بسمه تعالی

جزوه ی سؤاالت درس دین وزندگی پایه یازدهم
رشته تجربی–ریاضی
دبیر :سیدرحیم موسوی نسب
دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع)
آموزش وپرورش ناحیه سه اهواز
سواالت درس یک:

پیام آیات:

-1پیام آیه مبارکه (ا ناهدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا)رابنویسید؟
-2

باتوجه به این که انسان اختیار واراده دارد ،می تواند راه راانتخاب کند.

پیام آیه مبارکه( رسال مبشرین ومنذرین لئال یکون علی اهلل حجه بعد الرسل ) رابنویسید؟ خداوند بافرستادن پیامبران ونشان دادن راه سعادت،

راه بهانه گیری رابرمردم بسته است وحجت رابربندگان تمام کرده است.

سواالت صحیح غلط
-3انسان باعقل خوددرپیام الهی تفکرمی کند وبایدها ونبایدها راتشخیص می دهد.

صحیح

 -4توانایی تفکریکی ازویژگی های انسان است که اوراازسایر مخلوقات متمایز می کند.

صحیح

-5نیازهای برتر انسان همچون سایرموجودات زنده ،نیازهای طبیعی وغریزی نام دارد.

غلط

 -6انسان درصورتی که آینده خویش رادرک نکند ،عمرخودراازدست داده درحالی که فرصت وتوانایی جبران هم ندارد.

غلط

سواالت تکمیلی
-7کسی م ی تواند انسان رادرپاسخگویی درست به نیازهای برتر رهنمون کند که آگاهی کاملی از........انسان داشته باشد.

خلقت

-8یکی ازسرمایه های انسان قدرت........و.............است.

تفکر-اختیار

 -9طبق حدیث امام کاظم(ع) کسانی پیام الهی رابهتر می پذیرند که از.........برتری برخوردار باشند وآن کس که ...........کامل تراست ،رتبه اش دردنیا
وآخرت باالتر است.

معرفت -عقلش

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

فکور -خردمند

سواالت کوتاه پاسخ
-11نیازهای برتر راتعریف کنید؟ نیازهایی که منحصربه نیازهای طبیعی وغریزی انسان نمی شوند ،بلکه مخصوص انسان هاست نه سایرموجودات

-12دوویژگی الزم برای پاسخ به نیازهای برتر انسان کدامند؟

-1کامال درست وقابل اعتماد باشد -2 .همه جانبه باشد.
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«-13آگاهی ازنحوه زندگی پس ازمرگ» و«چگونه زیستن» به ترتیب مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟

درک آینده خویش -کشف راه درست

زندگی
-14شیوه هدایت خداوند چگونه است؟ خدای جهان ،آفریدگاری حکیم است؛ یعنی هرمخلوقی رامتناسب با ویژگی هایی که دروجودش قرارداده است،
هدایت می کند.
-15نیازهای برتر انسان رانام ببرید؟ -1شناخت هدف زندگی  -2درک آینده خویش  -3کشف راه درست زندگی
-16ویژگی های انسان راکه سبب تمایز وی با سایر مخلوقات می شود ،نام ببرید؟  -1توانایی تفکر -2قدرت اختیار وانتخاب

-17شعرزیربیانگرکدام یک ازنیاز های برتر انسان است؟
درک آینده خویش

« ازکجا آمده ام  ،آمدنم بهر چه بود/به کجا می روم آخر ننمایی وطنم»
سواالت تشریحی
-18چراپاسخ به نیازهای برتر انسان باید کامال درست وقابل اعتماد باشئد؟

زیراهرپاسخ احتمالی ومشکوک نیازمند تجربه وآزمون است تا کارایی آن

مشخص شود ،درحالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست ،به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد وگوناگون است.

-19ازنیازهای برترانسان« درک آینده خویش»

راتوضیح دهید ؟ انسان با کمک عقل خود می تواند به درک این حقیقت برسد که بنا بر حکمت وعدل

خداوند ،مرگ پایان همیشگی زندگی اش نیست ،اما نمی داد که نحوه زندگی اوپس از مرگ چگونه است.
-21ویژگی هایی راکه سبب تمایز بنیادین انسان باسایرموجودات می شود،توضیح دهید؟ یکی این سرمایه ها تفکر وانجام کارها به کمک فکر واندیشه
ودیگری قدرت اختیار وانتخاب است که باتوجه به این دو سرمایه ،فعالیت های انسان رااختیاری می نامند.

-21چراپاسخ به نیازهای برتر انسان باید« همه جانبه» باشد؟

زیرا ابعاد جسمی وروحی وفردی واجتماعی وی پیوند وارتباط کامل و تنگاتنگی باهم

دارند ونمی توان برای هر بعدی برنامه ریزی جداگانه ای کرد.

 «-22کشف راه درست زندگی»

رابه عنوان یکی از نیازهای برتر انسان توضیح دهید؟ راه زندگی یا« چگونه زیستن» که ارتباط دقیق بانیازهای دیگر

دارد ،دغدغه انسان های فکور وخردمند است؛ به خصوص که انسان فقط یک بار به دنیا می آید ویک بار آن راتجربه می کند  .انسان می داند که اگر
راه وبرنامه زندگی رادرست انتخاب نکند ،به آن هدف برتری که خداوند درخلقت اوقرارداده است ،نخواهدرسید وبه زیان بزرگی گرفتار خواهدشد
که پایان ندارد.

-23باتوجه به دوویژگی الزم برای پاسخ به نیازهای برتر ،چه کسی می تواندپاسخ صحیحی به آنها بدهد؟

 -1آگاهی کاملی ازخلقت انسان ،جایگاه

اودرنظام هستی ،ابعاد دقیق وظریف روحی وجسمی ونیزفردی واجتماعی اوداشته باشد -2.همچنین بداند که انسان ها ،پس ازمرگ ،چه سرنوشتی
دارند وچه عاقبتی درانتظار آنهاست.

سواالت درس دو
سوواالت صحیح غلط
-1محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است وهمه آنها آورنده یک دین بوده اند.

صحیح

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

غلط

 -3نیازهای ثابت رافقیهان ومجتهدان ازتحقیق درکتاب وسنت به دست می آورند.

غلط

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

صحیح

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

صحیح
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سواالت تکمیلی
 -6هرپیامبری دین الهی را.........قوم خود بیان می کرد.

درخور فهم واندیشه

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

نوع خاص

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

دین –اسالم

 -9اگر کسی به................پیامبر الهی ایمان بیاورد ،درواقع به ..............پیامبران سابق نیز ایمان آورده است.

آخرین -تمام

 -11الزمه ماندگاری یک پیام ................و.....................آن است.

تبلیغ دائمی -مستمر

سواالت کوتاه پاسخ
ج) اسالم د) فطرت انسان

 -11اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ الف) دین ب) فطرت

الف) راه وروش ب) نوعی آفرینش خاص ج) تسلیم بودن دربرابر خداوند د) آفرینش خاص انسان وویژگی هایی که خداونددراصل آفرینش وی قرارداده
است.

-12ویژگی های دین اسالم راکه سبب پویایی

وروزآمد بودن آن شده است ،نام ببرید؟  -1قوانین ثابت ومتغیر متناسب با نیازهای ثابت ومتغیر بشر

 -2اختیارات حاکم نظام اسالمی

 -13جود دویاچند دین دریک زمان نشانگر چیست؟

این که پیروان پیامبرقبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند.

 -14برنامه هایی راکه خداوندازانسان ها خواسته تانسبت به آنهاایمان قلبی پیدا کند،کدامند ؟

 -1ایمان به خدای یگانه ودوری ازشرک  -2ایمان به

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

-15برنامه کلی خداوند برای انسانها چه نام دارد وبه چه معناست؟

اسالم -به معنای تسلیم دربرابرخداوند است.

سواالت تشریحی
 -16عوامل ختم نبوت رانام ببرید؟  -1آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی  -2حفظ قرآن ازتحریف  -3وجود امام معصوم(ع) پس ازپیامبر
اکرم(ص)  -4پویایی وروزآمدبودن دین اسالم

-17ازعواملی که انسان رابی نیاز ازکتاب جدیدنمود« حفظ قرآن ازتحریف» است ،آن راتوضیح دهید؟

باتالش وکوشش مسلمانان درپرتوعنایت الهی

وبااهتمامی که پیامبر اکرم (ص) درجمع آوری وحفظ قرآن داشت ،این کتاب دچارتحریف نشد وهیچ کلمه ای برآن افزوده ویاازآن کم نگردید.
-18علل فرستادن پیامبران متعدد رانام ببرید؟  -1استمرار وپیوستگی درتبلیغ دین  -2رشد تدریجی سطح فکر مردم  -3تحریف تعلیمات پیامبرپیشین

 -19راهکار نظام اسالمی برای حمایت ازتولید ملی چیست؟

می توان برای اشتغال بیشتر جوانان وبیکار نشدن کارگران ،مانع ورود کاالهایی شود که امکان

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

 -21چهارمورد ازویژگی های فطری مشترک انسان ها را بنویسید؟

 -1ازاستعداد تفکر وقدرت اختیار برخوردارند -2.فضیلت های اخالقی مانند عدالت

وخیر خواهی رادوت دارند وازرذایل اخالقی مانند ظلم ،حسادت ودروغ بیزارند -3.به دنبال زیبایی ها ،خوبی ها وکماالت نامحدودند-4.ازفناونابودی گریزان ودرجس
وجوی زندگی جاودانه هستند.
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 -21پیامبران درحیطه عمل ازانسان می خواهند باایمانی که کسب کرده است ،درچه زمینه هایی تالش نماید؟

 -1باانجام واجبات وترک محرمات،

خداوند راعبادت وبندگی کند-2.ففضایل اخالقی مانند  :عفت ،راستگویی وامانتداری راکسب نماید وازرذایل اخالقی مانند :ظلم ،نفاق ،دروغ ورباخواری دوری کند-3
جامعهای دینی براساس عدالت بنا نماید.
 -22استمراروپیوستگی دردعوت که ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است  ،راتوضیح دهید؟ الزمه ماندگاری یک پیام ،تبلیغ دائمی ومستمر آن است،
پیامبران الهی باایمان استوار وتالش بی مانند ،درطول زمان های مختلف دین الهی راتبلیغ می کردند .آنان سختی ها راتحمل می کردند تاخداپرستی ،عدالت طلبی
وکرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند وگسترش یابد وشرک وظلم ورذائل اخالقی ازبین رود .این تداوم سبب شد تاتعالیم الهی جزء سبک زندگی وآداب
وفرهنگ مردم شود ودشمنان دین نتوانندآن رابه راحتی کنار بگذارند.

-23رشد تدریجی سطح فکر مردم،

که ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است  ،راتوضیح دهید؟ به دلیل رشد تدریجی سطح فکر واندیشه مردم الزم

بود تادرهر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند ،تاهمان اصول ثابت دین الهی رادرخور فهم واندیشه انسان های دوران خود بیان کنندومتناسب با درک
آنان سخن گویند .در حقیقت ،هرپیامبری که مبعوث می شد ،درباره توحید ،معاد ،عدالت ،عبادت خداوند ومانند آن سخن گفته ،ام بیان اودرسطح فهم ودرک مردم
زمان خود بوده است.
-24تحریف تعلیمات پیامبرپیشین ،که ازجمله علل فرستادن پیامبران متعدد است  ،راتوضیح دهید؟ به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی
و عدم توسعه کتابت  ،تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد ،یا به گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن متفاوت می شد؛ براین اساس پیامبران بعدی می آمدند
وتعلیمات اصیل وصحیح رابار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

-25چراخداوندبرای انسانها یک دین قرارداده است؟

به سبب ویژگی های فطری مشترک ،خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته ،تاآنان رابه هدف

مشترکی که درخلقت شان قراده است ،برسانداین برنامه ،اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن دربرابرخداونداست.
 -26چرامحتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است وهمه آورنده یک دین هستند؟ چون همه پیامبران الهی مردم رابه امورمشترکی که خداازانسانها خواسته
نسبت به اعتقادوباورقلبی داشته باشند.

 -27ازعوامل ختم نبوت«آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی » ،راتوضیح دهید؟
پ ایین بودن سطح درک انسان ها وعدم توانایی آنان درگرفتن برنامه کامل زندگی ازعوامل تجدید نبوت ها بود.درعصرنزول قرآن ،با اینکه مردم حجاز سطح
فرهنگی پایینی داشتند ،اما آمادگی فکری وفرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که متوانست کامل ترین برنامه زندگی رادریافت وحفظ کند وبه کمک آن ،پاسخ
نیازهای فردی واجتماعی خود را به دست آورد.

-28از عوامل ختم نبوت« پویایی وروزآمدبودن دین اسالم» راتوضیح دهید؟
دینی می تواند برای همیشه ماندگارباشد که بتواندبه همه سؤال ها ونیازهای انسان ها درهمه مکان ها وزمان ها پاسخ دهد .دین اسالم ویژگی هایی دارد که می
تواندپاسخ گوی نیازهای بشردردوره های مختلف باشدویکی ازاین ویژگی ها وجود دودسته قوانین ثابت ومتغیر ،متناسب بانیازهای ثابت ومتغیر بشر است.

 -29دین اسالم چه موقع درکنار قوانین ثابت ومتغیر ،برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژ ه ای درنظرگرفته است؟
درصورتی که یک مورد مهم بایک مورد مهم تردرتضاد قرار می گیردوشرایط ویژ ه ای پیش می آورد کهئ نیازمند قانون جدید است وحاکم اسالمی می تواند این
قانون جدید راوضع کند.

سواالت درس سوم
-1براساس عبارت قرآنی«فاتوبسوره من مثله» کسی که می پنداردقرآن کریم ازجانب خدانیست ،برای اثبات ادعای خود چه باید بکند؟
سوره ای مانند آن بیاورد.

-2آیه«والسماء بیناهاوانالموسعون» الف )مربوط به کدام یک ازنکات علمی بی سابقه قرآن است؟ ب) پیام آن ربنویسید؟
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الف) انبساط جهان ب) ذکراین نوع نکات علمی فقط ازخداوند متعال امکان پذیر است که آگاه به همه علوم می باشد.

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

غلط

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

غلط

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

صحیح

سواالت تکمیلی
 -6جنبه های اعجازقرآن کریم یکی.....................ودیگری......................است.

اعجاز لفظی-اعجازمحتوایی

 -7نفوذخارق العاده قرآن کریم درافکاروقلوب ،ازنشانه های اعجاز..................این کتاب آسمانی است.

لفظی

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

شش هزار23 -

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

غیرمتخصص

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

سواالت کوتاه پاسخ
 -11اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ الف) معجزه

ب) آیت

الف) کارهای خارق العاده که هیچ کس بدون تایید واذن خداوند قادر به انجام آن ها نیست.

-12آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم وقرآن چیست؟

ب) نشانه

آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن کریم

 -13موزون بودن کلمات ورسایی تعبیرات ،مربوط به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم است؟
 -14جنبه های اعجاز قرآن کریم رانام ببرید؟ (قرآن کریم ازچه جهاتی معجزه است؟)
 -15چرااندیشمندان اسالمی کارخارق العاده انبیاء رامعجزه می نامند؟

لفظی

 -1لفظی  -2محتوایی

زیرا عجز وناتوانی سایر افراد دراین امورآشکار می شود.

 -16این جنبه ازاعجاز قرآن برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند وفقط ازترجمه ها استفاده می کنندنیز ،قابل فهم ودرک است.

اعجاز محتوایی

-17چرامعجزه جاوید پیامبرخاتم(ص) ازنوع کتاب است؟ چون دین آخرین پیامبر باید برای تمامی زمان ها تاروز قیامت باشدبنابراین معجزه اش نه
تنها برای مردم زمان خودش قابل استفاده  ،بلکه برای آیندگان نیز مورد استفاده قرار گیرد
-18جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم رانام ببرید؟ الف) انسجام درونی درعین نزول تدریجی ب) تاثیر ناپذیری ازعقاید دوران جاهلیت ج)
جامعیت وهمه جانبه بودن د) ذکر نکات علمی بی سابقه
-19دونمونه ازنکات علمی بی سابقه که قرآن به آنها اشاره فرموده است ،رانام ببرید؟  -1نیروی جاذبه  -2انبساط جهان

سواالت تشریحی
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 -21اعجاز لفظی قرآن راتوضیح دهید؟ ( قرآن ازجنبه لفظی چگونه معجزه است؟)

خداوند برای بیان معارف ژرف وعمیق قرآن ،زیباترین ومناسب ترین

کلمات وعبارت راانتخاب کرده است تابه بهترین وجه ،معنای موردنظر رابرساند ودل های آماده رابه سوی حق جذب کند .هرکس بازبان عربی آشنا باشد ،به محض
خواندن قرآن ،درمی یابد که آیات آن باسایر سخن ها کامال فرق می کند وبه شیوه ای خاص بیان شده است.
-21ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن«انسجام درونی درعین نزول تدریجی» راتوضیح دهید؟می دانیم که آثار ونوشته های اولیه دانشمندان ومتفکران باآثار
د وران پختگی آنها متفاوت است .از این رو ،معموال درنوشته های گذشته خود تجدید نظر می کنند اما بااینکه قرآن بیش ازشش هزار آیه دارد ودرطول 23سال به
تدریج برپیامبر(ص) نازل شده ودرباره موضوعات متنوعی سخن گفته است ،نه تنها میان آیات آن ،تعارض وناسازگاری نیست ،بلکه آیاتش دقیق ترازاعضای یک
بدن بایکدیگرهماهنگی دارند وهمدیگر راتایید می کنند.

 -22ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن « جامعیت وهمه جانبه بودن» راتوضیح دهید؟

باوجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده ،درمورد

همه مسائل مهم وحیاتی که انسان درهدایت به سوی کم ال بدان نیاز دارد ،سخن گفته وچیزی رافروگذارنکرده است .این کتاب فقط ازامورمعنوی ،یاآخرت ورابطه
انسان باخدا سخن نمی گوید؛ بلکه اززندگی مادی ودنیوی انسان ،مسئولیت های اجتماعی ورابطه وی با انسان های دیگر سخن می گوید وبرنامه ای جامع وهمه جانبه
رادراختیارش قرار می دهد.

 -23ازنشانه های اعجازمحتوایی قرآن « ذکرنکات علمی بی سابقه» راتوضیح دهید؟

درجامعه ای که علم ودانش جایگاهی نداشت وخبری ازرشته هایی

مانند فیزیک ،زیست شناسی ،گیاه شناسی وستاره شناسی نبود ،قرآن کریم به برخی نکات علمیی اشاره می کند که درتمام دنیای آن روز بی سابقه بود وبعدها به
مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید.

 -24اشاره قرآن به نکات علمی درجامعه ای که درآن علم ودانش جایگاهی نداشت،گویای چیست؟

گویای آن است که قرآن کریم بسیارفراتر ازعلم آن

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

 -25معجزه آخرین پیامبربرای اینکه برای تمامی زمان هاجاوید باشد ،چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 -1مردم زمان خودش به معجزه بودن آن معترف باشند -2 .آیندگان هم معجزه بودن آن راتایید کنند.

سواالت درس چهارم
-1باتوجه به عبارت قرآنی«اهلل اعلم حیث یجعل رسالته» خداوند مسئولیت پیامبری رابرعهده چه کسانی قرار می دهد؟

کسانی که توانایی وویژگی

انجام این مسئولیت رادارند.

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

صحیح

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

صحیح

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

صحیح

 -5والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی راوالیت معنوی می گویند.

غلط

 -6رسول خدا(ص)باانجام وظایف عبودیت وبندگی درمسیر قرب الهی به مرتبه ای ازکمال نائل آمد که می توانست دردرون افراد تصرف نماید.
صحیح

 -7برای حفظ وحدت باید کسانی راکه به ظاهر خود رامسلمان می نامند ،بشناسیم وفریب آنان رانخوریم.

صحیح

سواالت تکمیلی
 -8اولین ومعتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی ...................و..........................پیامبر(ص) است.
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گفتار -رفتار

 -9مراجعه به طاغوت وانجام دستورهای وی برمسلمانان ............است.

حرام

 -11کسانی که به مردم فرمان می دهندوقانون گذاری می کنند ،درحالی که فرمانشان نشأت گرفته ازقرآن نیست..............نامیده می شوند.

طاغوت

 -11میزان بهره مندی انسان ها ازهدایت معنوی به درجه...............و................آنان بستگی دارد.

ایمان -عمل

-12امام باقر(ع) درحدیثی اسالم رابر..................پایه استوار دانسته اند که مهم ترین آنها...............نام دارد.

پنج -والیت

سواالت کوتاه پاسخ
 -13اصطالحات داده شده راتعریف کنید؟ الف) عصمت ب) تفسیر ج) طاغوت
الف) محفوظ بودن ازگناه

ب) تعلیم وتبیین ج) کسانی که به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می کنند ،درحالی که فرمان وقانونشان نشأت گرفته ازقرآن

نیست«طاغوت» نامیده می شوند.

 -14پیامبراکرم(ص) به منظورهدایت مردم ،عالوه بر ابالغ وحی ،چه کارهایی انجام می داد؟

 -1تعلیم وتبیین قرآت( مرجعیت دینی )  -2اجرای قوانین

الهی از طریق تشکیل حکومت اسالمی ( والیت ظاهری)
 -15اگرپیامبری درمقام تعلیم وتبیین دین معصوم نباشد ،چه پیامدی خواهد داشت؟ امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شود واعتماد مردم به دین ازبین
می رود.

 -16اگرپیامبری دردریافت وابالغ وحی معصوم نباشد چه پیامدی خواهد داشت؟

دین الهی به درستی به مردم نمی رسید وامکان هدایت ازمردم سلب می

شود.

 -17اگرپیامبری دراجرای احکام الهی معصوم نباشد چه پیامدی خواهد

داشت؟ امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست ،انجام دهدومردم نیز

ازاو سرمشق بگیرند وامنند اوعمل کنند وبه گمراهی دچارشوند.

-18چراعصمت الزمه پیامبری است؟

زیرابدون عصمت ،اعتمادمردم به پیامبران ازبین می رفت وازآنان پیروی نمی کردند.

-19منظور ازاینکه پیامبران ازگناه محفوظ اند چیست؟

یعنی آنان کارهایی راکه خداوند واجب کرده است ،انجام می دادندوکارهایی راکه خداوند حرام کرده

است ،ترک می کردند.

 -21باتوجه به لزوم حفظ وحدت ،مسلمانان باید برچه اساسی ازاعتقادات خود دفاع منطقی نمایند؟

اعتقادات خود رابادانش واستدالل ،اعتالء وارتقاء

ببخشند وبراساس معرفت واستدالل دفاع منطقی کنند.
-21سه مسئولیت پیامبراکرم(ص) رادرحوزه رسالت فقط نام ببرید؟  -1دریافت وابالغ وحی -2مرجعیت دینی -3والیت ظاهری
-22مراجعه به طاغوت وانجام دستورهای وی برمسلمانان چه حکمی دارد؟ حرام است.

-23برترین مقام پیامبر(ص)چیست؟

والیت معنوی

 -24کاتبان وحافظان وحی چه کسانی هستند؟ نویسندگان قرآن را« کاتبان وحی» وحفظ کنندگان آیات قرآن را« حافظان وحی» می گفتند.
-25دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی رانام ببرید؟  -1ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم  -2ضرورت پذیرش والیت الهی ونفی حاکمیت طاغوت

-26چراپیامبراکرم(ص) عالوه بررساندن وحی به مردم«وظیفه تبیین وتعلیم قرآن کریم» رانیز برعهده داشت؟
آسمانی دست یابند .وجزئیات احکام وقوانین آن رابفهمند.
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تامردم بتوانند به معارف بلند این کتاب

 -27چگونه می توان ازتالش ها ومجاهدت های پیامبر اکرم(ص) قدردانی کرد؟ بااتحاد وهمدلی با یکدیگر ونگذاریم دشمنان اسالم زحمات وتالش های آن
حضرت را بی اثر کنند.
 -28برای اینکه ازاهانت وتوهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم ،شایسته است چه کاری انجام دهیم؟ اعتقادات خود رابا« دانش» و« استدالل»
اعتالء وارتقاء ببخشیم.

سواالت تشریحی
-29پیامبربه عنوان مرجع دینی چه کارهایی راانجام می داد؟

پیامبراکرم(ص) عالوه بررساندن وحی به مردم ،وظیفه تعلیم وتبیین آیات قرآن کریم رانیز

برعهده داشت تامردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند وجزئیات احکام وقوانین رابفهمند وشیوه عمل کردن به آن رابیاموزند.
-31والیت ظاهری ،که ازمسؤلیت های سه گانه پیامبراکرم(ص) است ،راتوضیح دهید؟والیت به معنای سرپرستی ورهبری است  .پیامبر(ص) به محض اینکه
مردم مدینه اسالم راپذیرفتند ،به این شهر هجرت کرد وبه کمک مردم آن شهر(انصار) وکسانی که ازمکه آمده بودند(مهاجران) حکومتی راکه برمبنای قوانین اسالم
اداره می شد ،پی ریزی نمود.

-31ازضرورت تشکیل حکومت اسالمی «ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم»راشرح

دهید؟اسالم یک دین کامال اجتماعی است ویکی از اهداف ارسال

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

-32والیت معنوی رابه عنوان برترین مقام پیامبراکرم(ص) توضیح دهید؟

ایشان باانجام وظایف عبودیت وبندگی ودرمسیر قرب الهی به مرتبه ای ازکمال

نائل شد که می توانست عالم غیب وماورای طبیعت رامشاهده کند وبه اذن الهی ،درعالم خلقت تصرف نماید.به طور مثال ،به اذن الهی قادر بود بیمارراشفا بخشد،
بالیی راازشخص یاجامعه دور نمایدوحاجات مردم رادرصورتی که صالح آن ها درآن باشد ،برآورده سازد.

 -33مصونیت ازگناه وخطا درپیامبران به چه صورت است؟ آیا یک مانع بیرونی(فرشته) آنان راازاگناه وخطا حفظ می کند یاآنان بااختیار خود به
سمت گناه وخطا نمی روند؟ توضیح دهید؟پیامبران با اینکه مانند ما انسان ها« غریزه» و« اختیار» دارند ،درمقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی شوند زیرا
کسی گناه می کندکه هوی وهوس براو غلبه کند وکسی که حقیقت گناه ومعصیت رامشاهده می کند ومی داند که باانجام آن ،ازچشم خدا می افتدوازلطف ورحمت
اودور می شود ،محبت به خداوند رابه هیچ چیز عوض نمی کند ،ما انسانها درمورد« بعضی» ازگناهان معصوم هستیم وحتی تصورآن ها نیز برای ما ناراحت کننده
وآزار دهنده هستند ،اما پیامبران درمورد «همه» گناهان عصمت دارند.

خالصه( :پیامبران درمقام عمل به دستورات الهی دچارگناه نمی شوندزیراحقیقت گناه ومعصیت رامشاهده می کنند ومی دانندکه باانجام گناه ازلطف ورحمت
خداونددور می شوندومحبت به خداوندراباهیچ چیزعوض نمی کنند).
-34برای حفظ همبستگی ووحدت میان مسلمانان چه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟ -1ازاهانت وتوهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم-2.ازمظلوان
درتمام نقاط جهان ،باروش های درست دفاع کنیم وبرای رهایی آنان ازظلم بکوشیم  -3.کسانی راکه به ظاهرخود رامسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم دوستی
می ورزند ،بشناسیم وفریب برنامه های آنان رانخوریم.

-35چها رنکته ازپیام امام خمینی (ره) به مسلمانان رادرخصوص دعوت به اتحاد وهمبستگی بنویسید؟

ای مسمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان

دارید -1به پاخیزیدودرزیرپرچم توحیدودرسایه تعلیمات اسالم مجتمع شوید -2دست خیانت ابرقدرتها راازممالک خودوخزائن سرشارآنان کوتاه کنید-3.دست
ازاختالفات وهواهای نفسانی بردارید -4.برفرهنگ اسالمی تکیه کنید وباغرب وغرب زدگی مبارزه کنید وروی پای خود بایستید.

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

غلط

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

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

صحیح
غلط

 -4علی (ع)درهمه چیز نسبت به پیامبر(ص) شبیه هارون به موسی (ع) است.
 -5همان طور که قرآن همیشگی است ،وجود امامان معصوم درکنارنیز همیشگی است.
 -6منظور ازاهل بیت درحدیث ثقلین ،به صورت خاص دوازده امام معصوم است.

صحیح
غلط

 -7براساس آیه تطهیر ،اهل بیت  ،ازهرگونه ناپاکی درونی وبیرونی وگناه واشتباه معصوم هستند.
 -8کلمه «ولی» درحدیث «من کنت مواله » به معنی سرپرست ودوست آمده است.

صحیح

غلط

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

صحیح

 -11باتوجه به آیه «یاایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل واطیعوا الرسول واولی االمر منکم» دستورخدابراطاعت مطلق وبی قید وشرط از«اولی االمر»
نشانه علم وعصمت آنان است.

صحیح

سواالت تکمیلی
 -11حضرت فاطمه زهرا(س) جزء.................است ودارای علم وعصمت کامل می باشند وپیروی ازکالم ایشان برهمه مسلمانان...................است.
اهل بیت-واجب
علم ومعرفت-عصمت

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

 -13براساس حدیث.................درصورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن واهل بیت تمسک جویند.
 -14همیشگی بودن وجود معصوم ازدقت درمفهوم حدیث..................به دست می آید.

ثقلین

ثقلین

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

علم وعصمت -آیه تطهیر

 -16برخورداری امام ،ازویژگی های خاص پیامبر(ص) نشانه بردوش داشتن همه مسئولیت های پیامبر .،به جز..............................................است.
دریافت وابالغ وحی
 -17حدیث جابروحدیث غدیر به ترتیب بانزول آیه ...........و................مرتبط است.

اولی االمر -تبلیغ

 -18وجود خطرات تهدید برای پیامبر(ص) ازدقت درآیه ...................به دست می آید .ابالغ
سواالت کوتاه پاسخ
 -19دومورد ازنکاتی راکه پیامبر(ص) درارتباط باقرآن واهل بیت(ع) درحدیث ثقلین بیان فرمودند ،بنویسید؟
 -1همان طور که قرآن همیشگی است؛ وجود معصوم نیز درکنار آن همیشگی است.
 -2همان طور که قرآن وپایمبرازهم جدا نمی شوند ،قرآن واهل بیت نیز همواره با هم اند.
 -21اولی االمر چه کسانی هستند؟

حضرت علی(ع) ویازده فرزند ایشان

 -21الزمه جانشینی پیامبر(ص) چیست؟ علم ومعرفت کامل وعصمت
 -22آیه تطهر درکجانازل شده است؟ خانه ام سلمه همسر پیامبر(ص)
 -23چرانمی توان برای هدایت به تنهایی ازقرآن کمک گرفت؟ زیرا قرآن واهل بیت درکنارهم باعث هدایت می شوند.
 -24چه مسئولیت هایی پس ازپیامبر(ص) باقی ماند؟ تعلیم وتبیین قرآن(مرجعیت دینی) -اجرای قوانین الهی باتشکیل حکومت
اسالمی(والیت ظاهری)
 -25به جز امامان بزرگوار وپیامبر(ص) چه کسی علم وعصمت کامل رادارا بوده است؟ حضرت فاطمه زهرا(س)
 -26اهمیت ابالغ مسئله والیت وجانشینی علی(ع)  ،توسط پیامبر(ص) درروز غدیر چه قدر بود؟ آن قدر مهم بود که اگر انجام نمی شدمانند
این بود که رسالت پیامبر(ص) انجام نشده است.
 -27منظور ازحجه الوداع چیست؟ به آخرین حج پیامبر(ص) گفته می شود.
 -28والیت به چه معناست؟ به معنی سرپرستی و رهبری جامعه است.
 -29ولی درحدیث غدیر به چه معنایی آمده است؟ سرپرست
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 -31کدام حدیث بیانگر آن است که حضرت علی(ع) مشاوروپشتیبان وشریک وجانشین پس ازپیامبراست؟ حدیث منزلت
 -31تبریک وتهنیت مردم به حضرت علی (ص) پس از پایان کدام واقعه ونشانه چه بود؟ واقعه غدیر-قبول امامت حضرت علی(ع) واعالم
رضایت و وفاداری خود به ایشان
سواالت تشریحی
 -32چراتنها خداوند می تواندفرد شایسته مقام امامت رامعرفی کند؟ ازآنجا که امام همه مسئولیت های پیامبر(ص) جزدریافت وابالغ وحی
را دارد ،باید صفات و ویژگی های خاصی داشته باشد تا مردم در درستی راهنمایی های وی به یقین واطمینان برسند؛ عصمت یکی از
این ویژگی هاست ،تشخ یص عصمت برای انسان ها ممکن نیست .بنابراین ،تنها کسی که می تواند فرد شایسته مقام امامت رامعرفی
کند ،خداست.
 -33با بررسی آیات واحادیثی نظیر والیت ،تطهیر ،منزلت وثقلین نکاتی روشن می شود ،دو مورد ازآنها رابنویسید؟
 -1پیامبراکرم(ص) حضرت علی(ع) ویازده فرزند ایشان راجانشین خود معرفی کرده است وآنان عهده دار مسئولیت امامت اند.
 -2الزمه این مرتبه ازجانشینی ,علم ومعرفت کامل وعصمت ازگناه واشتباه است.
 -34ازموارد تعیین امام « حدیث منزلت» راشرح دهید؟ وقتی خداوند حضرت موسی(ع) رامامور مبارزه بافرعون کرد ،آن حضرت ازخداوند
خواست که برادرش هارون رامشاور وپشتیبان وشریک درامر هدایت مردم قرار دهد .پیامبر(ص) نیزبارها به حضرت علی(ع) فرمود:
توبرای من به منزله هارون برای موسی هستی  ،جزاینکه بعد ازمن پیامبری نیست.
 -35براساس حدیث ثقلین ،دوچیز گرانبها که پیامبر(ص) پس از رحال خود برای مردم به جا گذاشتند ،چه بود ودرباره آنها چه سفارشی
فرمود؟ کتاب خدا وعترت که پیامبر(ص) سفارش فرمود تا وقتی که به این دو تمسک جویید ،هرگز گمراه نمی شوید واین دو هیچ گاه
ازهم جدا نمی شوند.
 -36با دقت درآیه « ابالغ» پاسخ دهید چرا خداوند به پیامبر(ص) وعده می دهد که اورا حفظ خواهد کرد؟ زیرا ابالغ این پیام ،منافع برخی را
به خطر می انداخت واحتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.
آیات واحادیث
 -37حدیث شریف« من کنت مواله فهذا علی مواله» راترجمه کنید .هرکس من ولی اویم ،علی نیز ولی وسرپرست اوست.
 -38باتوجه به حدیث شریف« انی تارک فیکم الثقلین» درچه صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند؟ درصورتی که به قرآن واهل بیت(ع)
تمسک بجویند.
 -39درآیه شریفه « انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا» کدام ویژگی اهل بیت بیان شده است؟ ویک پیام ازآن
استخراج کنید؟
 -1ویژگی عصمت ،یعنی پاک بودن ازگناه وخطا
 -2این واقعه عصمت پیامبر(ص)  ،حضرت علی(ع)  ،حضرت فاطمه (س)  ،امام حسن(ع) وامام حسین(ع) رابیان می کند.
 -41بادقت درآیه شریفه « انام ولیکم اهلل ..........والذین آمنوا »...............به سواالت زیر پاسخ دهید؟
 -1آیه راتکمیل کنید؟ ورسوله -الذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاه وهم راکعون
 -2مصداق آیه چه کسی است؟ حضرت علی(ع)
 -3به چه آیه ای مشهور است؟ والیت
 -41عبارت قرآنی « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته» را
 -1ترجمه کنید .ای پیامبرآنچه ازسوی پروردگارت برتو نازل شده ،ابالغ کن واگر انجام دهی ،رسالت اورا انجام نداده ای
 -2آیه به کدام ماموریت مهم پیامبر(ص) اشاره دارد؟ معرفی حضرت علی(ع) به عنوان جانشین خود درغدیر خم خم
 -42باتوجه به آیه شریفه« یایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل واطیعوا الرسول واولی االمر منکم»
 -1آیه راترجمه کنید.

ای کسانی که ایمان آورده اید  ،ازخدا اطاعت کنید وازرسول و ولی امرتان اطاعت کنید.
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 -2پیام آیه رابنویسید .مسلمانان باید ازخدا ورسول وصاحب امر در برنامه های زندگی خود اطاعت کنند وچون این سه اطاعت درکنار
هم قرار گرفته اند ،سرپیچی ازهرمورد ،حرام است.
 -43چراجابردرمورد مصداق اولی االمر ازپیامبر(ص) سوال کرد؟معموال وقتی حکم کلی نازل می شد ،مسلمانان جزئیات آن راازپیامبر(ص) می
پرسیدند ،وقتی هم آیه اولی االمر نازل شد ،جابربن عبد اهلل انصاری نزد پیامبر(ص) رفت وپرسید« یارسول اهلل ماخدا ورسول
اوراشناختیم ،الزم است اولی االمر رابشناسیم»
 -44درمورداینکه دو مسئولیت پیامبراکرم(ص) یعنی« تعلیم وتبیین دین(مرجعیت علمی) و«والیت ووحکومت» پس ازایشان چه سرنوشتی
پیدامی کنند چندفرض مطرح است؟
 -1قرآن کریم وپیامبراکرم(ص) دراین باره سکوت کرده اند.
 -2همچون مسئولیت اول ،پایان این دومسئولیت رانیز اعالم نموده اند.
 -3جانشین راتعیین نموده ودومسئولیت«تعلیم وتبیین» و«والیت وحکومت» رابرعهده وی قرارداده اند.
 -45چرابطالن این فرض که«قرآن کریم وپیامبراکرم(ص) درموردتداوم دومسئولیت «تعالییم وتببین دین ووالیت ووحکومت »پس ازرحلت
رسول اکرم(ص) دراین باره سکوت کرده اند روشن است؟ زیراقرآن کریم ،هدایتگر مردم درهمه امور زندگی است ؛ وممکن نیست نسبت
به این دو مسئلیت مهم که به شدت درسرنوشت جامعه اسالمی تاثیر گذاراست بی تفاوت باشد.همچنین پیامبر اکرم(ص) آگاه ترین
مردم نسبت به اهمیت وجایگاه این مسئولیت هاست ونمی تواند ازکنار چنین مسئله مهمی باسکوت وبی توجهی بگذرددرحقیقت  ،بی
توجهی به این مسئله بزرگ ،خود دلیلی برنقص دین اسالم است؛ واین درحالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.
 -46چراصحت این فرض که قرآن « همچون مسئولیت اول ،پایان این دومسئولیت («تعلیم وتبیین »و« ووالیت و وحکومت»رانیز اعالم
نموده اند» صحیح نیست؟زیرا نیاز جامعه به حکومت وتعلیم وتبیین دین ،پس از رسول خدا(ص) نه تنها ازبین نرفت  ،بلکه افزایش هم
یافت؛ زیراگسترش اسالم درنقاط دیگر  ،ظهور مکاتب وفرقه های مختلف ،پیدایش مسائل ومشکالت جدید اجتماعی ،اقتصادی  ،سیاسی
وفرهنگی را به دنبال داشت ونیاز به امام ورهبری که درمیان انبوه افکار وعقاید ،حقیقت رابه مردم نشان دهدوجامعه راآن گونه که پیامبر
اداره می کرد ،اداره نماید ،افزون ترمی شد .عالوه براینکه اصوال حکومت واداره جامعه وتعلیم وتبیین دین ،امری تمام شدنی وپایان پذیر
نیست وهمواره جامعه نیازمند حاکم ومعلمی است که بتواند راه رسول خدا(ص) را ادامه دهد واحکام اسالم را اجرا نماید.
 -47چرا این فرض که خدا جانشین پیامبر(ص) راتعیین نموده ودو مسئولیت «تعلیم وتبیین دین» و« والیت وحکومت» رابرعهده وی قرار
داده اند» منطقی وقابل قبول است.؟ رسول اکرم(ص) به فرمان خداوند ،بهتداوم وتعلیم وتبیین دین ودوام حکومت پس ازخود به شکل«
امامت» فرمان داده وجانشین خود راتعیین کرده است ومانع تعطیلی این دومسئولیت شده است.

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

صحیح

 -2پیامبراکرم( ص) برابری همه افراد رادربرابر قانون اعالم کرد ودر مقابل تعصبات قومی وقبیله ای ایستاد.

صحیح

 -3همان گونه که پیامبر(ص) درعلم خود عصمت دارد ،علی (ع) نیز درعلم خودمعصوم است.

صحیح

 -4علی (ع) مطابق شیوه خلفای گذشته بیت المال راتقسیم کرد.

غلط

 -5پیامبر(ص) درآمدبیت المال رابه صورت مساوی بین همه تقسیم می کرد.

صحیح

 -6پیام حدیث ثقلین که پیامبر(ص) «راه ماندگاری درصراط مستقیم هدایت» راگوشزد فرمود ،با«حدیث علی مع القرآن والقرآن مع علی
صحیح

»ارتباط معنایی دارد.
« -7عصمت علمی » حضرت علی(ع) ازدقت درحدیث« انا مدینه العلم وعلی بابها» مفهوم می گردد.

غلط

 -8بزرگان علم ودانش وپیامبر(ص) درباره قضاوت حضرت علی(ع) صفت دقیق ترین وصادق ترین رابیان کردند.

صحیح

سواالت تکمیلی
 -9نام علی(ع) به معنی واالو.................است .بلندمرتبه
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 -11پیامبر(ص) درسخنان خودازکلمه ...............که ترجمه آن پیرو می شود ،استفاده کردوپیروی ازامام علی (ع) راسبب ............دانسته است.
شیعه -رستگاری
 -11شیعه ،مسلمانی است که به فرمان..................و....................امیرالمونین(ع) راجانشین پیامبرمی داند وازاوپیروی می کند.
 -12حضرت علی(ع) ازهمان آغازباالگو قراردادن سیره وروش پیامبر(ص)عدالت ومبارزه با................و...................را ،سرلوحه کارخودقرارداد.
تبعیض – نابرابری
 -13یکی ازابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمومنین(ع) ...............و..............وی بود.

علم ومعرفت

 -14امیرالمومنین(ع) به دانش بی مانندی رسیدکه هرکس درهر موردی ازایشان سوال می پرسید ،ایشان .................و...........................پاسخ می
داد.

بی درنگ -کمال درستی

 -15حضرت علی(ع) همانند رسول خدا(ص) همه .....................رادرخود جمع کرده بود وتمام ویژگی هایی راکه یک....................باید داراباشد،
دارابود.

فضائل الهی -رهبرجامعه

 -16پیامبر(ص) باداروهای خویش بیماران................و................رادرمان می کرد.

غفلت زده -سرگشته

 -17پیامبر(ص) فرمودند « :اقوام وملل پیشین بدین سبب  ،دچارسقوط شدند که اجرای...............روا می داشتند.

عدالت ،تبعیض

 -18رفتاررسول خدا(ص) بامردم به قدری محبت آمیز بود که مردم ،ایشان را.................خود می دانستند.
 -19یکی ازاهد اف مهم حکومت الهی رسول خدا(ص) ....................بود.وایشان دراین مورد با........................کرد .اجرای عدالت-قاطعیت عمل
 -21حضرت علی(ع) وقتی حکومت رابه دست گرفت ,اعالم کرد من براساس ...............و..........................رسول خدا(ص) حکومت می کنم.
دستورات قرآن -سنت
سواالت کوتاه پاسخ
 -21پیامبر(ص) چگونه عدالت رامیان مسلمانان برقرارکرد؟ باتقسیم مساوی بیت المال میان مسلمانان واینکه میان عرب وغیرعرب فرق
نگذاشتن
 -22دومورد ازآزارواذیت هایی که سران قریش درموردرسول خدا(ص) انجام می دادندرابنویسید؟ -1به اوساحروجادوگر می گفتند-2
خاکستربرسرورویش می پاشیدند.
 -23رسول خدا(ص) چه موضوعی رابه عنوان یکی ازاهداف مهم حکومت الهی معرفی وباقاطعیت به آن عمل کرد؟ اجرای عدالت
 -24دومورد ازفضایل و ویژگی های امام علی (ع) رابنویسید؟ -1عدالت بی مانند -2علم بی کران
 -25ازبزرگان اهل سنت ،چه کسی برنهج البالغه شرح نوشته است؟ ابن ابی الحدید
 -26چراعده ای ازتقسیم بیت المال توسط علی(ع) ناراحت شدند؟ زیرا قبل از حضرت علی(ع) به صورت ناعادالنه ,مقدارکالنی می گرفتند.
 -27این که رسول خدا(ص) خطاب به امام علی(ع) فرمود «:سوگندبه خدایی که جانم در دست اوست ،این مرد وکسانی که ازاو پیوری کنند،
رستگارند و »...به چه جهت بود؟وثمره آن چیست؟ برلزوم اطاعت ازحضرت علی(ع) وثمره آن رستگارشدن واهل نجات بودن است
 -28چه کسی پیشنهاد نام حضرت علی (ع) راداد ونام ایشان به چه معناست؟ پیامبر(ص) -واال وبلندمرتبه
 -29پیامبرحکومت خودراکجابنانهادوچدسال طول کشید؟ مدینه11-سال
 -31چه عاملی باعث شد که متکبران وبرخی ازبزرگان قبایل ،جنگ هایی راعلیه پپامبر(ص) به راه انداختند وموضع پیامبر(ص) دراین مورد
چه بود؟ آنان تعالیم اسالم رابه ضررخود می دیدند -بسیج مسلمانان
 -31مذمت کسانی که کاروفعالیت نمی کردند وفقط عبادت می کردندمربوط به کدام ویژگی پیامبر(ص) به عنوان اسوه بود؟ مبارزه بافقر
ومحرومیت
 -32پیامبر( ص) چه کسانی راازمصادیق آن هایی می داندکه به او ایمان نیاورده اند؟ کسانی که باشکم سیر بخوابند وهمسایه شان گرسنه
باشد.
 -33کدام عامل باعث شد که حتی آزارواذیت های مردم ،سبب دوری پیامبر(ص) ازآن ها نگردد؟ عالقه به نجات مردم ازگمراهی
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سواالت تشریحی
 -34چهارمورد از سیره وروش رسول خدا(ص) رادررهبری بنویسید؟
 -1تالش برای برقراری عدالت وبرابری  -2محبت ودارا بامردم -3سخت کوشی ودلسوزی درهدایت مردم  -4مبارزه بافقر ومحرومیت
 -35ازسیره پیامبر(ص) دررهبری جامعه«،تالش برای برقراری عد الت وبرابری» راتوضیح دهید؟
یکی ازاهداف مهم حکومت الهی رسول خدا(ص) اجرای عدال ت بود وایشان دراین موردباقاطعیت عمل کرد وکوشید تاجامعه ای عادالنه
بنا کند که درآن ا زتبعیض خبری نباشد وهمه دربرابرقانون الهی یکسان باشندآن حضرت ،درآمد بیت المال رامیان مسلمانان به تساوی
تقسیم کرد وفرقی میان عرب وغیر عرب نمی گذاشت .به همه بردباری ومالیمتی که دربرابر ضایع شدن حق شخصی خودداشت،
دربرابرضایع شدن افراد جامعه می ایستاد وکوتاه نمی آمد ومتجاوزان حقوق مردم رادرهرموقعیت ومقامی که بود ،مجازات می کرد.
 -36ازسیره پیامبر(ص) دررهبری جامعه« ،محبت ومدارا بامردم» راتوضیح دهید؟
رفتاررسول خدا(ص) بامردم به قدری محبت آمیز بود که مرد ،ایشان راپدرمهربان خود می دانستند ودرسختی ها به ایشان پناه می
بردند.هرکس به خانه آن حض رت می رفت ،به اواحترام می گذاشت تاآنجا که گاهی ردای خود را زیر پای اوپهن می کرد یابرجای خود
می نشاند.هرگز درمقابل یارانش پای خود رادراز نمی کرد وسعی می کرد تاوقتی که آنها نشسته اند ،درکنارشان باشد....
 -37ازسیره پیامبر(ص) دررهبری جامعه«،سخت کوشی ودلسوزی درهدایت مردم» راتوضیح دهید؟
پیامبر( ص) چنان عالقه مند به نجات مردم ازگمراهی بود که سختی ها وآزارهای این راه ،هرگز سبب دوری اوازمردم نگردید وآن
قدربرای هدایت شان شبانه روز تالش کرد که خداونددراین باره خطاب به مسلمانان فرمود :رنج شما برای او سخت ودشوار است
وبرهدایت شما حریص است .آن حضرت ،تالش می کرد حتی کسانی راکه باایشان می جنگیدند هدایت کند وبه سوی حق دعوت نماید.
 -38ازسیره پیامبر(ص) دررهبری جامعه«،مبارزه بافقر ومحرومیت» راتوضیح دهید؟
رسول خدا(ص) هم بافقر مبارزه می کرد وبه دنبال جامعه ای آباد ودور از محرومیت بود وهم باکوچک شمردن فقیران وبینوایان به
مخالفت برمی خاست .از این رو ،مردم رابه کار وفعالیت تشویق می کرد ،ازبیکاری بدش می آمد وکسانی راکه فقط عبادت می کردند
وکار نمی کردند ،مذمت می کرد.
 -39چرادرزمان رسول خدا(ص) مردم درلحظات سرنو شت ساز ،دستور ایشان رابه درستی نمی پذیرفتند؟ بسیاری از اعراب به علت این که
هنوز فرهنگ اسالمی راجایگزی ن فرهنگ جاهلی نکرده بودند ،فرمان پیامبر(ص) رامانند فرمان بزرگان قوم خود می دانستند ،به همین
علت درلحظات سرنوشت ساز به جای فرمان الهی به فرمان بزرگان قوم خود متمایل می شدند.
 -41رسول خدا(ص) به مسلمانان درجنگ باکفاررعایت چه اموری راسفارش نموده اند؟
 -1کودکان وپیران وزنان رانکشید
 -2حیوانات حالل گوشت رانکشید ،مگر اینکه برای تغذیه نیاز داشته باشید.
 -3هرگز آب مشرکان رازهرآلودنکنید.
 -4مزارع ونخلستان ها رانسوزانید.
 -5اگرکافری درجنگ کشته شداورا مثله نکنید.
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