصنی ...به ترتیب به کدام موضوعات پی می بریم؟
سراسری زبان96
-1جایگاه ویژه والیت-تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.
-2اجرای تمام احکام دین -تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر است.
 -3جایگاه ویژه والیت-توحید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد.
 -4اجرای تمام احکام دین -توحید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد.
 .193بسیاری از مسلمانان درتشخیص مسیر صحیح به خطا رفتند وحاکمان ستمگر برآنان چیره شدند لذا دربیان امیرالمومنین
(ع)چگونه می توان راه سعادت راتشخیص داد؟سراسری خارج از کشور96
-1شکنندگان به عهد وپیمان راتشخیص دهید وپیرو قرآن باشید.
-2ابتدا رهاکنندگان وپشت کنندگان به صراط مستقیم راشناسایی نمایید
-3دنباله رو شخصیت های برجسته ی جامعه ی خودباشید وان هاراالگو قراردهید
-4هرگز بادین مخالفت نکنید ودین درمیان شماشاهدی صادق وگویا است.
 .194باتوجه به فرمایشات امیرالمومنین علیه السالم الزمه پیروی از قرآن چیست؟سراسری هنر 95
-2وفای به عهد خویش با قرآن کریم و اهل بیت
-1شناختن کسانی که قران را فراموش کرده اند
-4داخل شدن در گروه افرادی که با دین مخالفت نمی کنند
-3شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم
 .195برای تحقق شرط حدیث« کلمة ال اله اال هللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی »...باید به پیام کدام ایه عمل نمود و چرا این
حدیث به سلسلة الذهب مشهور شده است؟ (سراسری انسانی )94
-1یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول-..توالی اسامی امامان
 -2یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول-..اهمیت والیت امامان
-3انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت -....توالی اسامی امامان
 -4انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت -....اهمیت والیت امامان
 .196مقصود امام رضا (ع) از بیان حدیث شریف سلسلة الذهب با شیوه ی خاص در نیشابور چه بود و با کدام حدیث رسول گرامی
اسالم (ص)هم مفهوم است؟ ( سراسری هنر)94
-1تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام معصوم (ع) که همان والیت خداست ،میسر است -ثقلین
 -2تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت امام معصوم (ع) که همان والیت خداست ،میسر است -منزلت
 -3این آموزش ها از پیامبر (ص)است و ان را به امام بعد از خود بسپرد تا در جامعه گسترش یابد-ثقلین
 -4این آموزش ها از پیامبر (ص)است و ان را به امام بعد از خود بسپرد تا در جامعه گسترش یابد-منزلت
 .197مقصود امام رضا (ع) از انتخاب نحوه ی بیان خاص حدیث سلسلة الذهب چه بود؟ (سراسری زبان )94
-1پس از اعتقاد به توحید درخالقیت نوبت به سایر اقسام آن یعنی توحید در ربوبیت خواهد رسید
-2اگر احادیث به شکل خاص مطرح شوند ،قابلیت ماندگاری در ذهن مردم را دارند.
-3توحید تنها یک لفظ و شعار نیست بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود.
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-4زندگی اجتماعی انسانها پس از تعاون و همکاری امکان پذیر خواهد بود.
 .198به بيان امام علي عليه السالم تشخيص راه رستگاري يا صراط مستقيم» و « موفقيت در عمل به پيمان و توفيق در پيروي ازقرآن
در شرايط وانفساي پس از رحلت توان فرساي پيامبرگرامي اسالم صلّي هللا عليه وآله ،به ترتيب مشروط به...... ،.......
و....ميباشد(.سراسری تجربی )93
 -1فهم آثار و بركات و تأثيرات نيكوي صراط مستقيم  -شناخت ضرورت وفاي به عهد  -شناخت فراموش كنندگان قرآن
 -2شناخت پشت كنندگان به صراط مستقيم -تشخيص عهد شكنان -شناخت فراموش كنندگان قرآن
 -3فهم آثار و بركات و تأثيرات نيكوي صراط مستقيم  -تشخيص عهد شكنان  -آگاهي به پيام الهي قرآن
 -4شناخت پشت كنندگان به صراط مستقيم -شناخت ضرورت وفاي به عهد  -آگاهي به پيام الهي قرآن
 .199حضرت علي عليه السالم فرمودند به زودي پس از من زماني فرا خواهد رسيد كه كااليي رايج تر و فراوانتر از  ...........نيست،
آنگاه كه بخواهند .........و در آن ايام ،در شهرها ،چيزي ناشناخته تر از  ...........نيست (........... ،سراسری رياضی)93
-1دروغ كه باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند -دوستي و مروت
 -2دروغ كه باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند -معروف و خير
-3قرآن به صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند -دوستي و مروت
 -4قرآن به صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند -معروف و خير
 .200از دقت در این سخن امام رضا علیه السالم در جمع نیشابوریان كه فرمود « :كلمةُ ال اله اال هللا حصني فمن دخل حصني اَمن من
عذابي» به اهمیت  ............است كه مرتبط با  ............میباشد ،پي میبریم (.سراسری هنر)93
 )1تجلِّي توحید در زندگي اجتماعي با والیت امام كه همان والیت خداوند ـ مجاهده در راستاي والیت ظاهري
 )2تجلِّي توحید در زندگي اجتماعي با والیت امام كه همان والیت خداوند ـ اقدامات مربوط به مرجعیت دیني
 )3توجه و دقِّت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین كه توحید ـ مجاهده در راستاي والیت ظاهري
 )4توجه و دقِّت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین كه توحید ـ اقدامات مربوط به مرجعیت دیني
 .201آینده نگري پر دغدغه موالي متقیان،علي علیه السالم،نسبت به قرآن درخصوص « كم بهایي و رواج آن» به ترتیب آنگاه نمود
پیدا میكند كه  ...........و ( ...........سراسری هنر )93
 -1هدف ،به درستي خواندن آن باشد ـ بخواهند وارونه و به نفع دنیاطلبان ،معنایش كنند.
 -2بخواهند وارونه و به نفع دنیاطلبان ،معنایش كنند ـ هدف ،به درستي خواندن آن باشد.
 -3هدف ،به درستي خواندن آن باشد ـ به زیباترین خ ِّ
ط ،مكتوبش كنند و زینت منزل دل باشد.
 -4به زیباترین خ ِّ
ط ،مكتوبش كنند و زینت منزل دل باشد ـ بخواهند وارونه و به نفع دنیاطلبان ،معنایش كنند.
 .202از حدیث مشهور سلسلة الذهب ،کلمه ال اله اال هللا حصنی فمن دخل حصنی ....موضوع  .....مفهوم می گردد وبيانگر
.....است.سراسری خارج از کشور 93
-1کلمه (الاله اال هللا)قلعه ی محکی است وشرط ورود به آن معرفت خداوند است –تبیین معارف اسالمی متناسب بانیازهای زمان
 -2کلمه (الاله اال هللا)قلعه ی محکی است وشرط ورود به آن معرفت خداوند است-اقدام برای حفظ سخنان وسیره ی پیامبر(ص)
-3تجلی توحید در زندگی اجتماعی باوالیت امام که همام والیت خداست میسر است  -تبیین معارف اسالمی متناسب بانیازهای زمان
 -4تجلی توحید در زندگی اجتماعی باوالیت امام که همام والیت خداست میسر -اقدام برای حفظ سخنان وسیره ی پیامبر(ص)
نکته :اینکه احادیث به چه نامی مشهورند رانیز فراموش نکنید مثل حدیث سلسله الذهب
 .203حديث مشهور سلسلة الذهب وگردآوري كتب التهذيب و االستبصارازمرحوم شيخ طوسي به ترتيب ناظر بر  .....و .....از.....است
(سراسری زبان )93
 -1اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص)  -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني
 -2اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر (ص) -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  -مجاهده در راستاي واليت ظاهري
-3معرفي خويش به عنوان امام بر حق -اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص) -اقدامات مربوط به مرجعيت ديني
-4معرفي خويش به عنوان امام بر حق  -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -مجاهده در راستاي واليت ظاهري
نکته:متن عربی حديث سلسله الذهب درسوال آورده شده پس بادقت بايد خوانده شود.
ُ
 .204از دقت در این سخن امام رضا علیه السالم در جمع نیشابوریان كه فرمود « :كلمة ال اله اال هللا حصني فمن دخل حصني اَمن من
عذابي» به اهمیت  ............است كه مرتبط با  ............میباشد ،پي میبریم (.سراسری هنر)93
 )1تجلِّي توحید در زندگي اجتماعي با والیت امام كه همان والیت خداوند ـ مجاهده در راستاي والیت ظاهري
 )2تجلِّي توحید در زندگي اجتماعي با والیت امام كه همان والیت خداوند ـ اقدامات مربوط به مرجعیت دیني
 )3توجه و دقِّت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین كه توحید ـ مجاهده در راستاي والیت ظاهري
 )4توجه و دقِّت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین كه توحید ـ اقدامات مربوط به مرجعیت دیني
 .205کتاب های نهج البالغه وصحیفه سجادیه پس از رحلت پیامبر(ص) مرهون توجه امامان معصوم علیهم السالم به......بود که
نمونه ای ازآن در......به ظهوررسیدسراسری زبان 87
-2والیت معنوی -آگاهی بخشی به مردم
-1مرجعیت دینی -آگاهی بخشی به مردم
 -4مرجعیت دینی -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي
 -3والیت معنوی -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو
 .206مجاهدات امامان معصوم (ع)درراستای والیت ظاهری برمبنای کدام فروع دین پایه گذاری شده بود؟سراسری تجربی 96
-4آگاهی بخشیدن وشیوه مبارزه
-1تقیه وجهاد -2امربه معروف ونهی ازمنکر -3صبروبصیرت
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 .207مجاهده امامان معصوم علیه السالم درراستای والیت ظاهری هنگامی که باحساسیت دشمن روبه رو میشدند چگونه پیش میرفت
؟سراسری ریاضی 95
-1درقالب تقیه،یعنی به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند.
-2درقالب والیت معنوی ،تا اینکه انسان های با فضیلت به واسطه آنان به برکت برسند.
-3درچارچوب آگاهی بخشی به مردم چون راه رهایی مسلمانان را آگاهی آنان می دانستند.
 -4درچارچوب عدم تایید حاکمان طوری که با توجه به تفاوت های رفتاری آنان اقدام کنند.
 .208توجه پیشوایان الهی به شیوه ی مبارزه متناسب باشرایط زمان از مصادیق .....بود که مبتنی براصل......است که پیامش ....می
باشد.سراسری تجربی 91
 -1مجاهده در راستاي والیت ظاهري-تبری-بیزاری جستن از دشمن ومبارزه بادشمن
 -2اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -تبری -بیزاری جستن از دشمن ومبارزه بادشمن
 -3اقدامات مربوط به مرجعيت ديني -تقیه-ضربه زدن به دشمن وکمتر ضربه خوردن ازدشمن
 -4مجاهده در راستاي والیت ظاهري -تقیه-ضربه زدن به دشمن وکمتر ضربه خوردن ازدشمن
 .209آشکارکردن رهنمود های قرآنی وآموختن سخنان پیامبر(ص)به فرزندان وبهره مند ساختن مسلمانان از معارف الهی به ترتیب از
ثمرات حضور امامان معصوم (ع)درجهت تحقق کدام مورد بوده است؟سراسری خارج از کشور *91
-1تعليم و تفسير قرآن کريم-اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص) -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو
 -2اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص) -تعليم و تفسير قرآن کريم -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو
 -3تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -تعليم و تفسير قرآن کريم -اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص)
 -4تعليم و تفسير قرآن کريم -تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -اقدام براي حفظ سخنان و سيره ي پيامبر(ص)
 .210اصول مجاهده ی ائمه اطهار برای برقراری حکومت عدل کدام است؟سراسری فنی وحرفه ای88
 -1تربيت شخصيت های اسالمی-آگاهی بخشی به مردم-انتخاب شيوه درست مبارزه
-2عدم تایید حاکمان-معرفی خویش به عنوان امام برحق -انتخاب شيوه درست مبارزه
-3تربيت شخصيت های اسالمی-پاسخ گویی به مسائل مردم -معرفی خویش به عنوان امام برحق
 -4عدم تایید حاکمان-حفظ سخنان وسیره ی پیامبر(ص) -انتخاب شيوه درست مبارزه
 .211از این که امامان با مخفی نگه داشتن ارتباط میان خودشان بایارانشان نمی گذاشتند این یاران قابل اعتماد شناسایی شوند وکاربرد
تقیه به ترتیب مبین......و.....درراستای تحقق والیت.....بوده است.سراسری هنر88
 -1انتخاب شيوه های درست مبارزه -انتخاب شيوه های درست مبارزه-ظاهری
 -2انتخاب شيوه های درست مبارزه -معرفی خویش به عنوان امام برحق-ظاهری
 -3معرفی خویش به عنوان امام برحق-انتخاب شيوه های درست مبارزه-معنوی
 -4معرفی خویش به عنوان امام برحق -معرفی خویش به عنوان امام برحق-معنوی
 .212مجاهدات ائمه ی اطهار (ع)درراستای والیت ظاهری در......و........تجلی پیداکردسراسری فنی وحرفه ای 87
 -1معرفی خویش به عنوان امام برحق انتخاب شيوه های درست مبارزه
 -2تربيت شخصيت های اسالمی -آگاهی بخشی به مردم
 -3تربيت شخصيت های اسالمی -تعليم و تفسير قرآن کريم
 -4معرفی خویش به عنوان امام برحق -تعليم و تفسير قرآن کريم
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عصرغیبت

دور ٔه امامت امام زمان با غیبت کوتاهی شروع شد که  69سال به طول انجامید.
پس ازآن ،غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
 - 1علت غیبت امام زمان چیست؟
- 2ایشان چگونه در دوران غیبت ،پیروان خود را هدایت و یاری می کنند؟
در سپید ه دم جمعه
نیم ٔه شعبان سال  255ه.ق
تا سال  260ه.ق
غیبت صغری تا329ه .ق
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب

درسامرامتولد شد
دوغیبت داشتند (صغری وکبری)
چهارنفر نواب اربعه(نواب خاص)

حضرت مهدی
دوازدهمین امام

و فرمود به فرمان خداوند،

امام عصر برای ایشان نامه ای نوشت
پس از وی جانشینی نیست

و مرحل ٔه دوم غیبت(کبری) آغاز می شود.

غیبت امام
مهدی
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده
پیامبر اکرم  ،خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده
حاکمان بنی امیه و بنی عباس عامالن اصلی شهادت امامان بودند
بیشتر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند مبارزه نمی کردند
و وظیف ٔه امر به معروف و نهی از منکر را انجام ندادند
اگر مردم آن دوره بااین حاکمان ظالم ،مبارزه می کردند ،خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت
و آن بزرگواران ،بیش از پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی
خواندند
و جامع ٔه بشری در مسیر صحیح کمال پیش می
رفت.
سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و یازدهم تا حدی شدت یافته بود
زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم و سایر امامان رسیده بود ،مطلع بودند

امیرالمؤمنین
علی و سایر امامان نیز از آن
حضرت و مأموریتی که از جانب
خدا دارد ،یاد کرده بودند.

از این رو،حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود را به محض تولد ،به قتل برسانند
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خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید
و از پس پرده غیبت ادامه یابد و تا فراه مآمدن شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها
پنهان باشد.این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان ،بلکه جامع ٔه انسانی شایستگی
درک ظهور وبهر ه مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

تدبردرقرآن
اَّلل
َلی قَوم َحتٰی یُغَیروا ما باَنفُ ِّ
س ِّهم َو اَنَّ َٰ
لک با َنَّ َٰ
ک ُمغَی ًرا نع َمةً اَنعَ َمها ع ٰ
ِّٰذ َ
اَّلل لَم یَ ُ
سمی ٌع عَلی ٌم.
َ
-1اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است ،درست استفاده نکنند ،خداوندآن
نعمت رامی گیرد
 -2زمینه ساز هالکت ،یا عزت و سربلندی یک جامعه اعمال وکردارهمان جامعه
است.
امام را از آن جهت غایب نامیده اند که ایشان از نظرها غایب است ،نه اینکه در جامعه حضور ندارد

چگونگی امامت
حضرت مهدی در
عصر غیبت

حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند
بهره مندی،منحصربه والیت معنوی
دو مسئولیت تعلیم و تبیین دین مرجعیت علمی وحکومت و والیت ظاهری برعهده عالمان دین
تمام امامان از والیت معنوی بهره مندند
هدایت باطنی افراد ،حل بعضی از مشکالت علمی علما ،خبر دادن از پاره ای رویدادها،
دستگیری از درماندگان و دعا برای مؤمنان

امام عصر در نامه ای به شیخ مفید از علمای بزرگ
اسالم،می فرماید:
ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع
شما بر ما پوشیده و مخفی نیست ایشان در ادامه همین
نامه می فرماید:
ما در رسیدگی به شما و سرپرستی شما کوتاهی و سستی
نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم که اگر جز این
بود ،دشوار یها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و
دشمنان ،شما را ریشه کن می کردند

امیرالمؤمنین علی می فرماید:
حجت خداوند در میان مردم حضور دارد ،از معابر و
خیابان ها عبور می کند؛ به نقاط مختلف می رود،
سخن مردم را م یشنود و بر جماعت مردم سالم می
کند…؛ تا اینکه زمان ظهور و وعد ٔه الهی و ندای
آسمانی فرا می رسد .هان! آن روز ،روز شادی
فرزندان علی و پیروان اوست
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تدبردرقرآن کریم ،در برخی از
آیات ،دربار ٔه آیند ٔه زندگی
انسان ها در زمین سخن گفته
و وعده هایی داده است.

َاَّللُ الَّ َ
لوا
• َو َ
عد ٰ
ذین آ َمنوا ِّمنکُم و ع َِّم ُ
ت لَیَست َ ِّخلفَنَّ ُهم فِّی
الصاِّلحا ِّ
ف الَّ َ
ذین
رضَ ،ک َما استَخلَ َ
االَ ِّ
لهم َو لَیُ َم ِّکنَنَّ لَ ُهم دینَ ُه ُم
• ِّمن قَبِّ ِّ
ضی لَ ُهم و لَیُبَ ِّدلَنَّهم ِّمن
الَّذی ارت َ ٰ
فهم اَمنًا َیعبدونَنی
َبع ِّد َخ ِّو ِّ
َ
رکون بی شیئا
ش
الی ِّ
مومنان صالح :جانشینی
درزمین -استقراردینشان-
تبدیل شدن بیم وترس به
امنیت -کسی شرک نورزد

علَی الَّ َ
ذین
• َو نُریدُ اَن نَ ُمنَّ َ
رض َو نَجعَلَ ُهم
• است ُ ِّضعفوا فی االَ ِّ
وار َ
ثین
• اَئ َّمةً َو نَجعَلَ ُه ُم ال ِّ

• َو لَقَد َکتَبنا فی َّ
بور ِّمن بَع ِّد
الز ِّ
ِّدی
• ا ِّلذ ِّکر اَنَّ االَ َ
رض یَرثُها ِّعبا َ
َ
ِّلحون
• الصا

مستضعفین پیشوایان
ووارثان زمین

موعود و منجی در ادیان

برای پیروزی حق بر باطل در آینده تاریخ
یک رهبر و ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهورخواهدکرد
این طرح الهی عقید ٔه اصلی هم ٔه پیامبران الهی است
همه در اص ِّل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا اتفاق نظردارند
فرصت ارزشمندی است برای همکاری میان آنها و
تالش برای تحقق آرما نهای بزرگ همهٔ پیامبران الهی
و نفی حاکمیت کفر و ستم بر جهان.
که سبب نزدیکی و همدلی حق طلبان و مانع توطئه های ستمگران است
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دوازدهمین امام وفرزندامام
حسن عسکری

درحیات است

اهل تشیع

بنابرسخنان
پیامبروائمه

موعوددراسالم

هنوزدنیانیامده
امام مهدی ازنسل
پیامبروفاطمه

اهل سنت

فواید اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه

فایده مشخص بودن پدر و مادر امام زمان

اول ،امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند

اگر ماجراجویان فریبکاری بخواهندخود را

آنان می توانند خواسته های خود رابا امام خود در میان بگذارند

مهدی موعود معرفی کنند ،به زودی شناخته

برای به دست آوردن رضایت ایشان ،تالش کنند.

می شوند و مردم هوشیار ،فریب آنها را

دوم ،اینکه جامعه به صورت های گوناگون ازهدایت

نمی خورند.

های امام و از والیت معنوی ایشان برخوردار می گردد.
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نگاهی به جامعه مهدوی

عدالت
گستری

با ظهور امام
عصر خداوند
زمین را ازقسط و
عدل پرخواهد کرد
پیامبر(ص)

آبادانی
فراهم شدن
زمینه رشد
و کمال *

شکوفایی
عقل و
علم

آن چنان میان مردم
مساوات برقرار می
کند
امام باقر(ع)

امنیت
کامل

اگر اهالی شهرها
ایمان آورده قرآن
کریم

در آن هنگام
زمین،ذخایر
خود راآشکار
می کند
امام صادق(ع)

 -1از دیدگاه قرآن کریم ،آیند ٔه تاریخ از آن چه کسانی است؟
آینده ی تاریخ از آ ِن بندگان صالح و حاکمیت مستضعفان همراه با پیروزی جبهه ی
حق بر باطل می باشد
-2معتقد بودن به انتظار ،چه تأثیرهایی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟

اندیشه و تحقیق

الف(انسان منتظر هدف و آرمان خود را می شناسد و یقین دارد که روزی این
هدف در جهان تحقق می یابد از
این رو همواره برای رسیدن جامعه به چنین هدفی تالش می کند تا جامعه هر چند
یک قدم به آن هدف نزدیک
تر شود  .از این رو انسان منتظر فردی فعال و با نشاط است که امید به آینده ای
زیبا دارد.
ب( از آنجایی که انتظار امام زمان از روی مهر و محبت به ایشان است پس فرد
منتظر برای جلب رضایت ایشان
تالش می کند و سعی می کند صفات و ویژگی هایی پیدا کند که در زمره یاران
حضرت قرار گی
 -3این جمله را تحلیل کنید منتظران مصلح ،خود باید صالح باشند
یعنی شخصی که منتظر موعود و مصلح جهانی است ابتدا باید از خود شروع کند و
با انجام اعمال صالح خود و
دیگران را برای آمدن موعود و اصالح جامعه جهانی آماده نماید تا زمینه ظهور
فراهم شود.
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دررابطه باحصرت مهدی(عج)به ترتیب اعتقاد به کدام مسئله درمیان شیعیان واهل سنت مشترک است وکدام مورد از اعتقادات

شیعه است؟ سراسری خارج کشور 97
-1از نسل حضرت علی (ع)وحضرت فاطمه (ع)است-زنده است ودرمیان مردم زندگی می کند.
-2دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر (ص) می باشد -زنده است ودرمیان مردم زندگی می کند.
 -3از نسل حضرت علی (ع)وحضرت فاطمه (ع)است-به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد.
 -4دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر (ص) می باشد -به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد.
 .214این فرموده امام معصوم(ع)که ...اگر جز این بود دشواری ها ومصیبت ها برشما فرود می امد .بیانگر انجام کدام وظیفه الهی
توسط ایشان است وکدام مورد نمونه ای از ان را نشان می دهد؟سراسری هنر96
-2مرجعیت علمی -حل بعضی از مشکالت علمی علما
-1والیت معنوی-حل بعضی از مشکالت علمی علما
 -4مرجعیت علمی -حضوردرمیان مردم وعبور از معابر
 -3والیت معنوی-حضوردرمیان مردم وعبور از معابر
 .215درروایات علت محرومیت مردم از والیت ظاهری وبهره مند شدن مومنان از محضر مبارک امام عصر(ع)مانند خورشید پشت ابر
چگونه بیان شده است؟سراسری زبان96
-2نداشتن شایستگی برای حضور ایشان
-1قدرناشناسی وناسپاسی شیعیان
-4بی عدالتی درجامعه وتالش عده ای اندک بدون همراهی دیگران
-3ستمگری انسان ها وزیاده روی آن ها درگناه
 .216محروم شدن انسان ها ازوجود حجت درمیانشان به واسطه زیاده روی درگناه چه مفهومی رابه ما می آموزد؟سراسری
تجربی95
-1اقوام وملت ها درپی تغییر فردی اوضاع وشرایط شان تغییر نخواهندکرد.
-2مبارزه با بی عدالتی حتی به صورت فردی خود راهگشای عدالت اجتماعی آن جامعه است .
-3گسترش عدالت در یک جامعه بستگی به خواست الاقل گروهی محدود از آن جامعه دارد.
-4تغییر وتحول در امور مربوط به جامعه قوانین وسنت های خاص خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد
.217

علت نخستین غیبت حضرت حجت(ع) چیست و تداوم غیبت به چه دلیل است؟ (سراسری انسانی )94

-1روش حاکمان بنی عباس که در صدد بودند حضرت را به محض تولد ازبین ببرند-محرومیت مردم از انوار هدایت آخرین ذخیره الهی
 -2روش حاکمان بنی عباس که در صدد بودند حضرت را به محض تولد ازبین ببرند-عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل الهی
-3قدرناشناسی و ناسپاسی مردم که آغازگر غیبت صغری بود -عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل الهی
 -4قدرناشناسی و ناسپاسی مردم که آغازگر غیبت صغری بود -محرومیت مردم از انوار هدایت آخرین ذخیره الهی
 .218غیبت کبری از چه سالی آغازشد وتاچه زمانی ادامه دارد؟سراسری انسانی96
255-1هجری-زمین پراز عدل وجور شود وجامعه اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد.
329 -2هجری -زمین پراز عدل وجور شود وجامعه اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد.
255 -3هجری-جامعه انسانی شایستگی ظهور وبهره مندی از وجود آخرین حجت راپیداکند.
329 -4هجری-جامعه انسانی شایستگی ظهور وبهره مندی از وجود آخرین حجت راپیداکند.
 .219خداوندنعمت هدایت راباوجودچه کسانی کامل کرده است ودرهمین رابطه پیامبر گرامی اسالم(ص)چه فرمودند؟(خارج ازکشور )94
-1انبیاء و اولیای خود -خود و امام علی (ع)را پدران امت معرفی کردند.
-2پیامبران اولوا العزم -خود و امام علی (ع)را پدران امت معرفی کردند.
 -3انبیاء و اولیای خود -امام علی (ع) با حق است و حق با علی (ع) است.
- 4پیامبران اولوا العزم -امام علی (ع) با حق است و حق با علی (ع) است.
 .220کدام ایه شریفه بیانگر قوانین وسنت های خاص خداوندبرای اصالح شرایط زندگی مردم است؟( سراسری هنر )94
-1ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه
-3ومن ینقلب علی عقبیه یضر هللا شیئا

-2هللا یجتبی الیه من یشاءو یهدی الیه من ینیب
-4ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

{-4هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکین} -قضای حتمی خداوند است
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 .221اگر از ما بپرسند اسکان جبری امام هادی و امام عسکری علیهما السالم در محله ی نظامی به وسیله خلفای ستم پیشه بازتاب
چه امری بوده است؟ پاسخ می دهیم  :بازتاب .............بوده است(.سراسری انسانی ) 93
-1حدوث فاصله بین معارف حیات بخش قرآن وغوطه شدن در اندیشه های متضاد کالمی
-2آگاهی آنان از رسالتی که برعهده ی مهدی موعود عجل هللا فرجه الشریف از سوی خدا نهاده شده
-3رخ دادهای پرفراز وفرود وجهل فراگیر امت اسالمی که فاقدقدرت تشخیص حق از باطل شده بودند
-4حوادث وروی دادهای عبرت آمیز امامان درزمان خالفت غاصبان مقام خالفت درآماده کردن شرائط فرهنگی
 .222معنای «غیبت» برای آخرین حجت الهی،بقیة هللا األعظم ارواحنا فداه به این معنی( ..................سراسری ریاضی ) 91
-1نیست که لطف خود را از دوستان،دریغ فرمایند-2 .است که برای جذب الطاف الهی او باید شایستگی داشت.
-3نیست که آن وجود مقدِّس در جامعه حضور ندارند -4است که از نظرها غایب اند و در جامعه حضور ندارند.
ت نامه ی بقیة هللا االعظم به«شیخ مفید» که فرموده است«:ما از اخبار و احوال شما آگاهیم وهیچ چیز از
 .223از دقت در این عبار ِّ
اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند» .........آخرین حجت خداوند که ،.........پی می بریم( .سراسری زبان ) 91
-1والیت معنوی-هدایت وبرکاتش باظهور او تجلی می کند-2 .هدایت ظاهری -هدایت وبرکاتش باظهور او تجلی می کند.
 -3هدایت ظاهری-سرپرستی وحفاظت ویاوری اوهم اکنون محقق است-4والیت معنوی -سرپرستی وحفاظت ویاوری اوهم اکنون محقق است
 .224خداوندنعمت هدایت راباوجود...کامل کرده است وپیامبرگرامی اسالم(ص)خودو ..را...امت اعالم فرموده است(.سراسری تجربی)90
 -2پیامبر الواالعزم -ائمه اطهار(ع)-هادیان
-1پیامبر الواالعزم-امام علی(ع)-پدران
-4انبیاء و اولیاء خود-امام علی(ع)-پدران
-3انبیاء و اولیاء خود -ائمه اطهار(ع)-هادیان
 .225هر گاه این سخن امام علی که میفرماید«:زمین از حجت خدا(امام)خالی نمیماند،اما خداوند،به علت ستمگری انسان ها و زیادروی
شان در گناه،آنان را از وجود حجت در میان آن ها بی بهره می سازد»مورد دقت قرار دهیم،راه فهم آیه شریفه ی ........هموار تر می
(سراسری هنر )89
گردد که بگوییم:علت غیبت حضرت مهدی(عج)............
{-1ذلک بأن هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم}-خود مردم اند.
{-2هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکین}-خود مردم اند
{-3ذلک بأن هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم}-قضای حتمی خداوند است
نکته:دقت کنید منظور از مابانفسهم نفسانیات انسان هانیست بلکه اوضاع وشرایط خودشان منظوراست.
 .226کدام مطلب،ازدقت درآیه شریفه {ذلک بأن هللا لم یک مغیرا نعمة انعمهاعلی قوم حتی یغیروامابأنفسهم}مفهوم نمی گردد؟(سراسری
ریاضی )88
-2تا زمانی که شکر نعمت گزارده شود،نعمت تغییر نمی کند
-1نعمت دهی خداوند،مقدم بر رفتار انسان هاست.
-4تغییر نعمت های الهی،تابع تغییر نفسانیت انسان ها است
-3آن گاه که کفران نعمت تحقق پیدا کند،نعمت تغییر میکند
 .227امام باقر(ع)فرموده اند«:قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد آن نعمت را از او نمی گیرد مگر».........این
مطلب با آیه ی مبارکه ی.........هم پیام است(سراسری ریاضی )86
-1آن که گناهی انجام دهد{-و یرید الشیطان ان یضلهم ضالال بعیدا}
-2مشیت الهی بر آن تعلق گیرد{-و یرید الشیطان ان یضلهم ضالال بعیدا}
 3مشیت الهی بر آن تعلق گیرد{-ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم}
 -4آن که گناهی انجام دهد{-ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم}
 .228تشبیه امام منتظر (ارواحنا فداه)به خورشید تابان پشت ابرها،با وجه شباهت...........مفهوم میگردد( .سراسری انسانی )86
-1قرار گرفتن غیبت در برابر«حضور»است و نه در مقابل ظهور
-2پنهان نبودن خورشید فروزان در بهره رسانی بی دریغ انوار خود
-3عدم حضور خورشید تابناک حقیقت در بین مردم و عدم لیاقت آنان
-4عدم شایستگی و ناتوانی انسان ها در مشاهده ی خورشید تابناک حقیقت
 .229فرمایش پیامبر اکرم(ص) َم ۡن ماتَ َو لَمۡ یَ ۡع ۡ
رف اما َم َزماِّنه ی ماتَ میتَةً جا ِّهلیَّة به کدام دلیل بوده است؟ سراسری ریاضی 96
 -1ضروری است که بعد از پیامبر (ص)کسانی به عنوان امام ازجانب خداوند همه مسئولیت های درقلمرو رسالت ایشان راادامه دهد.
 -2انسان هایی که قلب و جان خود راالیق پذیرش هدایت معنوی کردهاند برای برخورداری ازاین هدایت الزم است امام زمان خود
رابشناسند.
-3دوقلم رو تعلیم وتبیین دین ووالیت وسرپرستی جامعه درزمان حیات ایشان ضروری بود پس از ایشان نیز ضروری است وباید ادامه یابد.
 -4با گذشت زمان و گسترش سرزمین اسالمی ،ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف ،پیدایش مسائل و مشکالت پیچیدهٔ اجتماعی
شناخت امام زمان ضروری است
 .230از دقت درکدام آیات جانشینی ناتوان شدگان وحکومت صالحان درپایان تاریخ مفهوم می گردد؟سراسری تجربی96
وارثین -لَی َم ِ ِّکن ََّن لَه ۡم دینَهم الَّذى ۡارت َضٰ ى لَهم
ةو ن َۡج َعلَهم ۡال ِ
َ -1و ن َۡج َعلَه ۡم اَئ َّم َ
َّ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َضٰ
 -2ان االرض یرثها عبادی الصالحون -لی َم ِکنَن له ۡم دینَهم الذى ۡارت ى لهم
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 -3ان االرض یرثها عبادی الصالحون  -ل َی ۡست َۡخلفَنَّه ۡم فى ا الَ ۡر ض َک َما ۡ
ف الَّذینَ ِم ۡن قَ ۡبل ِه ۡم
است َۡخلَ َ
َّ
ۡ
وارثین -لیَ ۡست َۡخل َفنَّه ۡم فى ا الَ ۡر ض َک َما ۡ
ف الذینَ ِمن قَ ۡبل ِه ۡم
است َۡخلَ َ
ةو ن َۡجعَلَهم ۡال ِ
َ -4و ن َۡجعَلَه ۡم اَئ َّم َ
است ۡ
علَى الَّذینَ ۡ
ُضعفوا فى ا الَ ۡر ض...کدام مفهوم دریافت می شود؟سراسری ریاضی96
 .231ازآیه شریفه َو نُریدُ ا َ ۡن نَ ُمنَّ َ
-1خواست مردم این است که مستضعفان اززیر یوغ مستکبران نجات یابند وبه آن ها نعمت امامت راارزانی کرد تا دیگران به ایشان
اقتداکنند.
 -2درجبهه حق خداپرستانی حضور دارند که درراه عدالت ،انسان دوستی،آزادگی،فضایل اخالقی ودفاع از حقوق محرومان ومستضعفان
تالش کرده اند.
-3همه مسلمانا ن براین عقیده اند که درآخرالزمان ،منجی بزرگ انسان ها حضرت مهدی (ع)فرزند امام حسن عسکری (ع)به اذن خداوند
ظهور خواهد کرد.
 -4تاریخ انسان ها صحنه مبارزه دائمی حق وباطل بوده است وآنان که آفریننده جهان را شناخته اند آینده ای روشن برای تاریخ انسان معرفی
می کنند.
 .232اگرمعتقدبه زنده بودن امام زمان (عج)نباشیم درانجام کدام وظیفه امامت خلل ایجاد می شود وخطاب قوم حضرت موسی (ع)به
ایشان درآیه تووپروردگارت بروید وبجنگید دراثر چیست؟سراسری انسانی96
-1مرجعیت علمی-ناامیدی از لطف الهی درجهاد -2والیت معنوی -ناامیدی از لطف الهی درجهاد
-4والیت معنوی -عدم امادگی برای مبارزه
 -3مرجعیت علمی-عدم امادگی برای مبارزه
 .233وعده قطعی خداوند به اهل ایمان همراه با عمل صالح چیست؟سراسری هنر96
-2ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین
-1یعبدوننی الیشرکون بی شیئا
 -4و لیَ ۡست َۡخلفَنَّه ۡم فى ا الَ ۡر ض َک َما ۡ
ف الَّذینَ ِم ۡن قَ ۡبل ِه ۡم
--3لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون
است َۡخلَ َ
 .234تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتاب های حدیث اهل سنت با ویژگی های حضرت مهدی (عج)چیست؟سراسری ریاضی 95
-1اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیره الهی ومنجی آخر الزمان است.
-2نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سالم هللا علیها است.
 -3مشخص بودن القاب ایشان مانند مهدی را نمی پذیرند.
-4نقل کرده اند که امام زمان (عج)هنوز به دنیا نیا مده است.
 .235به فرموده ی پیامبر اکرم ثمره ی والیت و محبت امام زمان چیست؟سراسری هنر95
-2با وجود سختی در دنیا عزت و سربلندی در آخرت
-1رسیدن به محبوب ترین کارها در نزد خداوند
-4مالقات خداوند در ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت حق
-3عزیز شدن اسالم و اهلش و ذلیل شدن نفاق و اهلش
ت و لیَ ۡست َ ۡخلفَنَّ ُهمۡ فى ا الَ ۡر ض ...ثمره جانشینی مومنان درزمین
 .236باتوجه به آیه شریفه َو َ
اَّللُ الَّذینَ ءا َمنوا ِّم ۡنکم َو ع َِّملُوا الصاِّلحا ِّ
عدَ ٰ
واستقرار دین خداوند وتبدیل بیم آن ها به ایمنی کدام است؟سراسری تجربی 95
-2ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
-1یعبدوننی الیشرکون بی شیئا
-4لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون
-3ان االرض یرثها عبادی الصالحون
 .237وعده ی قرآنی که از کتاب های آسمانی مانند زبور و تورات نقل شده است چیست؟ سراسری انسانی 95
 -2ان االرض یرثها عبادی الصالحون
-1لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم
 -4لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبله
-3لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون
 .238اگر بگوييم در پايان تاريخ ،در حالي كه شرايط كامالا آماده شده است ،يك ولي الهي ،ظهور ميكند و حكومت جهاني و عادالنه اي
تشكيل ميدهد كه فقط بر اساس دين خدا اداره ميشود (..........سراسری زبان )93
 -1مهر تأييدي بر اعتقاد تمام فرق اسالمي نهاده ايم.
-2مهر تأييدي بر سخن تمام پيامبران الهي نهاده ايم.
-3از يك واقعيت منحصر به فرد در اعتقاد شيعه ،خبر داده ايم.
-4بر ضرورت پيروزي ّ
حق بر باطل ،كه خواست فطري انسان است ،اصرار ورزيده ايم.
ۡ
ۡ
ت و لیَ ۡستَخلفَنَّ ُهمۡ فى ا الَ ۡر ض ...وعده ی خداوند
 .239باتوجه به پیام آیه ی شریفه ی َو َ
اَّللُ الَّذینَ ءا َمنوا ِّمنکم َو ع َِّملُوا الصاِّلحا ِّ
عدَ ٰ
نسبت به استخالف در زمین،استقرار دین وتبدیل خوف به امن شامل ...که نتیجه اش ...است می شود سراسری خارج از کشور 93
-1بخشی از مومنان-ظهور آثار ایمان وعمل صالح  -2تمام ایمان آورندگان -عبادت خالی از هرنوع شرک
 -3بخشی از مومنان -عبادت خالی از هرنوع شرک  -4تمام ایمان آورندگان-ظهور آثار ایمان وعمل صالح
 .240به بیان هدایت بخش پیامبر گرامي اسالم ،صلي هللا علیه و آله و سلم ،پذیرش والیت و محبت امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه
ب  ...........میشود(.سراسری هنر ) 93
الفداء ،موج ِّ
 -1مالقات رحمت واسعه ي خداوند ،در حال برخورداري از ایمان كامل مورد رضایت
 -2سرسپاري و آمادگي براي ایثار و شهادت در راه عدالت خواهي ،آرمان گرایي و حقیقت جویي
 « -3نه» گفتن به حكومتهاي طاغوتي و تالش براي گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان
روشن خالي از ظلم و استكبار
 -4ایمني از تردید نسبت به آینده و آمادگي توأم با یقین براي فرداي
ِ
 .241از دقت در این کالم امیرالمؤمنین،علی(ع) که میفرماید«:منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که
محبوب ترین کارها نزد خداوند،انتظار فرج است»مفهوم میگردد که( ..............سراسری هنر )91
-1الزمه ی انتظار،دعا برای ظهور امام عصر(عج) و ظهور در پیشگاه او است
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-2در انتظار ظهور بودن،از برترین اعمال امت پیامبر(ص) در عصر غیبت است
-3منتظران حقیقی،خود و محیط زندگی خود را برای آمدن میهمان عزیز الهی،آماده می کنند
-4احساس تعهد درونی در عمل به اوامر و خودداری از نواحی از لوازم انتظار است
نکته:سوال ترکیبی است از دوقسمت هم از طرح خاص سوال داده شده وهم آینده تاریخ را خواسته است.
« .242سخن گفتن از طرحی خاص برای پایان تاریخ و وعده ی برقراری حکومت عادالنه برای کل جهان دادن»شیوه ی.......
است وپیشوایان و وارثان قدرت ها به بیان قرآن،چه کسانی هستند؟( سراسری ریاضی 91وهنر )87
-1پیامبران الهی -مستضعفان-2آخرین پیامبر(ص) -مستضعفان  -3پیامبران الهی-یکتا پرستان  -4آخرین پیامبر(ص) -یکتا پرستان
 .243اگر سؤال شود که«:یاران واقعی بقیة هللا االعظم ارواحنا فداه پس از ظهور خورشید وجودش از پس پرده ی غیبت»،بهترین
پاسخ این است که ( ...............سراسری هنر )91
-1سرسپردگان در برابر فطرت توحیدی و ثابت قدمان در تحقق عدالت
-2پاک دامنان از آلودگی های دلبستگی به دنیا و درخواست کنندگان غلبه ی حق بر باطل اند.
-3حاضران در صحنه های درگیر فکری و اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل در زمان غیبت
-4بلند همتان پاک دامنی اند که شجاعت و عزت را به بهای والیت،سرمایه ی هستی خود قرار داده اند.
 .244پویایی جامعه ی شیعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب،در گرو گذشته ی.....وآینده ی......که نمودار آن به ترتیب.... ،و...می
باشد( .سراسری ریاضی)90
 -2سرخ  -سبز -عدالت خواهی  -طاغوت ستیزی
 -1سرخ  -سبز -طاغوت ستیزی  -عدالت خواهی
 -4سبز --سرخ –عدالت خواهی-طاغوت ستیزی
 -3سبز -سرخ  -طاغوت ستیزی  -عدالت خواهی
نکته:خناسان یعنی شیاطین
 .245رسوایی ماجراجویان فریبکار و خناسان مدعی مهدودیت موعود،معلول...و ...در طول تاریخ غیبت است( .سراسری انسانی
)*90
-1مبتنی بر باطل بودن ادعاهای دروغین-مشخص بودن پدر و مادر امام زمان
-2حضور مهدی(عج) -مشخص بودن پدر و مادر امام زمان
-3حضور مهدی(عج)-قانون مندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان
-4مبتنی بر باطل بودن ادعاهای دروغین -قانون مندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان
 .246با توجه به آیه ی(ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم)علت اصلی غیبت امام عصر(عج)...است و حضرت
(سراسری
علی(ع)درباره ی کسانی که با امام پیمان میبندند و بیعت میکنند،می فرماید:امام با این شرط با آنان بیعت می کند که:
زبان)*90
-1عدم آمادگی وپذیرش جمعی جامعه-درامانت خیانت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند
-2عدم آمادگی وپذیرش جمعی جامعه-مردمانی مقاوم و پاکدامن باشند،سرشارازیقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.
-3عدم تصمیم درونی مردم وظلم پذیری جامعه-درامانت خیانت نکنندبه ظلم ستم خونریزی نکنندکسی رابه ناحق آزارندهندوساده زیست باشند
-4عدم تصمیم درونی مردم و ظلم پذیری جامعه -مردمانی مقاوم و پاکدامن باشند،سرشارازیقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.
 .247با توجه به احادیث،بیشتر یاران امام عصر(عج)را............تشکیل می دهند و حضرت علی (ع)درباره ی کسانی که با امام
زمان(عج)پیمان میبندند و بیعت میکنند،می فرماید:آنان مردمانی هستند( ..........سراسری ریاضی ) 89
-1عالمان-که درامانت خیانت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند
-2جوانان -که درامانت خیانت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند
 -3جوانان-مقاوم،سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره ها،اگر به کوه ها روی آورند،آن ها را متالشی می کنند
-4عالمان -مقاوم،سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره ها،اگر به کوه ها روی آورند،آن ها را متالشی می کنن
 .248گذشته ی سرخ و آینده سبز از عوامل پویایی کدام جامعه است و افرادش موصوف به چه وصفی اند؟(سراسری فنی حرفه ای) 88
 -4توحیدی -معترض
-3توحیدی -منتظر
-2شیعه-منتظر
-1شیعه-معترض
 .249عدم تأثیر مدعیان مهدویت در طول تاریخ معلول.....است وعامل ناتوانی،از به دست دادن آینده ای روشن برای تاریخ.......،می
باشد( .سراسری تجربی )*88
-1بازگشت آثار مکر و فریب به فریب کاران-ناتوانی در توجیه واقعیت های تاریخی
-2حضور«مهدی(عج)»در جامعه و مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت -ناتوانی در توجیه واقعیت های تاریخی
-3حضور«مهدی(عج)»در جامعه و مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت -در ماندگی در شناخت آفریننده ی مدبر و حکیم
-4بازگشت آثار مکر و فریب به فریب کاران-در ماندگی در شناخت آفریننده ی مدبر و حکیم
نکته:آیه جزو آیات مهم می باشد که معمو ال مورد توجه می باشدضمنا ترتیب مواردخواسته شده درآیه راتوجه کنید .
 .250با توجه به آیه ی  5سوره ی قصص{ونُرید اَن نَ ُمنَّ علی الذین استضعوا ،}...منت گذاری خداوند بر ناتوانان شمردگان این است
که آنان را(به ترتیب)..........،و..........قرار دهد( .سراسری خارج از کشور)88
-1جانشین خود-وارثان زمین  -2پیشوایان مردم -جانشین خود  -3وارثان زمین-پیشوایان مردم  -4پیشوایان مردم -وارثان زمین
 .251مشخص بودن پدرو مادرامام زمان(عج)و حضور ایشان در جامعه فوایدی داشته است،به استثنا این که( ..سراسری خارج کشور
)*87
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-1جامعه به صورت های گوناگون از هدایت امام و از والیت ظاهری و معنوی ایشان برخورار میگردد
-2پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آگاهند
-3هر گاه آنان احساس کنند،می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند و برای رضایت ایشان با امید و نشاط تالش کنند
 -4هرماجراجوی فریب کاری که بخواهدخود رامهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود ومردم فریب او را نمی خورند.
 .252عصر غیبت عصر...است .....از برترین اعمال عصر غیبت است زیرا در این دوره....حاصل می شود(.سراسری تجربی)87
-1پیروی و تبعیت-انتظار فرج-فتنه های گونان و اندیشه ها رنگارنگ
-2پیروی و تبعیت-تقویت ایمان -فتنه های گونان و اندیشه ها رنگارنگ
-3شک و تردید ها-انتظار فرج-گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت
-4شک و تردید ها-تقویت ایمان -گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت
 .253کسانی می توانند درهنگام بیعت با امام اهل جهادو پیکار باشندکه در.....و مصداق آیه ی.....قرار بگیرند(سراسری خارج از
کشور)86
-1عصر غیبت تنها باگریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بشینند{-قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی}...
-2عصر غیبت تنها با گریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بشینند{-ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا}...
-3نبرد دائمی حق و باطل در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند{-قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی}...
 -4نبرد دائمی حق و باطل در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند{-ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا}...
 .254به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان،پویایی جامعه ی شیعه در طول تاریخ به .....و...وابسته بوده است( .سراسری ریاضی
)86
-1تالش برای گسترش عدالت در جهان-نپذیرفتن حکومت های طاغوتی--2گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا-نپذیرفتن حکومت های طاغوتی
 -3گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا-آینده ی سبز باور به مهد ویت -4تالش برای گسترش عدالت در جهان -آینده ی سبز باور به مهدویت
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مرجعیت ووالیت فقیه

آیا این دو مسئولیت(مسئولیت پیامبر) در دور ٔه غیبت کبری استمرار می یابد؟
یا مردم به خود واگذار شده اند و دین در این زمینه برنامه ای ندارد؟

تدبردرقرآن
ین َو ِّلیُ ِّنذروا
َو ما کانَ ال ُم ِّ
ؤمنونَ ِّل َی ِّنفروا کافَّةً ،فَلَوال نَفَ َر ِّمن ک ُِّل ِّفرقة ِّمن ُهم طاِّئفَةٌِّ ،ل َیتَفَقَّهوا ِّفی الد ِّ
یهم لَ َعلَّ ُهم َیحذَرونَ
قَو َم ُهم اذا َر َجعوا الَ ِّ

-1به نظر شما ،چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان ،عده ای را تشویق به فراگیری علم دین می
کند؟
- 2آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن ،اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ چرا؟
خداوند در قرآن کریم دستور می دهد گروهی از مردم ،وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنندوبه تفقه در
دین بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند
تفقه به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است.
افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن و
و روایات به دست آوردندفقیه نامیده می شوند مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی
به ایشان ،به این فقیهان مراجعه کنند

ضرورت تداوم مسئولیت هایامام در عصر غیبت

از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای هم ٔه دوران هاست ،عقالً ضروری است که
این دومسئولیت(مرجعیت دینی)(والیت ظاهری)در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا:
-1اگر مرجعیت دینی ادامه نیابدمردم با وظایف خود آشنا نمی شوند ونمی
توانند به آن وظایف عمل کنند.
-2اگروالیت ظاهری ادامه نیابد نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند
مدیریت و پشتوانهٔ حکومتی است ،در جامعه به اجرا درآورد
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راهکار پیامبر و
امامان برای عصر
غیبت

در همان زمان ائمه  ،مردمانی در شهرهای دوردست بودند
که به امامان دسترسی نداشتند از این رو ،آن بزرگواران
دانشمندانی را تربیت می کردند که در حد توان به معارف و
احکام دین دست یابند این دانشمندان به نقاط مختلف شهر خود
و یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می
آموختند این روش ،برگرفته از قرآن کریم است.

احادیثی از پیامبر
اکرم و ائم ٔه اطهار

حال کسی که از امام خود دور افتاده و
به او دسترسی ندارد ،سخت تر از حال
یتیمی است که پدر را از دست داده است؛

َو ا َ َّما ال َحوا ُ
ِّدث
ارجعُوا فیها
الواِّق َعة فَ ِّ
الی ُرواِِّ َحد ِّیثنا
ٰ
علَیکُم
فَانَّ ُهم ُح َّجتی َ
یهم
اَّلل َ
َواَنَا ُح َّجةُ ِّٰ
علَ ِّ
امام عصر(عج)
تفکردرحدیث
فقیه باید بتواند احکام
مسائل و رویداهای جدید
را نیز که در زمان پیامبر
اکرم وامامان اتفاق نیفتاده
است به دست آورد.

فَاَما َمن کانَ ِّمنَ الفُقَهاِّء
سه حاِّف ً
ظا لد ِّینه
صاِّئنًا لنَف ِّ
ُمخاِّلفًا ل َهواهُ ُمطیعًا َال ِّمر
وام اَن یُقَلدوهُ
َموالهُ فَلل َع ِّ
امام صادق(ع)

زیرا چنین شخصی ،در مسائل زندگی،
حکم و نظر امام را نمی داند .البته اگر
یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما
آشناست ،وجود داشته باشد ،باید دیگران
را که به احکام ما آشنا نیستند ،راهنمایی

تفکردرحدیث
فقیه کسی است که با مطالع ٔه
دقیق منابع اسالمی به مرحله
ای از تخصص در دین
رسیده است و می تواند
احکام اسالم را به دست
آورد و برای مردم بیان کند.

کند و دستورات دین را به آنها آموزش
دهد .در این صورت ،او در بهشت با
ماخواهدبود

پیامبر(ص)

تفکردرحدیث
مردمی که می خواهند براساس قوانین
اسالم زندگی کنند ،اما به پیامبر و امام
دسترسی ندارند ،باید به فقیهی که شرایط
ویژه ای دارد ،مراجعه نمایند.

ت امام ،نه تنها در احکام و مسائل فردی ،بلکه در مسائل
این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در غیب ِّ
اجتماعی هم ،باید به فقیه مراجعه کنند .روشن است که انجام چنین وظیفه ای ،جز با نفی حاکمان طاغوت و
تشکیل حکومت اسالمی به رهبری فقیه میسر نیست
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درغیبت کبری

باتقوا

مرجعیت دینی

والیت ظاهری

مرجعیت فقیه

والیت فقیه

عادل

زمان
شناس

دونفرعادل

مشهورباشد

ومورداعتماد

اعلم

مشروعیت

باتقوا

عادل

زمان
شناس

مستقیم راهپیمایی

مقبولیت
مدیرومدبر

شجاع

غیرمستقیم(مجلس
خبرگان)

اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است،مرجع تقلید خود را انتخاب نکند ،اعمال وی چگونه
خواهد بود؟
-1این شخص ممکن است نسبت به اصل موضوع بی توجه باشد و به دنبال آن نرود که اعمال

فعالیت کالسی

خود را به نحوصحیح انجام دهد .این بی مباالتی سبب می شود که او نتواند راه رستگاری را
بپیماید و خطاها و گناهانی رامرتکب می شود که به علت کوتاهی وی در انجام دادن احکام بوده
است.
.-2این شخص ،ممکن است نسبت به اصل موضوع و عمل به احکام اسالمی توجه داشته باشد و
بخواهد به آنها عمل کند ا َّما مرجع تقلید را انتخاب نکند .او باید به گونه ای عمل کند که مطمئن
باشد کارهای خود را مطابق با دستورات الهی انجام می دهد؛ یعنی باید به کیفیت عمل به احتیاط
آشنا باشد؛ مثالً ،اگر عده ای از مجتهدان عملی را حرام می دانند و عده ای دیگر آن را حرام
نمی دانند ،آن عمل را انجام ندهد و اگر عده ای از مجتهدان عملی را واجب می دانند و برخی
مستحب ،آن را حتما ً انجام دهد.
روشن است که حالت َّاول به سرپیچی از احکام الهی می انجامد و حالت دوم شرایط سختی را
پیش می آورد که عمالً کمتر کسی می تواند این وضع را ادامه دهد.
بنابراین ،تنها راه ممکن آن است که یا شخص ،خود در احکام اسالمی متخصص باشد یا از
متخصص در احکام بپرسد و از وی تقلید کند.
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تالش برای
اجرای احکام
ودستورات
الهی
درجامعه

حفظ استقالل
کشوروجلوگیری
از نفوذبیگانه

وظایف رهبر

تصمیم گیری
براساس
مشورت

ساده زیستی

اولویت دادن به اهداف
اجتماعی
استقامت وپایداری
دربرابرمشکالت
مشارکت درنظارت همگانی
آگاهی های سیاسی
واجتماعی

وحدت
وهمبستگی
اجتماعی

مردم
ورهبری

وظیفۀ کارگزاران

مدیران و مسئوالن سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه یاران و کمک کنندگان به رهبرند و خادمان ملت.
اگر کارگزاران جامعه ،وظیف ٔه خودرا به درستی بشناسند و هم به درستی اجرا کنند ،اعتماد مردم به حکومت ،روز به روز
افزایش می یابد.
همچنین عملکرد غلط کارگزاران ،سبب افزایش و انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
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تفکیک
عهدنام ٔه مالک اشتر والی واستاندار سرزمين مصر
( وظايف کارگزاران حکومت اسالمی)
-1دل خويش را نسبت به مردم ،مهربان کن و با همه ،دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دودسته
اند :دسته ای برادر دينی تو و دسته ای ديگر در آفرينش همانند تو هستند.
 -2در به دست آوردن رضايت عموم مردم سعی وتالش کن نه درجلب رضايت خواص؛که
وجودرضايت عمومی،خشم خواص به تو آسيبی نمی رساند وباخشم عموم مردم ،رضايت خواص
سودی نمی بخشد.
 -3کسانی را که از ديگران عيب جويی می کنند ،از خود دور کن؛ زيرا در نهايت مردم عيب هايی
دارند و مدير جامعه بايد بيش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.
 -4در قبول و تصديق سخن چين شتاب مکن؛ زيرا سخن چين در لباس نصيحت ظاهر می شود،اما
خيانتکار است.
 -5عده ای از افراد مورداطمینان را انتخاب کن تا دربار ٔه وضع طبقات محروم تحقیق کنند وبه تو
گزارش دهند .سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن  ،...زیرا این گروه پیش از دیگران به عدالت
نیازمندند.
 -6اگربادشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش،که دشمن گاهی ازاین راه توراغافل
گیرمی کند.

اندیشه و
تحقیق

 -1مقصود از تقلید در احکام دینی چیست؟
تقلید در احکام دینی به معنای مراجعه ی غیر متخصص و غیر کارشناس به فرد متخصص و
کارشناس در احکام برای انجام دادن صحیح وظایف دینی است؛ بنابراین ،اگر کسی خود کارشناس و
متخصص در احکام باشد؛ نبایداز دیگری تقلید کند
 -2تقلید برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمینه هایی می شود؟
تقلید برای کسانی الزم است که به َّ
سن تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس و متخصص نباشند.
تقلید به اصول اعتقادی ،یعنی توحید ،معاد ،نبوت ،امامت و عدل مربوط نمی شود و در این اصول،
هرکس باید با دلیلی که در حدَّ خود دارد ،به یقین برسد .تقلید به فروع دین  ،یعنی احکام و دستورات
عملی مربوط می شود .افرادی که در این زمینه تخصص ندارند ،باید به فقیه واجد شرایط مراجعه
کنند.
-3چرا مرجع تقلید باید عادل و زما ن شناس باشد؟
مرجع تقلید باید عادل باشد یعنی در مرتبه ای از تقوا قرار دارد که در پی انجام دادن واجبات و دوری
از گناهان است و گناهان کبیره را انجام نمی دهد و گناه صغیره را تکرار نمی کند .این امر سبب می
شود که احتمال حکم دادن از روی هوی کاهش یابد .همچنین مرجع تقلید باید زمان شناس باشد؛ یعنی،
با نیازهای زمان و مسائل جدیدی که در زمان او مطرح می شوند ،آشنا باشد تا بتواند احکام دین را
متناسب با نیازهای زمان استنباط کرده و برای مردم بیان کند.
 -4انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام م یگیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان
دخالت دارند؟
ولی فقیه واجد شرایط از طریق خبرگانی که خود مجتهد و آشنای به دین هستند شناسایی می شود و به
مردم معرفی می گردد .برای شناخت فقیهی که واجد شرایط مرجعیت دینی باشد ،باید از راه های
تعیین شده استفاده کرد.
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 .255چه کسانی بیش از دیگران به عدالت نیازمند هیتند ورضایت عمومی مردم ازحاکمان کدام ثمره رادرپی دارد؟ سراسری تجربی 97
 -2مجرمان -خشنودی نزدیکان را ازبین می برد
-1مجرمان – خشم خواص را بی اثر می کند
 -4محرومان -خشنودی نزدیکان را ازبین می برد
 -3محرومان  -خشم خواص را بی اثر می کند
 .256باتوجه به آیات قرآن کریم ثمره ی هجرت گروهی ازمومنان باهدف تفقه برای مردم چیست؟سراسری خارج کشور96
-4ولوکره المشرکون
-3نجعلهم ائمه
-2الیاتیه الباطل
-1لعلهم یحذرون
 .257با توجه به پیام کدام آیه ی شریفه امامان دانشمندانی را تربیت میکردند تا به شهرهای دوردست که خودشان حضور نداشتند
بروند و احکام اسالمی را به آنان بیاموزند؟سراسری هنر95
-1و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجمعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین
ِّین
َ -2و ماکان ۡالم ۡؤ ِمنونَ لیَ ۡنفروا کافَّةً فَلَ ۡوال نَفَ َر ِم ۡن ک ِِّل ۡفرقة ِم ۡنه ۡم طاِئفَة لیَتَفَقَّهوا فى الد ِ
ِّین کلِّه ی َو لَ ۡو کَرهَ ا ۡ
لمشرکونَ
-3ه َو الَّذی ا َ ۡرس َل َرسولَه و ِب ۡاله ٰ
ق ِلیظ ِه َره و َعلَی الد ِ
دین ۡال َح ِّ ِ
دی َو ِ
-4وعدهللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم
 .258یک مجتهد عالوه بر تخصص درفقه باید دارای چه شرایطی باشد تا از نظر دین مشروعیت رهبری داشته باشد و در غیر این
صورت پیروی از دستوراتش چه حکمی دارد؟سراسری انسانی 95
-1باتقوا ،عادل ،زمان شناس ،باتدبیر باشد و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد-الزم نیست.
 -2باتقوا ،عادل ،زمان شناس ،باتدبیر بوده و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد-حرام است.
-3نگهدارنده ی نفس خود ،نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی با هوی و هوس خود باشد-حرام است.
-4نگهدارنده ی نفس خود ،نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی با هوی و هوس خود باشد -الزم نیست.
 .259در عصر غیبت کبری مسئولیت های مرجعیت دینی و والیت ظاهری به ترتیب توسط چه کسی ادامه می یابد و آیه ی شریفه ی {
وما کان المومنون لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقه }..بر ادامه دادن کدام مسئولیت امام (ع) داللت دارد؟ (سراسری ریاضی )94
-1فقیه دارای شرایط-ولی فقیه -والیت ظاهری

-2ولی فقیه -فقیه دارای شرایط -والیت ظاهری

-3فقیه دارای شرایط-ولی فقیه-مرجعیت دینی

-4ولی فقیه-قیه دارای شرایط-مرجعیت دینی

 .260اگر بگوييم فهم عميق و تخصصي دين ،وظيفه ي همگان نيست پيام كدام مورد را ترسيم كرده ايم؟( سراسری تجربی ) 93
-1و اما من كانَ من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا المر مواله فللعوام ان يقلّدوه
 -2و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فأنّهم حجتي عليكم و انا حجة هللا عليهم
-3و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلوال نفر من ك ّل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين
 -4افال يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
 .261اگر سوال شود دردوره ی غیبت کبری مسئولیت مربوط به امامت یعنی مرجعیت دینی چگونه ادامه می یابد ؟پاسخ قرآن به این
سوال پیام کدام آیه ی شریفه است؟(سراسری انسانی )93
-1ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض ونجعلهم ائمه
-2یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوا الرسول واولی االمر منکم
 -3و ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کان فرقة منهم طائفة
-4هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین
 .262اگر بگوییم فقیه باید بتواند احكام مسائل ورویدادهاي جدید راكه درزمان پیامبر اكرم صلي هللا علیه وآله وسلم وامامان معصوم
سالم هللا علیهم اتفاق نیفتاده است به دست آورد پیام كدام آیه یاسخن پیشوایان دین را ترسیم كرده ایم؟(سراسري تجربي)92
-1ونریدان نمن علي الذین استضعفوا في االرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
-2واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الي رواه حدیثنا فانهم حجتي علیكم وانا حجت هللا علیهم
-3فاما من كان من الفقهاءصائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه تعلیما مواله فللعوام ان یقلدوه
-4وما كان من المومنون لینفروا كافه فلوالنفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم
 .263قرآن کریم از جامعه اسالمی می خواهد که .........و آیه ی شریفه ی............مؤید آن است( .سراسری خارج از کشور 91
-1گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند{-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین}........
-2آن کس را که توانایی الزم برای برپایی حکومت دارد حمایت کنند{-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین}.......
 -3گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند{-ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کان فرقة منهم}.........
-4آن کس را که توانایی الزم برای برپایی حکومت دارد حمایت کنند{-ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کان فرقة منهم}.........
 .264کدام عبارت از جامعه اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند؟(سراسری خارج کشور ) 90
{-1هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله}........
{-2و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم} .......
{-3فاما من کان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه}......
{-4و ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کان فرقة منهم طاعفة}.........
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 .265با توجه به آیه شریفه {ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفرمن کان فرقة منهم طاعفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا
الیهم لعلهم یحذرون} کوچ کردن به قصد .....بر همگان واجب.......و هدف از این کوچ کردن.....است (سراسری تجربی ) 90
-1تفقه در دین-نیست-انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین
-2فراگیری اصول دین-نیست-انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین
-3تفقه در دین-است-عمل به وظیفه ی خود در تحقق والیت ظاهری
 -4فراگیری اصول دین-است -عمل به وظیفه ی خود در تحقق والیت ظاهری
 .266چه کسی می تواند رهبری جامعه ی اسالمی را بر عهده بگیرد؟ (سراسری انسانی ) * 90
-1کسی که عالوه بر داشتن شرایط رهبری،مورد پذیرش مردم نیز باشد.
-2فقیهی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب شود و رهبری را به دست آورد.
-3کسی که فقیه عادل باتقوا و زمان شناس باشد و بتواند احکام دینی را متناسب با نیاز های روز به دست آورد.
-4فقیهی که نگه دارنده ی نفس خود،نگهبان دین خود،مخالف کننده با هوی و هوس خود و فرمانبردار خداوند باشد
 .267عصرغیبت حجت منت َظرالهی،مسئولیتهای رسالت دربعدوالیت معنوی،مرجعیت دینی ووالیت ظاهری به ترتیب به عهده
ی.......،.......و........می باشد( .سراسری هنر*) 9
ظر -فقها-ولی فقیه-4ولی فقیه-فقها -ح ِّجت منت َ
ظر -2ولی فقیه-فقها-ولی فقیه-3ح ِّجت منت َ
ظر-فقها-ح ِّجت منت َ
-1ح ِّجت منت َ
ظر
نکته:تنها والیتی که استمرار می یابد والیت معنوی است توسط امام زمان (عج)
 .268در عصر غیبت کبری،والیت معنوی........و مرجعیت دینی به عهده ی.........و والیت ظاهری به عهده ی.........قرار می گیرد
که به دلیل قرآنی مرجعیت دینی........می باشد( .سراسری هنر)89
-1منقطع می شود-فقیه دارای شرایط-ولی فقیه{-لیتفقَّهوا فی الدِّین}
-2استمرارمی یابد-فقیه دارای شرایط-ولی فقیه{-لیتفقَّهوا فی الدِّین}
-3استمرارمی یابد-ولی فقیه-فقیه دارای شرایط{-ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم}
-4منقطع می شود ولی فقیه-فقیه دارای شرایط {-ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم}
 .269رهبری و هدایت جامعه آن گاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد و........داشته باشد و با برخورداری از شرایط رهبری
.......،محقق می شود( .سراسری ریاضی )*89
-1مقبولیت-مقبولیت -2مشروعیت -مشروعیت -3مقبولیت-مشروعیت  -4مشروعیت-مقبولیت
نکته:پیام آیه حاوی سه هدف است -1تفقه دردین -2انذار که همان هشدار بایست هاست-3برحذر یا برکنارداشتن نبایست هاست
 .270از دقت در آیه ی شریفه ی{وما کان المؤ منون لینفروا کافةً}...مفهوم می گردد که وجوب کوچ کردن برای مؤمنان(به ترتیب)،
بدان منظور است که ......و،.....باهدف.......محقق شود( .سراسری انسانی)88
-2انذار-تفقِّه دردین-هشدار دادن به بایست ها
-1تفقِّه دردین-انذار-هشدار دادن به بایست ها
-3انذار-تفقِّه دردین-بر کنار داشتن از نبایست ها -4تفقِّه دردین-انذار-بر کنار داشتن از نبایست ها
 .271برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در مقابل دستور های او به ترتیب،
مسأله ی .......و........را تحقق می بخشد و والیت.......امام در زمان غیبت،استمرار دارد( .سراسری ریاضی)88
-1مقبولیت-مشروعیت-معنوی -2مقبولیت-مشروعیت-ظاهری-3مشروعیت-مقبولیت-ظاهری -4مشروعیت-مقبولیت -معنوی
 .272همه ی موارد از راه های شناخت فقیه واجد الشرایط می باشد،به استثناء مواردی که  (........جامع علمی کاربردی )87
-1خود فرد از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد الشرایط را تشخیص دهند،بپرسد.
-2فرد با رجوع به رساله های عملیه مراجع تقلید بتواند بنابر تشخیص خود مرجع واجد شرایط را انتخاب کند.
-3یکی از فقها آنچنان مشهور باشد که انسان مطمعن شود و بداند که این فقیه دارای شرایط است.
-4خود فرد به اندازه ای از علم فقه اطالع داشته باشد که بتواند فقیه دارای شرایط را بشناسد و تشخیص دهد.
 .273فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین که مراجعه ی غیر متخصصان به خود را همراه دارد و مرجع تقلید مکلفان میگردد
،مسئؤلیت .................و.................را به عهده دارد(سراسری زبان )87
-2مرجعیت دینی-رهبری و والیت ظاهری
-1مرجعیت دینی-رهبری و الیت معنوی
-4رهبری و والیت معنوی-برقراری حکومت اسالمی
-3رهبری و والیت ظاهری-برقراری حکومت ظاهری
نکته :مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدید وتازه ایجادشده
 .274پیام آیه ی شریفه ی{ وما کان المؤمنون لینفروا کافةً فلوال نفر ِّمن کل فرقة منهم طائفةٌ ِّلیتفقُّهوا فی الدین ولُینذروا قومهم اذا رجعوا
الیهم لعلهم یحذرون}کدام است؟(سراسری انسانی)87
-1اثبات تفقِّه و انذار برای پاسداری از مرز دین
-2اثبات تکه داشتن دین بر فقاهت و تنزیه دامان دین از هر نوع خرافه ای
-3وجوب در حد رفع نیاز فقه در دین برای تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری در عصر غیبت
-4وجوب تفقه در دین برای پاسخ گویی به مسائل مستحدثه ی هر زمان و صیانت از مرجعیت دینی برای همگان
 .275گره گشایی هر زمان وحی الهی و استمرار امامت در گستره ی زمان،از دقت در کدام مورد مفهوم میگردد؟ (سراسری هنر ) 87
{-1هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله}
{-2و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون}
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{- 3و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم اعمة و نجعلهم الوارثین}
{-4و ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقة منهم طاعفة لیتفقهوا فی الدین}
نکته:آیه مرجعیت دینی توسط فقیه واجد شرایط رابیان می کند ووالیت معنوی خاص امام معصوم است .
 .276پیام آیه شریفه {وماکان المؤمنین لینفروا کافة فلوالنفرمن کل فرقة منهم طاعفة لیتفقهوافی الدین}کدام است؟(سراسری انسانی )86
-1جبران والیت معنوی امام علی(ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط
-2جبران مرجعیت دینی امام علی (ع)بامفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط
- 3استقرار مرجعیت دینی امام علی(ع)با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند از استنباط
-4استقرار والیت معنوی امام علی(ع) با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند از استنباط
 .277قرآن کریم از جامعه ی اسالمی می خواهد که گروهی....و امام عصر(عج)این افراد را...معرفی کرده است( .سراسری تجربی )86
-1وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند-دژهای محکم اسالم
-2وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند-راویان حدیث ائمه
-3امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ی خود بدانند و عمل کنند -دژهای محکم اسالم
-4امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ی خود بدانند و عمل کنند -راویان حدیث ائمه
نکته :حکومت اسالمی ورهبری اسالمی ووالیت فقیه همان والیت ظاهری است.وسوال سه مسئولیت امامت را می خواهد.
 .278وجود کتاب الهی در میان مردم،به تنهایی برای تشکیل و تعالی نظام کافی نیست بلکه جامعه ی اسالمی نیازمند...و...و ....است.
(سراسری زبان )86
-2والیت ظاهری -والیت معنوی-رهبر اسالمی
-1والیت ظاهری-مرجعیت دینی-حکومت اسالمی
-4والیت معنوی-والیت فقیه-رهبر اسالمی
-3والیت معنوی-مرجعیت دینی-حکومت اسالمی
 .279هر یک از دو عنوان«مقبولیت و مشروعیت» برای رهبری جامعه ی اسالمی،به ترتیب،چگونه تحقق پیدا میکند؟ (سراسری خارج
از کشور *86
-2پذیرش مردم-عدالت،کفایت وشجاعت
-1عدالت،کفایت و شجاعت-پذیرش مردم
-4شجاعت،قدرت روحی و درایت-عدالت،کفایت و زمان شناسی
-3فقاهت،عدالت و تقوا-زمان شناسی،تدبیر و کفایت
نکته :والیت -ولی فقیه -حکومت ورهبری یک معنا دارد ومرجعیت همان مرجع تقلید است .
 .280آن کس که توانایی الزم برای برپایی و اداره ی حکومت را دارد...،است و هر کدام از مسئؤلیت های«برقراری حکومت اسالمی»و
«مرجعیت دینی»به ترتیب،متوجه........و.........است( .سراسری ریاضی )* 86
-4ولی فقیه-والیت-مرجعیت
-3ولی فقیه-مرجعیت-والیت
-2مرجع تقلید-والیت-مرجعیت
-1مرجع تقلید-مرجعیت-والیت
 .281با توجه به عهدنامه ی مالک اشتر حضرت علی (ع)می فرمایند :مردم دو دسته اند دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در
آفرینش همانند تواند.....پس از آن حضرت چه دستوری در مورد معاشرت با مردم داده اند؟ (خارج از کشور )94
-1هرگز نیکوکار و بد کار در نظرت یکسان نباشند ،زیرا در این صورت نیکوکاران به کار خیر بی رغبت می شوند.
-2دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بده وبا همه دوست و مهربان باش.
-3دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو ،آن چیزی باشد که در حق میانه ترین آن است.
-4مدیر و رهبر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مردم کوشا باشد.
تشکیل حکومت اسالمی درعصر غیبت بدان جهت ضرورت دارد که......و بهای انسان را که......است به او تفهیم کنند.

.282
(سراسری تجربی)90
-1رخسار زیبایی احکام الهی را در تحقق مردم ساالری دینی نشان می هد-خدا
-2رخسار زیبایی احکام الهی را در تحقق مردم ساالری دینی نشان میدهد-بهشت
-3مؤمنان منتظر را فرصت می دهد که آن چه را برای آمادگی ظهور الزم است،فراهم سازند-خدا
-4مؤمنان منتظر را فرصت میدهد که آن چه را برای آمادگی ظهور الزم است،فراهم سازند-بهشت
 .283قلعه و حصار متین و استواری که عامل تشکل و آماده سازی منتظران،برای تحقق حکومت جهانی حضرت ولی عصر می
شود،همان.........است که فرصت...........را فراهم می کند( .سراسری انسانی)89
-2حکومت اسالمی-مردم ساالری دینی
-1حکومت اسالمی-آمادگی برای ظهور
-3صالح بودن منتظران-آمادگی برای ظهو -4صالح بودن منتظران -مردم ساالری دینی
نکته :نام شهر نیز مورد توجه می باشد.
 .284حضرت علی(ع)در نامه ای به مالک اشتر که او را فرمانروایی..........برگزیده بود،فرمودند«:دل خویش را نسبت به مردم تحت
حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش چراکه( »...........سراسری تجربی )*89
-1مصر-نظام اسالمی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و نمی یابد.
-2بصره-نظام اسالمی بون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و نمی یابد.
 -3بصره-مردم دو دسته اند؛دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.
 -4مصر-مردم دو دسته اند؛دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.
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 .285دو دسته بودن مردم،به بیان امام علی(ع)که دسته ای برادر دینی حاکم ودسته ی دیگر در آفرین،همانند او باشند،ایجاب می کند
که وی( ............سراسری تجربی )*87
-1رضایت و خشنودی خواص را برعوام ترجیح ندهد تا خشم خواص را بی اثر کند.
-2محبوب ترین چیزها در نظرش خشنودی خدا باشد تا به خوشنودی خلق بینجامد.
-3تکبر و خود بزرگ بینی داشته باشد وهمیشه،قدرت خدارا که برترین قدرت است،منظور دارد.
-4نسبت به همه ی دوست و مهربان باشد و دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار دهد
 .286کدام مورد در رابطه با ویژگی های حکومت مردم ساالر و نظام اسالمی درست است؟(سراسری زبان )94
-1درحکومت اسالمی مردم ساالر رای اکثریت مردم حاکم است،ولی درحکومت اسالمی فقط رهبروحاکم اسالمی تصمیم گیرنده خواهند بود.
-2بر خالف دموکراسی های رایج در جهان حکومت اسالمی به دنبال خواسته های دنیوی مردم نیست و وظیفه ای الهی دارد.
-3نظام اسالمی بر مبنای دستورات دین تشکیل شده ومردم با تعیین مستقیم رهبر در دو دوره پایبندی خود را نشان داده اند.
-4مردم با قیام خود جمهوری اسالمی را برپا کرده اند و قانون گذاران نمی توانند بر خالف دستورات الهی قانون تنظیم کنند.
نکته:نظام اسالمی دوخصوصیت دارد-1جمهوری(2اکثریت مردم) -اسالمی(بنابرقوانین اسالم)
 .287نظام اسالمی حکومتی است......و......که این نظام را مردم ساالری دینی می نمامند( .سراسری تجربی )* 91
-1حاکم آن فقیه عادل با تقوا،با کفایت و تدبیر باش-بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
-2حاکم آن فقیه عادل با تقوا،با کفایت و تدبیر باش-بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود.
-3اکثریت مردم،نوع حکومت خود را تعیین کرده اند -بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
-4اکثریت مردم،نوع حکومت خود را تعیین کرده اند -بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود.
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عزت نفس

یکی از مهمترین قد مها در مسیر کمال ،تقویت عزت نفس است.
عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از  95بار خداوند را بدان توصیف کرده است .معصومین بزرگوار این صفت را
ازارکان فضایل اخالقی دانسته اند که اگر در وجود ما شکل بگیرد ،مانع بسیاری از زشتی ها خواهد شد.

•

تسلیم نبودن

نفوذناپذیری

• وقتی می گویند خداوندعزیزاست معنایشاین است که کسی نمی
تواند او را مغلوب کند و در اراد ٔه او نفوذ نماید بنابر تعاریف
فوق انسان عزیز کسی است که دربرابرمستکبران وظالمان
وهمچنین هوی و هوس خویش می ایستد ،مقاومت می کند و
تسلیم نمی شود .او زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او
را حقیر و کوچک سازد ،نمی رود

• شکست پذیری و مغلوب و تسلیم بودن
• انسان ذلیل نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به
خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ همچنین تسلیم هوی و
هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او
باشدانجام می دهد ،هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند.

تدبردرقرآن

عزت

ذلت

عزَِ فَل ِّلٰه ا ْل َّ
َ -1م ۡن کانَ یُریدُ ۡال َّ
عزُِ جَمی ًعا فاطر 10 ،

ئک
ق ُوجو َه ُه ْم قَت َ ٌر َو ِّالذلَّةٌ َوال یَ ْر َه ُ
نی َو زیادٌَِ َوال یَ ْر َه ُ
ق ُوجو َه ُه ْم قَت َ ٌر َو ِّالذلَّةٌ ا ُ ٰ ِّ
نی َو زیادٌَِا ْل ُح ْ
سنواا ْل ُح ْ
ِّ -2ل َّلذینَ اَحْ َ
س ٰ
س ٰ
ول َ
اَ ۡ
حاب ا ْل َجنَّة ُه ْم فیها خاِّلدونَ یونس26 ،
ص ُ

سیئَة ب ِّم ۡثلها َوتر َه ُق ُهمۡ ذ َّل ٌة یونس27 ،
سیئا ِّ
ت جَزا ُء َ
سبوا ال َّ
َ -3وا َّلذینَ َک َ
راه دستیابی قران برای رسیدن به عزت
-1عزت از آن خداست و هر کس طالب عزت است باید از خدا بخواهد و رو به سوی خدا بیاورد .از این روکسانی که
فکر می کنند با مال و ثروت و تجمالت و ...می توانند برای خود عزت درست کنند کامالً دراشتباه هستند.
 -2نیکوکاری و پایبندی به عمل صالح باعث می شود به انسان ذلت و خواری نرسد و بدی پیشه کردن وگام برداشتن در
مسیر گناه باعث می شود انسان ذلیل و خوار شود.در نتیجه انسان برای دست یابی به عزت باید در زمره صالحان

باشد و از گناه و بدی دوری کند.
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-1شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک ما فرزندان
آدم راکرامت بخشیدیم… و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم
ای فرزند آدم ،این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم
سکُم ث َ َمنٌ َّاال ال َجنَّةَ فَال تَبیعُوها اال بها :همانا بهایی برای جان شما
یس لَنفُ ِّ
اِّنَّهُ لَ َ
جز بهشت نیست،
پس خود را به کمتر از آن نفروشید (.امام علی ع)

راه های
تقویت عزت
 -2توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او خالق جهان در
نظر آنان عظیم است.
در نتیجه ،غیر خدا در چشم آنان کوچک است.
بند ٔه کسی مثل خودت نباش
زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است (.امام علی ع)

.

پیامبر(ص )
اگر اینان خورشید را
در دست راستم و ماه
رادر دست چپم
بگذارند ،از راه حق
دست برنمی دارم و
تسلیم نمی شوم

اسوه های عزت
در
برابرستمگران

امام حسین (ع)
مرگ با عزت
از زندگی با
ذلت برتر است.

حضرت زینب (س)
در این واقعه جز
زیبایی ندیدم

تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست

نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایالت پست گاه و بی گاه
است.هنوز به گناه عادت نکرده و خواسته های نامشروع در وجود اوریشه دارنشده است
به تعبیر پیامبر اکرم  ،چنین کسی به آسمان نزدیک تر است یعنی گرایش به خوبی ها در
او قوی تر است .بنابراین نوجوان و جوان،بهتر از هر آدمی می تواند ایستادگی در برابر
تمایالت منفی را تمرین کند و عزت نفس خود را تقویت کند.
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تمایالت

عالی

روح الهی و
معنوی انسان

لوامه

بعد حیوانی و
دنیایی انسان

معلول

علت
تسلیم و بندگی خداوند

دانی

←

خودارزیابی

عزت نفس

احساس حضور در پیشگاه خداوند ←

عزت نفس ودوری از گناه

غفلت از خداوند ←

ذلت نفس وافتادن دردام گناه

ِّعزت نفس ←

ذلِّت نفس ←

اماره

حفظ پیمان با خدا وباقی ماندن درعزم وتصمیم
شکستن پیمان باخدا و سستی در عزم و تصمیم

عزت نفس باشد گدایی نمی کند .گدا ،ابتدا و سپس گدایی می کند .جوانی که ِّ
فقیری که دارای ِّ
عزت نفس دارد،
دربرابرشهوت نمی شکند.
انسان عزیزدربرابرظالم وستمگر شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع وفروتن است
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 .288تسلیم نشدن مومنین در برابر تمایالت نامشروع ریشه درفهم کدام مساله دارد وثمره آن چیشت؟ سراسری ریاضی 97
-1وفضلناهم علی کثیر ممن خلقناه تفضیلال -فصغرمادونه فی اعینهم
 -2وفضلناهم علی کثیر ممن خلقناه تفضیلال-وقد جعلک هللا حرا
-3من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا -فصغرمادونه فی اعینهم
 -4من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا -وقد جعلک هللا حرا
 .289پاسخ حضرت زینب (ع)به حاکم کوفه که فرمود «جز زیبایی از خدا ندیدم» نشان دهنده فهم عمیق ایشان از کدام مسئله
است؟سراسری خازج کشور97
 -2من کان یرید العزظ فلله العزة جمیعا
-1وجادلهم بالتی هی احسن
 -4اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون
 -3فبمارحمة من هللا لنت لهم
 .290علت ومعلول رسیدن انسان ها به عزت نفس به ترتیب چیست؟سراسری ریاضی96
 -2بندگی خالصانه برای خدا-حفظ پیمان با خدا ورسولش
-1بندگی خالصانه برای خدا-سرکوب تمایالت دانی
-3توانایی کنترل برهوس ها وتمایالت-سرکوب تمایالت دانی -4توانایی کنترل برهوس ها وتمایالت -حفظ پیمان با خدا ورسولش
 .291علت بیان قرآنی والیرهق وجوههم قتر والذله درکدام آیه شریف بیان شده است سراسری هنر96
-2ولقدکرمنا بنی ادم وحملناهم فی البر والبحر
-1اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون
-4ان العزه هلل جمیعا
-3والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
بم ۡثلها َوتر َهقُ ُهمۡ ذلَّةٌ کدام لطف الهی رانادیده گرفته اند؟سراسری خارج
سیئا ِّ
سیئ َة ِّ
ت جَزا ُء َ
سبوا ال َّ
 .292مصادیق آیه ی شریفه َوالَّذینَ َک َ
از کشور *96
-1هرکس عزت می خواهد (بداند)که هرچه عزت است ازآن خداست.
-2عزت اول برای خدا وبرای رسول وبرای مومنین است...
-3برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند پاداشی نیک وچیزی فزون تر است...
-4مافرزندان آدم راکرامت بخشیدیم ....وبربسیاری از مخلوقات برتری دادیم
 .293این جمله ی حضرت زینب در پاسخ عبیدهللا بن زیاد که فرمود«در این واقعه (شهادت ابا عبدهللا ع و یارانش) که برای ما پیش
آمد جز زیبایی از خدا ندیدم با کدام آیه ی شریفه تناسب مفهومی دارد؟( سراسری ریاضی )*94
-1قل ما سالتم من اجر فهو لکم ان اجری االعلی هللا
-3هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله

 -2وان العزه هلل جمیعا
-4و لقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البروالبحرو رزقناهم من الطیبات

 .294پيامبر گرامي اسالم (ص) فرمودند اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذاريد ،از راه حق دست برنميدارم اين
بيان ،حاكي از  .........است كه ترسيمي از پيام آيه ي شريفه ي  ...........ميباشد (.سراسری تجربی )93
عزت نفس -من كان يريد العزة فللّه ّ
ّ -2
العزة جميعا
لبر و البحر
كرمنا بني آدم و حملناهم في ا ّ
-1مهار نفس  -و لقد ّ
ّ
-4پيروزي نهايي حق -هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق
-3استقامت در دين -فاستقم كما امرت و من تاب معك
 .295گردواقعی آن گاه برچهره ی انسان فرومی باردکه......پیام آیه ی شریفه ی....حاکی ازاین حقیقت است سراسری زبان 92
-1مرتکب گناه شود -والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
-2جایگاه خود رانشناسد -والذین کسبواالسیئات جزاء سیئه بمثلهاوترهقهم ذله
 -3مرتکب گناه شود-والیحسبن الذین کفروا انمانملی خیرالنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما
 -4جایگاه خود رانشناسد-والیحسبن الذین کفروا انمانملی خیرالنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما
 .296در مقابل دیگران،تن به ذلت دادن.....شکست.....در برابر تمایالت......خویش است واز دقت در حدیث «تو را برای خودم
آفریدم» مفهوم می گردد که( ......سراسری هنر* )
-2متبوع-نخستین-دانی-خدا،بهای انسان است.
-1تابع-نخستین-دانی-خدا،بهای انسان است
-4متبوع-ثانوی-عالی-خدا،همه چیز را برای انسان آفریده است
-3تابع-ثانوی-عالی-خدا،همه چیز را برای انسان آفریده است
 .297گران قدر ترین چیز برای انسان آن است که ...او باشد و تسلیم شدن در برابر شهوات و محرک های بیرونی،همیشه بازتاب
.....است( .سراسری تجربی )* 89
-2عالم طفیل وجود-خود کوچک بینی
-1دیدارخداوبهشت بهای او-دیگر برتربینی
 -4دیدارخداوبهشت بهای او -خود کوچک بینی
-3عالم طفیل وجود-دیگر برتربینی
 .298با توجه به علل عرضی وعلل طولی،تسلیم شدن در برابرعوامل بیرونی،حاکی ازحاکمیت علل....در انسان است،به این معنی که
شکست بیرونی....شکست درونی محقق می شود وخودعالی که همان نفس...است،مغلوب خوددانی میگردد (.سراسری خارج از
کشور)89
-4طولی-به دنبال-لوامه
-3عرضی-در کنار-لوامه
-2عرضی-به دنبال-مطمئنه
-1طولی-درکنار-مطمئنه
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 .299از توجه به سخن امام علی(ع) که ی فرماید«:خالق جهان درنظر آنان عظیم است درنتیجه غیرخدا درچشم آنان کوچک
است»مفهوم میگردد (سراسری تجربی)* 87
-2عدم احساس حقارت،معلول بندگی سرچشمه کرامت ها
-1فهم عظمت خالق،ارزش دهنده به انسان
-4خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خود دانی موجب حقارت ها
 -3بندگی سرچشمه کرامت ها،معلول عدم احساس حقارت ها
 .300قرآن کریم راه وروش اصلی عزت و کرامت را.........معرفی کرده و می فرماید( .........:سراسری انسانی)87
-1بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان ها ی او-هر کس که عزت می خواهد،عزت یک سره از آن خداست.
-2بازگشت به سوی خدا و قبول فرمان ها ی او-آن کس که خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.
-3توانایی انسان در شهوت جنسی-هر کس که عزت می خواهد،عزت یک سره از آن خداست.
-4توانایی انسان در شهوت جنسی-آن کس که خود را گرامی بدارد شهوت در نزد او حقیر می شود.
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زمینه های پیوند

رسول خدا(ص):هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.
خانواده مقدس ترین بنای اجتماعی نزد خداست .این بنا با پیوند زن و مرد به وجود می آیدو با آمدن فرزندان کامل می
شود .با تولد فرزندان ،زن و مرد ،مادر و پدر بودن را تجربه می کنند وفرزندان را در دامان خود می پرورانند.
 -1زمینه های جذب زن و مرد به یکدیگر برای تشکیل خانواده کدام اند؟
-2هداف تشکیل خانواده چیست؟

لک َالٔیات لقَ ۡوم یَتَفَکَّرو ن
َ -1و ِّم ۡن ٰءایاِّته ی ا َ ۡن َخلَ َ
سکُمۡ ا َ ۡزوا ًجا لت َ ْ
ق لَکُم ِّم ۡن ا ۡنفُ ِّ
سکُنوا الَ ۡیهاو َجعَ َل بَ ۡینَکُمۡ َم َودًَِّ َو َر ۡح َمةً اِّنَّ فى ذ' َ
روم 21
ت اَفَ ۡ
باط ِّل یُ ۡؤ ِّمنونَ َوبِّ ۡ
اَّلل هُمۡ
واجکُم بنینَ َو َحفَدًَِ و َر َزقَکُمۡ ِّمنَ ال َّطیبا ِّ
نع َمة ِّٰ
بال ِّ
واَّللُ َجعَ َل لَکُم ِّم ۡن ا َ ۡنفُ ِّ
ٰ -2
سکُمۡ ا َ ۡزوا ًجاو َجعَ َل َلکُمۡ ِّم ۡن ا َ ۡز ِّ
یَ ۡکفُرونَ نحل 72
 -1هدف از تشکیل خانواده چیست؟برخورداری از آسایش وآرامش
 -2نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟از یک جنس خلق شده اند بنابراین هیچکدام بر دیگری برتری ندارد
-3خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟آفرینش همسرانی از جنس خود انسان وایجاد مودت
ورحمت بین همسران

شخصیت
انسانی زن و
مرد

کلمات إنس ،انسان ،بنی آدم ،ناس و در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد وهر
آیه ای که با این کلمات همراه باشد ،به زن و مرد ،هر دو مربوط می شود؛ زیرا حقیقت
انسان را روح وی تشکیل می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث .زنان و مردان به
عنوان افراد نوع بشر،ویژگی های فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن
از آن ویژگی های فطری می توانند به آن هدف مشترک ،یعنی قرب الهی و بهشت جاوید
برسند.

نقش های مکمل

زن ومردزوج آفریده شده اندتایکدیگر را کامل کنند زن ومردویژگی های انسانی با هم مشترک دارند
زن ومرد هدف واحدی دارند اماازنظر زن بودن و مرد بودن یعنی از نظر جسمی با هم متفاوت اند
به خاطر تفاوت آن هابه هم نیازمندند
تفاو تهای میان زن و مرد به جهت وظایف مختلفی ونقش های خاصی هردواست.
مهم ترین عامل پایداری خانواده ،درک درست از زوجیت
و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک است.
با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به تعبیر قرآن کریم ،لباس یکدیگر
می شوند و کاستی ها و نقص های یکدیگر را می پوشانند.
با آموزش نزد معلمان و مربیان مورد اعتماد و مطالعهٔ
کتا بهای مناسب ،به درک درستی از ازدواج و زندگی خانوادگی برسد( کلیدهای موفقیت)
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رشدوپرورش
فرزندان

پاسخ به نیاز
جنسی

رشداخالقی
ومعنوی

انس باهمسر

منیرسادات میرحسینی

تقویت عفاف وپاکدامنی
درخود ازآغازبلوغ
مشخص کردن هدف های خوداز
تشکیل خانواده

آمادگی برای ازدواج
شناخت معیارها وشاخص های
همسر مناسب

شناخت ویژگی های زن ومرد

انتخاب همسر و مسئولیت آینده
مقررات اسالمی ،رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به
طبق ِّ
زور انجام بگیرد ،باطل است و مشروعیت ندارد
حبُّ ال َّ
ص ُّم عالقهٔ شدید به چیزی ،آدم را کور و کر می کند.امام علی (ع)
ش ِیء یعمی َو ی ِ
مشورت با پدر و مادر
پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند ،معموالً مصلحت وخوشبختی او را در نظر می
گیرند و به علت تجربه و پختگی شان ،بهتر می توانند خصوصیات افراد رادریابند و عاقبت ازدواج
را پیش بینی کنند.
ضرورت اجاز ٔه پدر برای ازدواج
لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختر ،آن گاه که در فضای محبت و عالقهٔ جنس مخالف
قرار می گیرد ،احتمال نادیده گرفتن برخی واقعیت ها و کاستی ها را به دنبال دارد ،عالوه بر
این،چون دختران به خاطر حیا و ِّ
عزت نفس قوی خود ،در ازدواج پیش قدم نمی شوند و طلب و

درخواست از طرف پسر صورت می گیرد ،ممکن است حیا مانع از آن بشود که دختر همهٔ ویژگی
های پسر و سابقهٔ او را بشناسد و با آگاهی کامل تصمیم گیری کند .در چنین مواقعی ،پدر که بر
احساسات خود غلبه دارد و نیز تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد دارد ،می تواند همانند
باغبانی دلسوز و کاردان از گل لطیف و ظریف خویش مراقبت کند و به راهنمایی او بپردازد.
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معیارهای همسر شایسته
از نظر قرآن کریم ،مهم ترین معیار همسر شایسته ،باایمان بودن اوست.

راه های شناخت همسر
-1تحقیق دربار ٔه خانواد ٔه همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار
-2شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معاشرت بیشتری دارد.
 -3تحقیق دربارهٔ روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل.
 -4معاشرت خانواده های دوطرف بایکدیگروبهره بردن ازتجارب پدرومادردراین معاشرتها
 -5مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.
 -6گفت وگو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح نظرات و دیدگاه ها

زمان ازدواج

نشانه های بلوغ عقلی
توجه به داشتن شغل و پیداکردن کار
فکرکردن درباره ویژگی های همسر
دوری از بی برنامه بودن تنظیم خرج و
هزینهٔ خود

دو بلوغ
یکی بلوغ جنسی و
دیگری بلوغ عقلی و
فکری

بلوغ عقلی
باید زندگی را بسیار
جدِّی بگیرد و برای
آینده اش برنامه ریزی کند

• کسی که ازدواج کند ،نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید برای نصف
دیگر،از خدا پرواداشت .پیامبر(ص)
• برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو
کند و در رزق و روزی آنهاتوسعه دهدوعفاف و غیرت آنهارا زیاد گردپیامبر(ص)
• دورکعت نمازشخص متأهل،برترازهفتادرکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند
امام صادق(ع)
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نباید از یاد ببریم که ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون
خلقت انجام می شودو شایسته است که به این نیازهای طبیعی در زمان مناسب
و شیو ٔه صحیح پاسخ دهیم

فواید ازدواج درزمان مناسب
شادابی ،سالمت جسمی و روحی ،رشد طبیعی ،احساس رضایت درونی ،کاهش فشار جنسی و
سالمت اخالقی
تأخیر در ازدواج
افزایش فشارهای روحی و روانی ،روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی

مشکالت
پیش رو
ازدواج

-1هزین ٔه باالی مسکن؛
-2هزینه های ازدواج و تأمین خانواده؛
 -3طوالنی شدن زمان تحصیالت دانشگاهی و مدت
خدمت سربازی برای پسران؛
 -4توقِّعات غیرضروری ناشی از برخی آداب و رسوم
غلط؛
 -5رقابت های نابجای خانوادگی؛
 -6الگو قرار ندادن روش پیشوایان دین و بی توجهی به
راهنمایی های آنان.
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سکُنوا ا َل ۡیها َو َج َع َل َب ۡینَکُمۡ َم َودًَِّ َو َر ۡح َمةً ان فی ذلک
 .301بادقت درآیه شریفه« َو ِّم ۡن ٰءایاِّته ی ا َ ۡن َخ َل َ
سکُمۡ ا َ ۡزوا ًجا لت َ ْ
ق َلکُم ِّم ۡن ا ۡنفُ ِّ
الیات لقوم یتفکرون»از کدام قسمت آیه به ترتیب برابری زن ومرد و نتیجه ازدواج مستفاد می گردد؟سراسری ریاضی 97
 -2جعل بینکم مودة ورحمة – لتسکنوا الیها
-1من انفسکم ازواج -لتسکنوا الیها
 -4جعل بینکم مودة ورحمة-الیات لقوم یتفکرون
 -3من انفسکم ازواجا-الیات لقوم یتفکرون
 .302ثمره انجام صحیح وظیفه همسرداری توسط زن درخانواده برآورده شدن کدام یک از اهداف تشکیل زندگی مشترک است ونیل به
آن چه نقشی در استحکام زندگی دارد؟سراسری هنر 97
-1بنین وحفدة -خانواده را از هجوم نامالیمات ومرارت ها حفظ می کند
 -2لتسکنوا الیها  -خانواده را از هجوم نامالیمات ومرارت ها حفظ می کند
 -3لتسکنوا الیه-تربیت فرزندان را تنها دغدغه والدین وهدف آن ها می سازد.
 -4بنین وحفدة -تربیت فرزندان را تنها دغدغه والدین وهدف آن ها می سازد.
 .303آیات قرآن کریم اندیشمندان را درکدام یک از مسائل مرتبط بانظام خانواده صریحا به تفکر دعوت می کند؟سراسری زبان96
َ -1و ِم ۡن ءٰ ایاِته ی ا َ ۡن َخلَقَ لَکم ِم ۡن ا ۡنف ِسک ۡم ا َ ۡزوا ًجا لتَسْکنوا الَ ۡیها َو َج َع َل َب ۡینَک ۡم َم َودَّة ً َو َر ۡح َمةً
واجکم بنینَ َو َحفَدَة ً و َرزَ قَک ۡم ِمنَ ال َّ
ت
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-4وقضی ربک اال تعبوااالایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما اوکالهما فالتقل لهما اف
 .304اکرکسی خواستارآن است که دیگران به اعضای خانواد ٔه او نظر سوء نداشته باشندبایدکدام روایت رامدنظرقراردهد؟سراسری
انسانی 96
-2حب الشیءیعمی ویصم -3بالعدل قامت السماوات  -4التکن عبدغیرک وقدجعلک هللا حرا
-1عظم الخالق فی انفسهم
 .305برای اینکه یک ازدواج موفقی داشته باشیم که هم به جدایی منجرنشود وهم سبب خوشبختی ابدی ما گردد چه شرایطی الزم
است؟سراسری ریاضی 95
-1خانواده را بستر رشد وبالندگی همه اعضای خانواده مخصوصا فرزندان که دوام وجود ما است قرار دهیم.
-2هریک از زن ومرد رفتاری آرامش بخش از خود نشان داده وانس باهمسر رادر اولویت قرار دهیم.
-3هرچهار هدف رادر تشکیل خانواده در نظر گرفته ورشد اخالقی ومعنوی رادر اولویت قرار دهیم.
-4مهروعشق به همسر وفرزندان رادر خودپرورش داده ایثار واز خود گذشتگی را تمرین کنیم.
 .306ثمره ی تفاوت انسان ها از جهت زن بودن ومرد بودن چیست؟سراسری تجربی 95
-1زن ومرد تکمیل کننده یکدیگر هستند وفقط در ویژگی های انسانی باهم اختالفاتی دارند.
-2درک درست وصحیح تفاوت های فطری موجب پایداری خانواده پس از ازدواج می گردد.
-3هردو را به یکدیگر نیازمند کرده بدون اینکه یکی بر دیگری برتری ذاتی پیداکند.
-4می توانند نقش های یکسانی رابرعهده گیرند تا یک خانواده متعادل راپدیدآورند.
 .307مهم ترین عامل پایداری خانواده پس از ازدواج چیست وچگونه می توان به آن دست یافت ؟خارج از کشور 95
-1عاقبت اندیشی در کارها وتصمیم گیری براساس فکر واندیشه-باآموزش نزد معلمان تعلیم وتربیت ومطالعه کتاب های مناسب
 -2عاقبت اندیشی در کارها وتصمیم گیری براساس فکر واندیشه-توجه به پندها واندرزها وخیرخواهی های پدر ومادر ودوستان متدین
-3درک درست زوجیت ومکمل هم بودن زن ومرد وعمل به این درک -توجه به پندها واندرزها وخیرخواهی های پدر ومادر ودوستان متدین
 -4درک درست زوجیت ومکمل هم بودن زن ومرد وعمل به این درک -باآموزش نزد معلمان تعلیم وتربیت ومطالعه کتاب های مناسب
 .308درک متقابل ازنیازها و درک درست زوجیت و مکمل بودن زن و مرد چه آثاری در زندگی خواهد داشت؟سراسری هنر95
 -1لباس یکدیگر می شوند و کاستی ها و نقص های یکدیگررا می پوشانند.
-2با هم همراه شوند و یک خانواده بدون کاستی و نقص وکمبود را شکل میدهند
-3تفاوت در ویژگی های روان شناختی و انسانی پذیرفته میشود و خانواده سالم شکل میگیرد
-4موجب کنار گذاشتن باورهای غلط فرهنگی در مورد اشتراک ویژگی های انسانی زن و مرد می شود
 .309با توجه به آیات قرآن کریم کدام مورد در رابطه با خلقت زن و مرد و شخصیت آنان درست است؟ ( خارج از کشور)94
 -1زنان و مردان ویژگی های فطری مشترکی دارند و کرامتی که خداوند به آنان بخشیده است اختصاص به یکی از آن دو ندارد.
-2با توجه به وظایف خاص زنان و مردان اهداف متفاوتی برای هر کدام تعیین شده و ویژگی فطری خاصی وجود ندارد.
-3تفاوت های روان شناختی و زیستی زنان و مردان موجب شده تا هر کدام نقش خاصی را به عهده گیرند که کامال جدا از هم است.
-4نقش های متفاوت زنان و مردان برای آن است که هرکدام به تنهایی بتوانند به سوی هدف حرکت کنند ونیازمند هم نباشند.
 .310اگربگوییم آفرینش همتایان(همسران)آرامش آفرین یکی از نشانه های حکیمانه بودن خلقت است پیام کدام آیه را تفهیم جان تشنه
ی پرستش خودکرده ایم؟سراسریزبان 93
-1ومن ایاته یریکم البرق خوفا وطمعا...ان فی ذلک الیات لقوم یعقلون
-2ومن ایاته منامکم باللیل والنهار وابتغائکم من فضله ان فی ذلک الیات لقوم یسمعون
 -3ومن ایاته خلق السماوات واالرض واختالف السنتکم والوانکم ان فی ذلک الیات للعالمین
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َ -4و ِم ۡن ءٰ ایاِته ی ا َ ۡن َخلَقَ لَکم ِم ۡن ا ۡنف ِسک ۡم ا َ ۡزوا ًجا لتَسْکنوا الَ ۡیها َو َج َع َل َب ۡینَک ۡم َم َودَّة ً َو َر ۡح َمةً
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 .311برای این که آرامش ناشی از انس وهم صحبتی میان همسران پدیدآید قرآن به .....اشاره می کند وآیه ی شریفه ی ....حاکی از آن
است .سراسری خارج از کشور 92
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-2لباس یکدیگرندٰ -
واّلل َجعَ َل لکم ِمن اَنف ِسک ۡم اَزوا ًج َاو َجعَ َل لک ۡم ِمن اَز ِ
-3لباس یکدیگرند-ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
-4مودت ورحمت -ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
نکته :خانواده یک نهاد طبیعی است فقط در اندیشه وتحقیق عنوان شده وکلمه نهاد مشارکتی درکتاب نیامده است.
 .312خانواده یک ......وتفاوت های تکمیلی زن ومرد به معنی ......یکی بر دیگری(.....سراسری انسانی )90
 -2نهادمشارکتی-توان مندی-است
-1نهادمشارکتی-برتری ذاتی-نیست
 -4نهاد طبیعی-برتری ذاتی-نیست
-3نهاد طبیعی -توان مندی-است
نکته:زمینه ساز یعنی علت وعامل
سکُنوا الَ ۡیها َو َج َع َل َب ۡینَکُمۡ َم َودًَِّ َو َر ۡح َمةً اِّنَّ فى
 .313ازدقت در آیه ی شریفه ی َو ِّم ۡن ٰءایاِّته ی ا َ ۡن َخلَ َ
سکُمۡ ا َ ۡزوا ًجا لتَ ْ
ق لَکُم ِّم ۡن ا ۡنفُ ِّ
لک َالٔیات لقَ ۡوم یَتَفَکَّرو ن مفهوم می گردد که ....سراسری انسانی *89
ذ' َ
 -2زندگی خالی از آرامش ومودت ورحمت مقبول شرع نیست.
-1انسان به حکم خلقت نیازمند آرامش ومودت ورحمت است
 -2احساس آرامش درونی زن ومرد جدااز مودت ورحمت است -4 .زمینه ساز آرامش درونی زن ومرد مودت ورحمت است.
 .314نیازی که بر اساس آن زن ومرد نیازمند به زندگی با دیگری هستند وپس از بلوغ آشکار می شود ....است وقرآن درکنار این
موضوع به رابطه ی .....اشاره می کند (سراسری زبان ) *90
 -2انس باهمسر-وحدت وعدالت
-1انس باهمسر-مودت ورحمت
 -4رشد معنوی واخالقی -وحدت وعدالت
-3رشد معنوی واخالقی –مودت ورحمت
نکته:زمینه ساز یعنی علت وعامل
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سکُنوا الیها َو َجعَ َل بَینک َم َودَِّ َو َرح َمة ا فى
 .315ازدقت در آیه ی شریفه ی َو ِّمن ءایاِّته ی ان خل َ
سک ازوا ًجا لت ْ
ق لکُم ِّمن ا نف ِّ
لک َالٔیات لقَ ۡوم یَتَفَکَّرو ن مفهوم می گردد که ....سراسری انسانی *89
ذ' َ
 -2زندگی خالی از آرامش ومودت ورحمت مقبول شرع نیست.
-1انسان به حکم خلقت نیازمند آرامش ومودت ورحمت است
 -2احساس آرامش درونی زن ومرد جدااز مودت ورحمت است -4 .زمینه ساز آرامش درونی زن ومرد مودت ورحمت است.
 .316یکی از اهداف ازدواج وتشکیل خانواده رشد وپرورش فرزندان می باشد این مفهوم از توجه درکدام آیه به دست می آید؟سراسری
انسانی 88
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-4من عمل صالحا من ذکر اوانثی وهومومن فلنحیینه حیاه طیبه
َ -3و ِم ۡن ءٰ ایاِته ی ان َخلقَ لکم ِمن ا نف ِسک ۡم ازوا ًجا لتَسْکنوا الیها
 .317کدام مطلب در مورد نقش زن ومرد درخانواده صحیح نیست ؟(جامع علمی وکاربردی )88
-1تفاوت زن ومرد براساس ویژگی های زیستی وروان شناختی وبهره مندی مناسب آن دو است.
-2توانمندی عاطفی باالی زنان وقدرت جسمی بیشتر مردان برای آن است که مکمل یکدیگر باشند.
-3خداوند زن ومرد را بری زندگی درکنارهم آفریده وتفاوت های تکمیل کننده در وجود آنان قرار داده .
 -4خانواده یک نهاد فطری والزمه ی خلقت انسان است وبدون این نهاد تکامل انسانی با خطر روبه رو است.
 .318یکی از هدف های طبیعی تشکیل خانواده رشد وپرورش فرزندان می باشد این مفهوم ازتوجه درکدام آیه به دست می
آید؟(سراسری انسانی )*88
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فرةً ...
َثیرا َو الذا ِکرا ِ
ت ا َعد َّ ٰ
اّلل ک ً
اّلل له ۡم َمغ َ
َ -3و ِم ۡن ءٰ ایاِته ی ا َ ۡن َخلَقَ لَکم ِمن ا نف ِسک ۡم ازوا ًجا لتَسْکنوا ال ۡیها َ -4..و الذاکِرینَ ٰ َ
 .319قرآن کریم از پایه ی وحدت زن وشوهر در عرصه ی زندگی به چه عنوانی یاد کرده است ؟(سراسری فنی وحرفه ای )87
 -4عطوفت ورافت
 -3مودت ورحمت
-2مکمل وآرامش
-1عشق ومدارا
واجکُم...بیانگر کدام مفهوم است؟سراسری انسانی 87
س ُ
واَّللُ َجعَ َل لَکُم ِّم ۡن ا َ ۡنفُ ِّ
 .320آیه ی شریفه ئ ٰ
کمۡ ا َ ۡزوا ًج َ
او َجعَ َل لَکُمۡ ِّم ۡن اَ ۡز ِّ
-1خانواده بستر رشد وبالندگی فرزندان است وفرزند ثمره ی پیوند زن ومرد وتحکیم بخش وحدت روحی آن هاست
-2زن ومرد درکنارهم احساس آرامش درونی می کنند وبه تدریج به رابطه ای مودت آمیز که سرشار از مهربانی است می رسند
 -3خداوند بین زن ومرد مودت ورحمت قرارداد تا خیر وبرکتشان به یکدیگر بیش تر بشود وپیوند مستحکم تری به وجود بیاید
 -4خانواده فضایی راایجاد می کند که نه تنها فرزندان بلکه پدرومادر نیز می توانند فضایل اخالقی خود راتقویت کنند ورشد دهند.
نکته :ارتباط آیه با تیتر های مطالب درس مورد توجه می باشد.
 .321پیام کدام مورد پاسخ گویی به نیاز درونی انسان به انس با همسر را شا مل است؟(سراسری هنر )86
ک َالٔیات لقَ ۡوم َیتَ َف َّکرو ن
َ -1و َج َع َل َب ۡینَک ۡم َم َودَّة ً َو َر ۡح َمةً ا َِّن فى ذ'ل َ
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َ -2و ِم ۡن ءٰ ایاِته ی ا َ ۡن َخلَقَ لَکم ِم ۡن ا ۡنف ِسک ۡم ازوا ًجا لتَسْکنوا الیها
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َثیرا َو الذِّا ِکرا ِ
ت ا َعدَّ ٰ
اّلل ک ً
فرة ً َو ا َ ۡج ًرا َ
اّلل لَه ۡم َم ۡغ َ
 -3الذِّاکِرینَ ٰ َ
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واجکم بنینَ َو َحفَدَة ً
ٰ -4
واّلل َجعَ َل لَکم ِمن انف ِسک ۡم ازوا ًج َاو َجعَ َل لک ۡم ِمن از ِ
نکته :1یادتان باشد هرکجا کلمه (لتسکنوا)رادیدیدمنظور انس باهمسر است وکلمه( بنین وحفده )را دیدید منظورپرورش فرزندان است.
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پایه یازدهم ریاضی وتجربی

جزوه دین وزندگی 2

منیرسادات میرحسینی

نکته:2گزینه دو غلط است خداوند از جنس خودتان همسرانی داد نه از زنانتان
ۡ
ۡ
َ
ً
واجکُم بنینَ َو َحفدَِ...کدام مفهوم مستفاد می
واَّللُ َجعَ َل لَکُم ِّم ۡن ا َ ۡنفُ ِّ
 .322باتوجه به آیه ی شریفه ی ٰ
سکُمۡ ا َ ۡزوا ًج َ
او َجعَ َل لَکُمۡ ِّمن اَز ِّ
گردد؟(سراسری ریاضی )*86
-1خدابرای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به وسیله ی آن آرامش یابید.
-2خدابرای شما از زنانتان همسرانی قرارداد واز زنانتان برای شما فرزندان ونوادگان نهاد.
-3زن ومرد دوام وجود خود رادر فرزند می بینند ورشد وبالندگی اورا پایداری وجود خود می یابند.
 -4عالی ترین هدف برای تشکیل خانواده رشد اخالقی ومعنوی هریک از اعضای خانواده است .
 .323پیامبراکرم (ص)برای حفظ دین چه توصیه ای به افراد فرموده اند؟سراسری خارج از کشور95
-1عبادت کردن درحال تاهل

-2ازدواج وپرواازخدا

-3اخالق نیکو وزیادی عفاف

-4توجه به کور شدن ناشی از عالقه

 .324کدام مورد بیانگر برخی از دالیل ضروری بودن اجازه ی پدران برای ازدواج دختران است؟(سراسری هنر)94
-1پیچیدگی های روحی در پسران که موجب دشواری شناخت آنان توسط زنان شده است.
-2پیش قدم نشدن دختران در ازدواج و محدودیت های عرفی که در پی آن ایجاد شده است.
-3لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختران در فضای محبت و عالقه به جنس مخالف
-4ممکن نبودن شناخت همسر مناسب و ویژگی های الزم برای او در معاشرت های قبل از ازدواج
 .325آن جا که بگوییم عالیق ومحبت های آغازین چشم وگوش را می بندد وعقل رابه حاشیه می راند پیام جمله ی .......راترسیم کرده
ایم که راه مامون ماندن از پیامد های ناخشنود کننده ی آن ......است(.سراسری انسانی )93
 -1حبُّ ال َّ
-2ما احب هللا من عصاه -مشورت با پدرومادر
ص ُّم-مشورت با پدرومادر
ش ۡىء یعۡ مى َو ی ِ
 -3حبُّ ال َّ
 -1ما احب هللا من عصاه -استمداداز عقالنیت
ص ُّم -استمداداز عقالنیت
ش ۡىء یعۡ مى َو ی ِ
نکته :ترکیبی،درس15وا سال سوم است.درگرو یعنی معلول
.پیامبرا
.326
کرم(ص)توسعه ی روزی و نیکو شدن اخالق را در گرو..........اعالم می دارد و خدای متعال،ارزانی داشتن حیات پاک و پاداش
مطابق با بهترین اعمال را نتیجه ی ........معرفی می نماید( .سراسری ریاضی)89
)2تعهد و تقوا-جهاد مستمر در راه خدا
)1تحقق ازدواج-جهاد مستمر در راه خدا
)4تعهد و تقوا-عمل صالح همراه با ایمان
)3تحقق ازدواج-عمل صالح همراه با ایمان
تست
. .327ازحدیث شریف حضرت علی(ع)«حب الشیء یعمی و یصم»موضوع...........مفهوم می گردد و از همین منظر است که ضروری
بودن .............درازدواج روشن می شود (سراسری هنر )*93
-1عالقه و محبت اولیه،چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند-مشورت بادوستان
-2عالقه ی شدید باعث می شودجوان با چشم و گوش باز عمل کند -مشورت بادوستان
-3عالقه ی شدید باعث می شودجوان با چشم و گوش باز عمل کند -مشورت باپدرومادر
 -4عالقه و محبت اولیه،چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند -مشورت باپدرومادر
 .328با توجه به حدیث شریف حضرت علی(ع)«حب الشیء یعمی و یصم»موضوع...........مفهوم می گردد و از همین منظر است
که( .............سراسری خارج از کشور )89
-1عالقه و محبت اولیه،چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند-رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است
-2عالقه ی شدید باعث می شودجوان با چشم و گوش باز عمل کند-رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است
-3عالقه ی شدید باعث می شودجوان با چشم و گوش باز عمل کند-ضروری بودن اذن پدر برای دختران روشن می شود
 -4عالقه و محبت اولیه،چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند -ضروری بودن اذن پدر برای دختران روشن می شود
 .329باتوجه به حدیث حضرت علی(ع)که می فرماید«:حب شیء یعمی و یصم»کدام مطلب مفهوم می گردد؟(جامع علمی کاربردی)87
-1عالقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند
-2عالقه و محبت به هر چیز باعث می شود که انسان چشم و گوشش بازتر شود
-3محبتی که باعث یعمی و یصم می گردد،اعتماد به نفس را در انسان می افزاید
-4پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند چشم و گوش(تصمیم گیر)او می شوند
.330
مطابق فرمایش پیامبراکرم(ص)«:کسی که ازدواج کند،نصف دین خود راحفظ کرده است،پس باید برای نصف دیگر( ».....سراسری
ریاضی )*87
-2عفت پیش گیرد
-1از خدا پروا داشته باشید.
-4با نامحرم به خوبی و شایستگی سخن بگوید
-3نگاه به نامحرم را ترک گوید

والسالم
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