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 (78)حج/«    الدِّينِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي » با انديشه در آيه به سواالت پاسخ دهيد:-195

 الف( کدام قاعده از آيه قابل استنباط است ؟

 ب(چگونه اختيارات حاکم اسالمي قابل استنباط است؟

 ج( مهمترين نکته در خصوص قوانين متغير بر اساس آيه چيست؟

  .را بنويسيد«هُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اإلِسْالَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ»پيام آيه-196

 سواالت تشریحی-

 سبب اصلي آن چيست؟ چرا خداوند يک برنامه کامل دراختيارانسانها گذاشته است؟ علت و-197

 وجود امام معصوم پس از پيامبر، سبب چه چيز مي شود؟-198

 چرا قرآن کريم نيازي به تصحيح ندارد ؟-199

 دريافت برنامه کامل زندگي و عمل به آن چه عواقبي براي انسان به دنبال دارد ؟-211

 از عوامل ختم نبوت پويايي و روز امد بودن دين اسالم را توضيح دهيد؟-211

  ؟مثال توضيح دهيد يک ير را بانياز هاي ثابت و نياز هاي متغ-212

 چيست؟ ،بوده اندمبران پيشين ،وظيفه کساني که پيرو پيابا آمدن اخرين پيامبر-213

 اسالم براي حاکم نظام اسالمي چه اختياراتي را در نظر گرفته است؟-214

 ويژه حاکم اسالمي در نظام اسالمي را بررسي کنيد؟ اختيار-215

 

 درس چهارم :معجزه جاودان 



 

 

 نکات

 قرآن کريم آخرين کتاب الهي است ..-216

 داشتند که نشان مي داد از طرف خدا آمده اند و در ادعاي خود صادق اند .پيامبران الهي نشانه هايي -217

 انسان هاي حقيقت طلب وقتي با دعوت پيامبران مواجه مي شدند از آنان براي ايمان آوردن نشانه مي خواستند . -218

د انجام مي دادند که اين کارهاي خارق قابله با آن عاجز بودنمپيامبران به اذن خدا کارهاي خارق العاده اي که مخالفان از  -219

 العاده را معجزه مي گويند .

معجزه هاي حضرت موسي عبارتند از : عصايي که به ماري بزرگ تبديل مي شد ، نوري که به هنگام بيرون آمدن دست او  -211

 از گريبانش ، همه جا را روشن مي کرد .

بيمار العالج ، زنده کردن مردگان ، خبر دادن از آذوقه هاي داخل خانه معجزه هاي حضرت عيسي عبارتند از : شفا دادن  -211

 ها .

 رابطه ي رسالت پيامبر  با معجزه اش در اين است که هم رسالت و هم معجزه ي او هر دو هميشگي است . -212

 معجزه لطف الهي در جهت هدايت انسان هاست . -213

 .استمحکم در برابر حقيقت جويان معجزه حجتي  -214

 آوردن سوره اي مشابه يکي از سوره هاي قرآن است .، آسان ترين راه براي مخالفان بر غير الهي نشان دادن اسالم -215

 معجزه ي پيامبر از نوع کتاب و علم و فرهنگ است تا شاهدي حاضر بر نبوت پيامبر باشد . -216

غت ، زيبايي هاي لفظي ، ساختار موزون کلمه ها و جمله ها و از طريق فصاحت ، بالاعجاز قرآن نشانه هاي لفظي و ظاهري  -217

 رسايي در معنا مي توان پي برد .

 زيبايي و شيريني بيان ، موزون بودن کلمه ها و رسايي تعبيرات در طول تاريخ سبب شده که کتاب قرآن در افکار و نفوس نفوذ کند . -218

 هنري است .اعجاز لفظي قرآن همان مقوله ي زيبايي  -219

 .محتوايي قرآن در آن است که همه ي انسان ها را به آوردن سوره اي مشابه يکي از سوره هاي قرآن دعوت کرده است  و نشانه ي معنايي -221

 ويژگيهاي اعجاز معنوي قرآن عبارتند از : -221

هيچ تضادي ما  آيه است. 6236داراي  سال نازل شده و 23قرآن در طول الف( انسجام و وحدت دروني در عين نزول تدريجي ؛ 

اَفَال يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو » . خود قرآن مي فرمايد  بين نازل شدن قرآن در زمانهاي مختلف درباره ي موضوعات آن وجود ندارد



 

 

ز غير خدا بود در آن ناسازگاري بسيار مي کانَ مِن عِندِ غَيرِ اهللِ لَوَجَدوا فيهِ اِختِالفاً کَثيراً: آيا در قرآن تفکر نمي کنيد که اگر ا

 «يافتيد. 

ب( تأثير ناپذيري و تبعيت نکردن از فرهنگ و عقايد زمان ؛ يعني قرآن از هيچکدام از افکار ، عقايد ، آداب و رسوم جامعه ي 

ست .باالترين جنبه اعجاز جاهلي)مانند زنده به گور کردن دختران و زنان، تبديل شدن خانه کعبه به خانه بت ها( تبعيت نکرده ا

 قرآن کريم است.

: در مدت بيست و سه سال نازل شده است و به همه ي موضوعات پرداخته ، از موارد علمي گرفته  و همه جانبه بودنج( جامعيت 

راي انسان تا موارد غيبي از دنيا و آخرت ، زندگي فرشتگان ، کرات ديگر را در بردارد و عالي ترين راهنما در همه ي موارد ب

 هاست .

:قرآن کريم برخي نکات علمي بي سابقه اشاره مي کند که در تمام دنيايي آن روز بي سابقه بود از ذکر نکات علمي بي سابقه -د

 له نيروي جاذبه ،انبساط جهان مج

 سواالت چهار گزینه ای-

 .باشد .......... نبود، نمي توانست ........به استناد تاريخ، اگر سند نبوت و حقانيت پيامبر )ص( از نوع  -222

 شاهدي حاضر بر نبوت ايشان –الف( علم و کتاب و فرهنگ 

 شاهدي حاضر بر نبوت ايشان مي باشد. –ب( سخني فصيح و اديبانه با اعجاز لفظي و ظاهري 

 سيماي درخشان آن پس از قرن ها آشکار مي شود. –ج( علم و کتاب و فرهنگ 

 سيماي درخشان آن پس از قرن ها آشکار مي شود. -اديبانه با اعجاز لفظي و ظاهري  د( سخني فصيح و

به ترتيب مربوط به کدام جنبه ي اعجاز قرآن مي « از هر چيز دو گونه آفريديم»و « رسايي معنا»و « اصالح جامعه»عبارات  -223

 باشد؟

 اعجاز محتوايي -اعجاز علمي –اعجاز محتوايي ب(     از علمي                اعج –اعجاز لفظي –الف(اعجاز محتوايي 

 اعجاز معنوي –اعجاز لفظي  –اعجاز محتوايي از لفظي                      د(اعج –اعجاز علمي  –اعجاز محتوايي ج(

 ـ معجزات يد بيضاء و شفا دادن بيماران العالج مربوط به کداميک از پيامبران الهي است ؟224

                                        )ع(                                                                                                                          هر دو از معجزات حضرت عيسي(ب   )ع(معجزات حضرت موسياز هردو (الف

 )ع(عيسيشفاي بيماران العالج معجزه  و)ع(يد بيضاء معجزه حضرت موسي(ج



 

 

 شفاي بيماران العالج معجزه موسي)ع(و)ع(يد بيضاء معجزه حضرت عيسي (د

کنند و آيات قرآن را  وآمدارند مردم به خانه پيامبر)ص( رفت که نگذ کرده بودند مورن مکّه دراوايل بعثت افرادي را مأـسرا225

کداميک ازجنبه هاي اعجاز قرآن  دهد. اين مطلب بيانگر مي قرار اي را تحت تاثير ههرشنونددانستنداين آيات  مي.زيرا بشنوند

 ميباشد؟

 معنايي                                        نشانه هاي محتوايي و (ب    نشانه هاي لفظي وظاهري   (لفا

 جامعيت وهمه جانبه بودن قرآند(    امي بودن آورنده قرآن     (ج 

جمله ها و رسايي درمعنا با وجود ايجاز واختصار مربوط به کداميک ازجنبه هاي اعجازقرآن  ساختارموزون کلمه ها وـ 226

 ميشود؟

 امّي بودن آورنده قرآن                                                          (ب     نشانه هاي محتوايي ومعنايي  (الف

 انسجام درنزول تدريجي قرآن(د ظي وظاهري قرآن      نشانه هاي لف (ج

 کداميک ازموارد داده شده زيراست؟ بيانگر ـ آيه زير227

 «اگر)قرآن( از نزد غيرخدا بود درآن اختالف بسيار مي يافتند.«لَوکانَ مِن عِندِ غَیرِاهللِ لَوَجَدوا فیه اِختِالفاً کَثیراً»

 جامعيت قرآن                                                             (ب    ل تدريجي و وحدت دروني درعين نزونسجام ا(الف

 شادابي دائمي تازگي و(د        ثيرناپذيري ازفرهنگ وعقايدزمانه           تا(ج   

 کداميک از اعجازهاي معنوي قرآن به شمار مي رود؟ -228

 همه موارد(د   زوجيت گياهان  (ج  حرکت زمين( ب تحدي قرآن (الف

 ص کنيد.با )ص/ غ( مشخّ  هاي زير رادرستي يا نادرستي گزاره-

 قرآن کريم مي باشد.« اعجاز لفظي و ظاهري»جامعيت قرآن کريم از نشانه هاي -229



 

 

 قرآن کريم افق هاي جديدي از حکمت، علم و معرفت را به روي جويندگان مي گشايد.-231

 يکي از ويژگي هاي معجزه آخرين پيامبر )ص( اين است که آيندگان هم معجزه بودن آن را تاييد کنند -231

 .و آن را فوق توان بشري بدانند،مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند  يکي از ويژگي هاي قرآن کريم-232

  .کريم ،آوردن سوره مشابه يکي از سوره هاي قرآن کريم باشدآسان ترين راه براي غير الهي نشان دادن اسالم و قران -233

  .به شدت با عقايد نادرست مبارزه کرد قرآن کريم از فرهنگ و اداب رسوم و عقايد جاهلي تاثير نپذيرفت و-234

 زيبايي هاي لفظي، ساختار موزون کلمه ها، از آغاز نزول مورد توجه همگان و حتي مخالفان قرار گرفت.-235

 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

  .هاي ........ اعجاز اين کتاب آسماني استة قرآن کريم در افکار و نفوس از نشانهنفوذ خارق العادّ-236

 سخن گفته است. سال نزول تدريجي داشته و در باره ي موضوعات متنوعي مانند ........ و ............. 23با اين که قرآن کريم در طول  -239

 در هر دوره اي از زمان، مجموعه اي از افکار، عقايد، آداب و رسوم که از آن به ........... تعبير مي شود. -238

قرآن کريم به شدت با آداب جاهلي مبارزه کرده و به اصالح جامعه پرداخت و از عدالت خواهي و معنويت و حقوق برابر  -239

 ....... بشريت به شمار مي رفت سخن گفت. انسان ها که ...........

مربوط به ..................... از « خداوند آسمان ها را با ستون هايي که براي شما ديدني نيستند، بر پا داشته است.» عبارت قرآني-241

 اعجاز ............ مي باشد.

.......نازل شده از مسائل مهم و حياتي که انسان در هدايت از.......... و ..عه اي به دور قرآن کريم با وجود اين که در جام -241

 بدان نيازمند بوده سخن گفته است.

..............و..............قرآن بيش تر نمايان تري از فرهنگ و دانش برسند هر چه زمان بگذرد و انسان ها به درجات عالي-242

 .خواهدشد



 

 

اضع کرد مردم خواند که برترين معارف را در برداشت و فيلسوفان و اديبان را خ ابتداي بعثت آياتي را براز همان پيامبر)ص(-243

 ... مي باشدکه بيانگر.......

 .قرار داد .........از جنس ......اصلي پيامبر)ص( معجزهخداوند -244

 سواالت کوتاه پاسخ-

  .جنبه هاي اعجاز قرآن را نام ببريد.-242

 چرا هر پيامبري به داشتن معجزه نيازمند است؟ -246

 ؟را تعريف کنيد معجزه-247

 هر کدام از موارد زير به کداميک از جنبه ها يا اعجاز قرآن داللت دارد؟ -248

    قرآن کريملف(فصاحت و بالغت ا

 ب(تأثير ناپذيري و تبعيت نکردن از فرهنگ وعقايد زمانه

مربوط به کدام يک از موارد اعجاز « گذاشتند مردم از خانه پيامبر)ص( آيات قرآن را گوش دهند.سران مکه نمي »عبارت -249

 قرآن کريم مي باشد؟

  هاي اعجاز قرآن کريم است؟مربوط به کدام يک از جنبه هريک   تموزون بودن در کلمات و رسايي در تعبيرا-251

 کشف ارتباط-

جامعيت  –لفظي و محتوايي –معنوي و محتوايي  -تأثير ناپذيري از عقايد دوران جاهليت  -لفظي و ظاهري  » عبارات :  -251

 مربوط به کدام يک از موارد زير است؟« ذکر نکات علمي بي سابقه –وهمه جانبه بودن 

 رهنمود هاي قرآن کريم دقيق تر از اعضاي بدن با يکديگر هماهنگ اند، به اعجاز .... قرآن اشاره دارد.» مفهوم  الف(

 کشف ابعاد جديدي از معارف قرآن در عين گذر زمان و درخشندگي آن مبين ....... مي باشد. ب(

 ............ قرآن اشاره دارد.زيبايي و شيريني بيان، موزون بودن کلمه ها و رسايي تعبيرات به اعجازج(

 طرح موضوع هايي چون آرمان هاي مقدس انسان ها، چون عدالت خواهي، علم دوستي، معنويت مؤيد .............. مي باشد.د(



 

 

  بخش آيات و احاديث-

 ؟«بسياري در آن مشاهده مي شداگر قرآن غير از خدا بود اختالف و ناسازگاري » سوره نساء مي فرمايد: 82چرا خداوند درآيه ي -252
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 ب(طبق تاکيدآيه معجزه بودن قرآن کريم را بيان کنيد؟  
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 ؟دارد«انسجام دروني ،در عين نزول تدريجي»چگونه قرآن کريم ؛توضيح دهيد-263

 دليل بياوريد؛از کجا بدانيم قرآن کريم دچار تحريف نشده است؟-264

 تناسب معجزه پيامبران الهي را با زمان خودشان مقايسه کنيد ؟-265

 چگونه بايد باشد؟ ،براي تمامي زمان ها خواهد بودبه نظر شما معجزه آخرين پيامبر الهي که دينش -266

 معجزه آخرين پيامبر الهي بايد از چه و يژگي هاي برخوردار باشد تا براي همه زمان حفظ شود؟-267

 پنجم: مسئولیت های پیامبر اکرم )ص(درس 

 :نکات

 قلمرو رسالت پيامبر عبارتنداز:-268

 الف(دريافت وحي و رساندن آن به مردم.

 تعليم و تبيين تعاليم دين.ب( 

 ج( واليت و سرپرستي جامعه.

 د( واليت معنوي .

 نويسندگان قرآن را کاتبان وحي گويند که براي حفظ پيام الهي و امکان دسترسي مردم به آن اين کار انجام مي گرفت . -269

 حفظ کنندگان آيات قرآن را حافظان وحي گويند . -271

 کاتب قرآن امام علي)ع( است . اولين و برترين حافظ و -271

براي اينکه مردم بتوانند به معارف بلند قرآن دسترسي داشته و جزئيات احکام را بفهمند ، شيوه ي عمل به آن را بياموزند  -272

 دومين رسالت پيامبر تعليم ، تبيين يا مرجعيت ديني است .

گفتار و رفتار پيامبر)ص( است . اولين و بزرگترين معلم قرآن اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي -273

 پيامبر)ص( است .

يکي ديگر از رسالت هاي پيامبر)ص( واليت ظاهري است که براي اجراي احکام و قوانين اسالم در جامعه صورت مي  -274

 گيرد .



 

 

 ، زکات ، روزه ، حج و واليت.بر اساس حديثي از امام باقر)ع( اسالم بر پنج پايه استوار است : نماز  -275

داليل و عواملي ضرورت تشکيل حکومت اسالمي  عبارتند از :  -ن پايه هاي اسالم محسوب مي شود واليت مهمتري -276

ضرورت اجراي احکام اسالمي براي برقراري عدالت اجتماعي ، پذيرش واليت الهي و دوري از طاغوت .ضرورت حفظ جامعه 

 اسالمي

احکام و قوانين اسالمي بر مسلمانان واجب است و پياده کردن احکام جهت اجراي عدالت فقط از طريق تشکيل اجراي  -277

 حکومت امکان پذير است .)ضرورت اجراي احکام اسالي مانند عدالت اجتماعي(

 ولي و سرپرستي حقيقي انسانها خداست. -278

 مان الهي نباشد طاغوت ناميده مي شود .هر قانوني که نشأت گرفته از قرآن و برخاسته از فر -279

 اطاعت از دستورات طاغوت بر مسلمانان حرام است . -281

 واليت به معناي سرپرستي همراه با محبت و دوستي است . -281

 به کسي را که داراي مقام واليت باشد ولي گويند . -282

نوع واليت را عام حمت و محبت آن را اداره مي کند اين خداوند ولي مطلق است . همه ي موجودات را آفريده و از سر ر -283

 .و همگاني گويند

 خداوند لطف خود را به پيامبرش کامل کرده و او را واسطه ي فيض و رحمت براي بندگان قرار داد . -284

 مرتبه اي از واليت است که به اذن خداست.واليت معنوي پيامبر)ص(-285

داد و به کمال و  اين است که از طُرُق معنوي و غيبي روح و جان مؤمنان را پرورش ميص( )از برکات معنوي وجود پيامبر-286

 .تقرب مي رساند

 باالترين و برترين مقام پيامبر)ص( واليت معنوي است . -287

 اي دست يافتني نيست.رسول خدانزد خدا براي هيچ فرشته جايگاه -288

غير اسالمي نظامي شرک آميز است چون حاکمش طاغوت است.  ما موظفيم آثار امام خميني مي فرمايد: هر نظام سياسي  -289

 شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.)ضرورت پذيرش واليت الهي و دوري از طاغوت(

ي خود را بدرستي انجام دهند که زماني پيامبران مي توانستند مسئوليت الهو  عصمت به معناي پاکي از گناه و اشتباه است-291

 مرتکب گناه واشتباه نشوند.

 اولين مسئوليت پيامبر دريافت و ابالغ وحي است تا بدين طريق دين الهي به درستي به مردم برسد و هدايت شوند.-291



 

 

 پيامبر بايد معصوم باشد.ديگر مسئوليت پيامبر تعليم و تبيين دين است. براي جلوگيري از انحرافات و کسب اعتماد مردم  -292

از آنجا که پيامبران اسوه و الگوي پيروان خود در عمل به دين الهي هستند، مردم آنها را سرمشق خود قرار مي دهند. براي  -293

 جلوگيري از گمراهي ها پيامبر بايد معصوم باشد.

 مصونيت از خطا و اشتباه در پيامبران ناشي از بينش عميق آنها است. -294

 .تاز علم، ايمان و تقواي آنها اسمصونيت از گناه در پيامبران ناشي  -295

 .کسي که براي داوري وقضاوت نزد طاغوت رود در گمراهي آشکار است-296

 

 

 

 

 

 سواالت چهار گزینه ای-

 کدام مورد در حيطه ي واليت معنوي پيامبر)ص( نمي باشد؟-297

 الف(واسطه ي رساندن فيض و رحمت به مخلوقات 

 ( تصرف در عالم طبيعت به اذن خداوندب

 ج( شفا بخشيدن به بيماران                                             

 د(هدايت انسان در همه ي ابعاد فردي و اجتماعي 

 مي ....خورداي آنها از.بر ناشي از خطا واشتباه از شان بودن معصوم ..آنان است و.پيامبران ناشي از گناه در عصمت از-298

 باشد.

 ( علم، و ايمان وتقوي ـ بينش عميق  الف

 تقوي علم وايمان و ـ( بينش عميق ب

 ( تقواي الهي ـ داشتن ايمان قويد                                  ( علم وايمان ـ برخورداري از تقوي ج



 

 

 ؟ ندارد داللت پيامبر مسئوليت هاي از يک کدام ـ آيه شريفه به299

 « مُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَََلَقَد مَنَّ اهللُ عَلَی المُؤمِنینَ اِذ بَعثَ فیهِم رَسُوالً مِن اَنفُسِهِم یَتلُوا عَلَیهِم ءایاتِهِ وَ یُزَکِّیهِم وَیُعَلِّ» 

 ابالغ و حي   (ب       واليت وسرپرستي جامعه    (الف

 تزکيه وتعليم معارف ديني (د       تعليم وتبين تعاليم دين  (ج 

به کدام يک از   ...«لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُم ُالکِتابَ وَالمِیزانَ لِیَقُوُمَ النّاسُ بِالقِسطِ »ـ آيه شريفه 311

 پيامبران داللت دارد؟رسالت قلمروهاي 

 تعليم و تبين تعاليم ديني (د   دريافت و ابالغ وحي          (ج        واليت ظاهري            (ب             واليت معنوي  (الف

 ؟نيستيک نظام حکومتي سالم ميسّر  کداميک از اهداف زير بدون وجود-311

  رف ديني                       الف(تعليم وتعلّم احکام ومعا

 براساس قوانين عادالنهبر پائي جامعه اي ب(

 نجام عبادات فردي دينيد(ا    لهي به مردم              ابالغ وحي و احکام و معارف اج(

 ؟نمي شودکداميک از واليتها  مربوط  عبارت زير بر-312

 «.شود ها ميانسان ناظر براعمال و گواه پيامبر)ص( به اذن خدا عالم غيب را مشاهده کرده باطن انسانها را درک ميکند و»

 ب( واليت ظاهري      الف( واليت باطني    

 د( واليت تکويني  ج( واليت معنوي         

 اولين و برترين کاتب و حافظ قرآن کريم چه کسي بود؟-313

 حضرت علي )ع(    (پيامبر اکرم )ص(            ب (الف

 زيد بن ثابت (د        ابن عباس            (ج  

 اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي کدام است ؟ـ 314

 گفتار صحابه ورفتار پيامبر)ص( (ب                               رفتار صحابه  گفتار پيامبر)ص( و (الف

 رفتار پيامبر)ص( گفتار و (د                               گفتار ورفتار صحابه پيامبر)ص( (ج

 طبق حديث شريف امام باقر )ع( کداميک از پايه هاي پنجگانه اسالم مهمترين پايه شمرده مي شود ؟ـ 315

 الصُّومُ(دالزّکاةُ      (ج  الصَّالةُ     (ب الواليةُ     (الف

 .. ناميده ميشوند. ـ کساني که به مردم فرمان ميدهند و قانونگذاري ميکنند در  حالي که خداوند آنها را تعيين نکرده باشد  ...316

 ج( کفّار       د( طاغوت  الف( ولي       ب( اولي االمر    



 

 

 ـ چرا واليت و رهبري از پايه هاي دين اسالم شمرده شده است ؟317

 دستورات دين است. چون واليت ورهبري برپا دارنده احکام والف(

 ب( چون واليت ورهبري دريافت کننده وحي الهي است .

 واليت ورهبري تزکيه کننده نفوس مردم است.ج( چون 

 د( چون واليت ورهبري داراي عصمت و اعجاز است.

 باالترين و برترين مقام پيامبراکرم)ص( کدام است؟ـ 318

                          معنوي واليت ب(           لف( دريافت وابالغ وحيا

 تعليم وتبيين تعاليم دينيج(

 جامعه براي اجراي احکام اسالمياليت وسرپرستي د(و

 ..... است.و انجام دستورهاي وي بر مسلمانانمراجعه به طاغوت -319

 الف( حرام      ب(مکروه      ج( جايز        د( مباح

 .ص کنيدبا ) ص/ غ ( مشخّ هاي زير را درستي يا نادرستي گزاره-

 بهره مندي انسانها از هدايت معنوي به درجه تقوا و علم شان  بستگي دارد. -311

 گويند.واليت و سرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهي را واليت معنوي مي-311

 گفتار و رفتار پيامبر )ص( اوّلين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است.-312

 از اهداف رسالت پيامبر)ص( که بدون وجود يک نظام حکومتي سالم ميسّر نيست.ابالغ وحي و معارف الهي به مردم -313

 انجام دستورهاي وي بر مسلمانان جايز نيست.مراجعه به طاغوت و-314

 مي باشد.حفظ استقالل جامعه اسالمي در برابر کفار از داليل نيازمندي جامعه اسالمي به واليت و حکومت -315

براي حفظ پيام الهي و امکان دسترسي مردم به آن، عده اي از ياران آن حضرت آيات را مي نوشتند، که به آنان حافظان -316

 وحي مي گويند.

 تدوين و تنظيم قرآن کريم به همان شکلي که امروز در اختيار مردم قرار دارد در زمان پيامبر)ص( انجام گرفت.-317

 به مقام واليت معنوي پيامبر )ص( اشاره دارد اذن خداوند باطن انسانها را درک وآگاه و ناظر اعمال انسانهاستپيامبر به -318



 

 

 .عدالت اجتماعي است ييکي از اهداف رسالت پيامبر )ص( بر قرار-319

 گردد. فرمان الهي بازاجراي هر قانون و پيروي از هر کس ،هنگاهي صحيح است که به گونه اي به قانون الهي و به -321

 .در جامعه هر نوع حکومتي مورد پذيرش خداوند مي باشد-321

 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد

 شان نشأت گرفته از قرآن نيست ........ مي نامند. ساني را که فرمان و قانوندراسالم،ک-322

 .است......مسلمانان بر وي دستورهاي وانجام «طاغوت»به ي مراجعه-323

 .... مي نامند..ـ مرتبه اي از واليت را که کامال به اذن خداست ..324

 ..... مي گويند.داراي مقام واليت است .... و به کسي که ـ يکي از معاني واليت ....325

 بستگي دارد........ و...... ...... ،انها از هدايت معنوي به درجه بهره مندي انس-326

 پيامبر)ص(است.و......  ....... اولين و معتبرترين مرجع براي فهم عميق آيات الهي -327

  نيست؛ بلکه از طريق ..... صورت مي گيرد. عمومي و معمولي  آموزش هدايت معنوي،يک -327

 ................مي گويندسلطه بيگانگان را نپذيرند و زير بار آنها نروند اين حکم قرآني را قرآن از مومنان مي خواهد -329

 .و........آنان بهرمند شوند ز .......او  شوند ......ه مي کوشند بر جوامع ديگر مستکبران و ستمگران جهان هموار-331

 سواالت پاسخ کوتاه-

 ؟يت و حکومت اسالمي را نام ببريددو دليل از داليل نيازمندي جامعه اسالمي به وال-331

 ؟مهم پيامبر )ص( را نام ببريدسه مسئوليت -332

 اين که پيامبر به اذن خداوند باطن انسانها را درک وآگاه و ناظر اعمال انسانهاست، بيانگرکدام واليت است؟-333

 معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات قرآن چيست؟ ـ اولين و334



 

 

 کاتب قرآن چه کسي بود؟ اولين و برترين حافظ و-335

 ؟به معناي چيست عصمت-336

 حافظان وحي چه کساني هستند؟-337

 ؟يت و حکومت اسالمي را نام ببريددو دليل از داليل نيازمندي جامعه اسالمي به وال-338

 را تعريف کنيد؟ واليت معنوي -339

 ؟ـ کاتبان وحي چه کساني هستند 341

 قاعده نفي سبيل را تعريف کنيد؟-341

 و احاديث آيات-

 به سواالت پاسخ دهيد:«اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»تدبر در آيه با -342

 الف(چه کسي تشخيص مي دهد کدام فرد توانايي مقاومت در مقابل وسوسه هاي گناه را دارد؟

 ب(با تدبر در آيه چه کسي مسئوليت خود را بدرستي انجام مي دهد؟

به کدام يک از ..« یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَََو  و یُزَکِّیهِم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ.. » عبارت هاي که زير شان خط کشيده شده  -343

 اشاره دارد ؟ («قلمروهاي رسالت پيامبر)ص»

 «اِذ بَعَثَ فيهِم رَسوالً مِن اَنفُسِهِم  لَقَد مَنَّ اهللُ عَلَي المؤمِنينَ» .قابل استنباط است اي مقابل چه نکته  آيه ياز  -344

 ، به سئواالت زير پاسخ دهيد: «بِالْقِسْطِوَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمْ الْکِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ »با توجّه به آيه -345

 هاي تشکيل حکومت اسالمي دارد؟       الف(اين ايه اشاره به کدام مورد از ضرورت 

 مي باشد.)ص( ب(با تدبر در آيه بيان کنيد:عبارت خط کشيده شده مربوط به کدام هدف رسالت پيامبر 

 سواالت تشریحی-

 ؟فوايد تشکيل حکومت اسالمي را بنويسيد-346

  ؟واليت ظاهري از قلمروهاي رسالت پيامبر اکرم )ص( را توضيح دهيد-347



 

 

 به کدام قلمرو رسالت پيامبر)ص( مربوط مي شود؟ باختصار توضيح دهيد.« مردم بايد بتوانند احکام اسالمي را از پيامبر بياموزند»اين موضوع-348

 را توضيح دهيد.« واليت وسرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهي» از قلمروهاي رسالت پيامبر)ص( -349

 رهبري که جزء احکام مهم اسالمي است، چيست؟داليلي که دليل بر واليت -351

 چرا واليت و رهبري از پايه هاي دين اسالم شمرده شده و جزءاحکام مهم اسالم است؟-351

 ؟ضرورت پذيرش واليت الهي و دوري از حکومت طاغوت را با هم مقايسه کرده و نتيجه گيري کنيد-352

 ، چگونه مي تواند در زندگي خود تغيير به وجود آورد؟بعداز اوپيامبر وامام  انسان با توجه به مقام واليت معنوي ازطرف-353

 چرا مراجعه به طاغوت برمسلمانان حرام است؟-354

 چه تفاوتي بين واليت معنوي و واليت ظاهري است؟ به طور مختصر بررسي کنيد.-355

 بهره مندي انسان ها از هدايت معنوي نتيجه چيست ؟ و به چه چيز بستگي دارد ؟ - 356

 باالترين و برترين مقام پيامبر خدا که ابعاد آن بر افراد معمولي آشکار نيست، کدام است؟ -357

 چرا عصمت از الزمه پيامبري است ؟-358

  ؟چرا بدون وجود عصمت مسئوليت پيامبري به نتيجه نمي رسد-359

 ؟تشخيص عصمت بر عهده چه کسي است -361

 ؟الل کنيد معصوميت از گناه و خطا به چه صورت است استد-361

 درس ششم : پیشوای اسوه

 نکات 

  .سال تالش براي هدايت مردم مکه بادعوت مردم به مدينه هجرت کرد 13پس از  )ص(پيامبر خدا-362

 .فرمان خداوند بنا نهادرسول خدا حکومت اسالمي را در مدينه به -363

 .پيشوايي الگو و اسوه انسان هاسترهبري و  از جمله،درد زندگي فردي و اجتماعي رسول خدا همه ابعا-364



 

 

 )ص(:ي رهبري پيامبرايژگي هابعاد و-365

 اجراي عدالت الف(

ايستاد و کوتاه نمي آمد و در برابر ضايع شدن حقوق افراد جامعه مي بود.ايشان از اهداف مهم حکومت الهي رسول خدا »

 «.، مجازات مي کردموقعيت و مقامي بودند هردر را متجاوزان حقوق مردم

 محبت و مدارا با مردم ب(

 ج( سخت کوشي و دلسوزي در هدايت مردم 

 د(مبارزه با فقر و هم دردي با فقيران 

 و(برابري و اخوت اسالمي 

  .خاستبرمي به مبارزه هاي قومي و نژادي و غيره  صبرسول خدا با ارزش هاي جاهلي از جمله ،تع -366

  .از ديدگاه قرآن معيار و مالک برتري انسان ها تقواست-367

مهمترين ثمره اخوت مسلمانان با يکديگر بوجود آمدن قدرت بزرگي است که زورگويان و مخالفان با  اسالم را از تجاوز -368

  .را فراهم مي سازد به حقوق مسلمانان باز مي دارد و فرصت پيشرفت

 براي دستيابي به وحدت : الزم اقدامات و برنامه-369

  .خود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و براي پيشرفت و پيروزي تمام مسلمانان تالش کنيمالف (

 وهين به ساير مقدسات خوداري کنيم.ب(از اهانت و ت

  .ج(از مظلومان جهان دفاع کنيم

  .دانش و استدالل اعتال و ارتقاء بخشيمد(اعتقادات خود را با 

  .دراز نکنيم خود را مسلمان مي نامند دست دوستيکساني که به ظاهر و(

 سواالت چهار گزینه ای -

زيرا دوست دارم با دلي پاک و خالي از کدورت با شما  .نزد من بازگو نکنيد را )بدي هاي يکديگر:رسول خدا مي فرمود-371

 آن حضرت است؟مربوط به کدام ويژگي  )ص(ل خدااين توصيه رسو (.معاشرت کنم

 د(برابري       ج(سخت کوشي      ب(اجراي عدالت     الف(محبت و مدارا 

 ؟اين سخن از کيست و در مورد چيست«.کسي که صبح کند و در انديشه رسيدگي به ساير مسلمانان نباشد مسلمان نيست»-371



 

 

 وحدت مسلمانان –رسول خداست ب(      وحدت مسلمانان –علي )ع( الف(

 اجراي عدالت - رسول خداستد(از         ارا         مد -علي )ع(ج(

  ؟نمي باشدکدام يک از گزينه ها از برنامه هاي وحدت بخش مسلمانان -372

 الف( پرهيز از توهين به مقدسات ساير مذاهب اسالمي 

 ب(دفاع از مظلومان در تمام نقاط جهان 

 ج(اعتال بخشيدن به اعتقادات با دانش و استدالل

  د( با مسامحه رفتار کردن

 هدف مستکبران جهاني از اهانت به کتاب آسماني و پيامبر بزرگوار ما چيست؟ و چه راهي را براي رسيدن به اين هدف برگزيده اند؟-373

 ايجاد تفرقه و جنگ ميان مسلمانان -داشتن همه مسلمانان نابودي اسالم و ضعيف نگهالف(

 ايجاد تفرقه و جنگ ميان مسلمانان -اهانت و توهين به مقدسات مسلمانانب(

 پاشيدن بذر خرافه ميان مسلمانان -نابودي اسالم و ضعيف نگه داشتن همه مسلمانانج(

 مسلمانانپاشيدن بذر خرافه ميان  -اهانت و توهين به مقدسات مسلماناند(

 .مشخص کنيد(غ/ص) با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-

 .هاستن همه ابعاد فردي و اجتماعي زندگي رسول خدا اسوه و الگوي انسا-374

 .اگر بخواهيم با ديگر مسلمانان براساس معرفت و استداالل سخن بگوييم بايد تحصيالت داشته باشيم-375

  .مانان با يکديگر ، شکست قدرت هاي استعماري استمهم ترين ثمره اخوت مسل-376

  .معيار و مالک در تقسيم بندي انسان ها امتيازات قومي و قبيله اي است-377

 از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداري کنيم زيرا آنان مي خواهند بذر دشمني را ميان مسلمانان بکارند.-378

 اصل اسالم و پيام قرآن کريم  دشمني دارند، به صورت هاي مختلف در صدد نابودي آن ها هستند.مستکبران جهان با -379

 سواالت زیر را با عبارت مناسب پر کنید-



 

 

  .بنا نهاد ........س از هجرت به مدينه به فرمان خدارسول خدا پ-381

  ............مي کرد ،کردند فقط عبادت مي کردند و به کار توجه نميکه کساني را  )ص(رسول خدا-381

 .رسول خدا با ................مبارزه کرد-382

 ............استبرتري انسان از ديدگاه قرآن مالک-383

  .مسلمانان را به ........دعوت مي کرد« ره»امام خميني -384

.....خود کارند و در موقع مناسب .....آن را درو مي کنند تا به بذر دشمني را ميان مسلمانان مي ......توهين کنندگان به -385

 .برسند

 سواالت کوتاه پاسخ-

زيرا دوست دارم با دلي پاک و خالي از کدورت با شما  .نزد من بازگو نکنيدرا )بدي هاي يکديگر  :رسول خدا مي فرمود-386

 ؟خداسترهبري رسول معاشرت کنم(اين توصيه رسوال خدا مربوط به کدام ويژگي 

 ؟از ديدگاه رسول خدا سنت هاي غلط جاهلي چه بود-387

 ؟مهمترين سياست قدرت هاي استعماري چيست -389

   چيست؟توهين به مقدسات ساير مسلمانان عواقب و نتايج -399

  ؟در مورد دفاع از مظلوم رسول خدا چه فرموده است-411

 آیات و احادیث-

 «کَثِیرًالَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌََ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ »انديشه در آيهبا تفکر و -411

 رسول خدا است؟ و رهبري کدام ويژگي بيانگر آيه؛توضيح دهيد

  ؟بودن رسول خدا  را توضيح دهيدبا استناد به آيه باال معنا و مفهوم اسوه و الگو -412

 نزد من بازگو نکنيد؟ را بدي هاي يکديگر:چرا رسول خدا مي فرمود-413

مربوط به  .ستارنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت شما حريص )به شدت عالقمند(»اين سخن رسول خدا-414

  .رسول خداست کدا م ويژگي

  :پاسخ دهيدزير واالت به س «لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ »در آيه با تفکر-415



 

 

 کدام يک از ويژگي هاي رسول خداست؟يه مربوط به الف(آ

  ؟ب(براساس آيه علت اندوه و غصه رسول خدا چيست

 .ج( مهمترين پيام آيه را بنويسيد 

از اين سخن رسول خدا چه «.با شکم سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد به من ايمان نياورده است کسي که شب را» -416

 نتيجه عملي براي زندگي خود دريافت مي کنيد؟

کُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ مَیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَ»با تفکر در آيه-417

  :به سواالت پاسخ دهيد« إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 ل خداست؟الف(آيه باال مربوط به کدام ابعاد رهبري رسو

  ؟يه معيار برتري انسان چيستب(براساس آ

  .ج( پيام ايه را بنويسيد

 سواالت تشریحی:-

 ؟را توضيح دهيد «اجراي عدالت»از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص( -418

 ؟را با مردم را بررسي کنيد«محبت و مدا»از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص( -419

 ؟سخت کوشي و دلسوزي در هدايت مردم را بررسي کنيد از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-411

 را توضيح دهيد؟« با فقيرانمبارزه با فقر و همدردي »از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص(-411

  ؟را توضيح دهيد «برابري و اخوت اسالمي»از ابعاد و ويژگي رهبري رسول خدا)ص( -412

  ؟اقدام رسول خدا )ص( براي تحقق جامعه عادالنه چيست-413

 براي اجراي عدالت در جنگ ها رسول خدا چه توصيه هاي مي کرد؟-414

  ؟همراهي مي کردا چگونه مردم رااجتماعي رسول خد در معاشرت هاي-415

 در باره تالش بي وقفه رسول خدا چه فرموده است؟)ع( علي-416

  ؟چرا رسول خدا ثروت را عامل برتري نمي شمرد-417

  ؟بعداز تاسيس حکومت الهي در مدينه توسط رسول خدا اقدامات رسول خدا را توضيح دهيد-418

 ؟چيستهم ترين ثمره اخوت مسلمانان م-419



 

 

  ؟چرا دشمنان اسالم مدام برنامه ريزي مي کنند ميان اقوام و مذاهب اسالمي تفرقه و اختالف بيندازند-421

  ؟تاقوام و مذاهب اسالمي چيس اقدامات علما و دانشمندان جهان اسالم در مبارزه با سياست غلط تفرقه ميان-421

  .بنويسيددر مورد دعوت به وحدت « ره»سخن امام خميني -422

 مسلمانان چگونه مي توانند وحدت را در ميان خود تقويت کنند؟-423

  ؟هاي مسلمانان را براي تقويت وحدت نام ببريدت و برنامه اقداما-424

 دفاع منطقي از اعتقادات سبب چه چيزي مي شود؟-425

 از ياران صميمي رسول خدا چند تن را نام ببريد؟-426

 تداوم رسالتدرس هفتم:امامت، 

 نکات

 دريافت و ابالغ وحي اولين ازمسوليت پيامبر)ص( است و با رحلت ايشان اين مسوليت پايان مي يابد. -427

 علم و عصمت مهمترين ويژگي پيامبر )ص( است و اين ويژگي موجب برانگيخته شدن او به رسالت شده است. -428

 تشخيص علم و عصمت بر عهده خداوند است.. -429

امام جانشين پيامبر )ص(است از مقام عصمت بر خوادرداراست و تشخيص عصمت براي مردم امکان پذير نيست پس  -431

 انتخاب از طرف خداوند است خداوند از طريق پيامبر )ص( امام را معرفي مي کند

وَ يُوتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَ : همانا ولي شما تنها خدا و رسول قَ الاِنَّما وَليُّکُمُ اهللُ وَ رَسولُه وَ الَّذينَ ءامُنوا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّ» -431

 آيه واليت(«)اوست و کساني که ايمان آورده و نماز برپا مي دارند در حالي که در رکوعند زکات مي دهند.

 خود را به نيازمندي داد .آيه واليت در شأن حضرت علي )ع( نازل شده است و هنگامي نازل شد که حضرت علي انگشتر  -432

 استنباط از آيه واليت اين است واليت و اولويتي که خداوند نسبت به بندگان دارد پيامبر و علي نيز از جانب او دارد . -433

که دور گرداند از شما پليدي و  اِنَّما يُريدُ اهللَ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّرکُم تَطهيراً:  همانا خدا  اراده کرده»  -434

 آيه تطهير(«)ناپاکي را و شما را کامال پاک و طاهر قرار دهد

 مفاد آيه تطهير عصمت اهل بيت است. -435

 نفر)حضرت علي، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين( مي شود. 5اهل بيت فقط شامل  -436

 است و اهل پيامبر )ص(از تمام آلودگي ها پاک است.در آيه تطهير کلمه رجس به معناي پليدي و آلودگي  -437



 

 

 با توجه به اين آيه اهل بيت معصومند پس سخن و عمل آنان معيار و مالک است -438

 ( اطاعت از خدا و پيامبر و صاحبان امر واجب است59بر اساس حديث جابر)سوره نساء -439

 ام آنها درحديث جابر ذکر شده است.منظور از صاحبان امر امامان دوازده گانه هستند که ن -441

بر اساس حديث جابر، جابر ابن عبداهلل انصاري نزديکترين صحابه به پيامبر)ص( تا زمان امام پنجم )محمد بن علي( که در  -441

 معروف است، زنده  مي ماند. تورات به باقر

 علني مسئله جانشيني علي را مطرح کند.حدود سه سال پس از بعثت خداوند به پيامبرش فرمان داد در يک دعوت  -442

در اين دعوت علي چهل نفر از بزرگان بني هاشم حضور داشتند. بر اين اساس در اولين روز دعوت علي پيامبر)ص( مسئله  -443

 واليت به همراه نبوت بيان شد و اين روز معروف به يوم الدار يا يوم االنذار است.

 را برادر وصي وجانشين خود معرفي کرد. در اين ماجرا پيامبر )ص( علي -444

 بر اساس حديث منزلت علي )ع( براي پيامبر)ص( همانند هارون براي موسي است. -445

تم اهل اِنّي تارِکٌ فيکُمُ الثَّقَلَينِ کِتابَ اهللِ وَ عِترَتي اَهلَ بَيتي...: من در ميان شما دو چيز گرانبها ميگذارم کتاب خدا و عتر» -446

 حديث ثقلين(«.)ا......بيتم ر

حديث ثقلين در آخرين روزهاي عمر پيامبر )ص( بيان شده است دراين حديث دو امانت و يادگار پيامبر )ص( اشاره شده  -447

است. از اين حديث عصمت اهل بيت اثبات مي شود و کساني که تا روز قيامت پيوند ناگسستني با قرآن داشته باشد مانند قرآن از 

 باه مصون اند. نتيجه: چون اهل بيت معصوم است  رفتار آنها حجت است .خطا و اشت

حديث غدير خم:غدير به معناي برکه آب و خم نا محل تالقي راه هاي مدينه عراق شام مصر که کاروانيان وقتي به آنجا  -448

 مي رسيد از هم جدا مي شدند .

سال پيامبر )ص( آخرين حج را به جا آورد که به حجه الوداع  واقعه غدير خم در سال دهم هجرت اتفاق افتاد در اين-449

 هزار نفر شرکت کرده بودند. 121مشهور است. در اين سفر 

 اهميت انتخاب جانشيني پيامبر )ص(  در غدير خم به اندازه اهميت رسالت اوست.-451

 معني سرپرستي است.به « مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِيٌ مَوالهُ»کلمه مولي در حديث معروف -451

حضرت فاطمه )س(جزء اهل بيت اگرچه عهده دار امامت نيست اما چون داراي علم و عصمت کامل است پيروي مسلمانان -452

 و مايه هدايت و رستگاري است. از کالم و رفتار او واجب

 يي است.کتاب الغدير از عالمه اميني و کتاب اصول اعتقادي و دستورات ديني از عالمه طباطبا-453

 سواالت چهار گزینه ای-



 

 

با توجه به توسعه جوامع وتنوع مسائل، راه حل دين اسالم براي اجراي احکام الهي در زمان بعد ازوفات پيامبر )ص( -454

 تداوم رسالت پيامبر)ص( درشکل امامتب(             رجوع به قرآن کريم                        الف(        چيست؟

 تداوم رسالت درشکل خالفت ج(

 تداوم رسالت پيامبر)ص( درشکل سلطنتد(

کدام  ازرا « زماني بايد در کارهاي خود فرمانبردار خداوند، پيامبراکرم )ص( و ولي امر باشد. و عصر هر درهرمسلماني »پيام-455

 آيه شريفه مي توان اخذ کرد؟

 الف(يُريدوُن اَن يَتَحاکَموُا الَي الطاغُوتِ.

 يا آيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَطيعُوااهللَ وَ اَطيعُواالرَّسُولَ وَاولي االَمرِ مِنکُم.ب(

 ج( اَهللُ اَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ.

 امَنوا بَما اُنزِلَ مِن قَبلِکَ.يَزعُمُونَ اَنَّهُم ءد(

 ي يابد؟ـکداميک از مسئوليتهاي پيامبر)ص( پس از ايشان پايان يافته وادامه نم456

 د(واليت معنوي      ج( واليت ورهبري جامعه      ب(تعليم و تبيين تعاليم دين           دريافت و ابالغ وحي الف(

 

 کدام مراسم بيان فرمودند؟ در ـ پيامبر اکرم )ص( اين حديث را درچه سالي و457

 «فرمانش را بشنوید واز او اطاعت کنیدهمانا این نوجوان برادرمن، وصی من وجانشین درمیان شما خواهد بود؛ »

 درسال سوم بعثت ودر مراسم دعوت خويشاوندان  الف(

 درمراسم حَجَّةُ الوداع ب( درسال سوم بعثت و

 هجري درمراسم غديرخم 11در اوايل سال وداع                         د(درمراسم حَجَّةُ ال سال دهم هجري و درج(

 ديني؛دقيقاً چه کسي امام را بايد معين نمايد؟با توجه به معارف -458

 ب( پيامبر اکرم)ص(            الف( خداوند متعال 

 د( مردم ج( خود امامان )ع(          

 ـ چرا مردم نمي توانند پيامبر را انتخاب کنند؟459

 درحالي که چنين نيست.عصمت اعطاء نمايند  الف( چون درآنصورت مردم هم بايد معصوم باشند تا به پيامبر

 ب( چون پيامبر بايد معصوم باشد و عصمت از امور باطني است که مردم ازآن باخبر نيستند.

 پيامبر بايد معجزه داشته باشد درحالي که از قدرت مردم خارج است که معجزه دراختيار پيامبر بگذارند.ج(

 باشند. سه مورد ذکر شده صحيح مي هرا توجه به ويژگيهاي پيامبر؛بد(

 چه کسي است ؟«  لّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَیُؤتُونَ الزَّکاةَ وَهُم راکِعُونَا»از، مقصودـ درآيه شريفه واليت461

 رسول خدا )ص(الف(

 همه کساني که ايمان آورده؛ و نماز بخوانند.ب(

 همه کساني که ايمان آورده وزکات پرداخت نمايند.ج(

 است.)ع(واقعي داشته وآن عليقط يک مصداق اين آيه فد(



 

 

 سرپرست مسلمانان معرفي ميکند؟ يه واليت چه کساني را ولي وآـ 461

 ب( پيامبر)ص( وعلي)ع(             الف( خدا ورسولش

 ج( خدا ورسول خدا و هرکسي را که مردم انتخاب کند.

 رسولش وامام علي )ع( ( خدا ود

 است؟با چه نامي مشهور «لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ وَیُطَهِّرَکُم تَطهیراًاِنَّما یُریدُاهللُ »آيه شريفه-462

 د( آيه اُولُوااالمر   ج(آيه مباهله      آيه تطهيرالف(آيه واليت      ب(

 ؟ا زمان کدام يک از ائمه زنده بودـ بنا به فرموده پيامبر)ص( جابر ت463

 )ع(د(امام کاظم)ع(   ج(امام صادق    )ع(باقرب(امام   )ع( امام سجادالف(

 درحديث ثقلين چيست؟« ثَقَلَيْنِ»مقصود از -464

 الف( پيامبرواَئمّه اطهار   ب( قرآن ومعجزه      ج( قرآن وعترت اهل بيت       د( صحابه وعترت پيامبر

 که :ـ از بيان رسول اکرم)ص( به جابر) حديث جابر( بطور ضمني فهميده ميشود 465

 تعيين ائمّه توسط خدا و با ابالغ رسول خدا )ص( صورت گرفت.الف(
 تعيين ائمّه توسط پيامبر)ص( وبا رضايت وخشنودي خداوند به اين تعيين، صورت گرفت.ب(

 تعيين ائمّه منحصرا توسط پيامبرصورت گرفت فلذا هيچ مقامي در تعيين آن بزرگواران دخالت ندارد.ج(

 و پيامبر اکرم مأمور به ابالغ آن بود.در تورات مشخص شده بود)ع(رت موسياکرم)ص( توسط حضرسول  از مامان بعداد(

 ـ چرا مردم در مراسم غديرخم به علي)ع( تبريک مي گفتند؟ چون دراين مراسم ......466

 علي)ع( به جانشيني و سرپرستي مسلمانان بعد از پيامبر انتخاب شده بود.الف(

 داده بود که علي بن ابيطالب را دوست بدارند. مسلمانان دستورپيامبر به ب(

 آمد. دامادي پيامبر)ص( در علي )ع( به افتخار برادري وج(

 طول نبوتش انتخاب شد. در پشتيبان پيامبرد(علي )ع( بعنوان برترين 

 ـ با اين حديث کداميک ازموارد زيراثبات مي شود؟467

تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی جز «» هاروُنَ مِن مُوسی االّ اَنَّهُ ال نَبِی بَعدی اَنتَ مِنّی بِمَنزِلََِ  » 

 «اینکه بعد از من پیامبری نیست.

 را دارد.علي)ع( شايستگي جانشيني رسول خدا)ص( الف( 

 ب( قرآن و ائمّه پيوند ناگسستني دارند.

 زيادي دارند.ج( قرآن واهل بيت درسعادت ابدي مسلمان نقش 

 د( پيامبري رسول اکرم )ص( بعد از وفاتش به علي )ع( منتقل ميگردد.



 

 

 کدام حديث از جهت سلسله ي راويان حديث چنان محکم است که شايد کمتر حديثي مانند آن وجود داشته باشد؟-468

 الف(جابر که نام اولواالمر به طور صريح و دقيق در آن آمده است.

 واسطه اي از پيامبر نقل کرده اند. نفر از اصحاب پيامبر که در غدير حاضر بوده اند، آن را بي هيچب(غدير که صد و ده 

 ج(ثقلين که آن قدر از اهل سنت و شيعه نقل شده است که جاي ترديد ندارد.

 .د(منزلت که اين حديث مورد اتفاق علماي اسالم از اهل سنت و شيعه است

 

 باشد؟ اهل بيت پيامبر)ص( ميواليت، کداميک از موارد زير جزوه  مفهوم آيه وـ با توجه به شأن نزول 469

ام سلمه ج(                             ب( حضرت فاطمه )س(                                                                 الف( عايشه همسر پيامبر        

 همسر پيامبرد( حضرت خديجه  همسر پيامبر          

تمسک  من در ميان شما دو چيز گرانبها ميگذارم، کتاب خدا و عترت اهل بيتم، تا و قتي که به اين دو»)ص( فرمود:ـپيامبر471

 است؟اين حديث با چه عنواني مشهور « يدجوييد هرگزگمراه نميشو

 د( حديث ثقلين          ج( حديث غدير                                   ب( حديث منزلت        لف( حديث يُومُ الدّار  ا

 مشهور است؟« حديث غدير» ـ کداميک از احاديث زير به 471

 مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِي مَوالهُب(                   الف( مَن ماتَ وَلَم يَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً 

 د( اِنَّ هذا اَخي وَ وَصِي وَخَليفَتي فيکُم فَاسمَعُوا لَهُ واَطيعُوا                      ن مُوسي اِالّ ال نَبِي بَعدي هاروُنَ مِتَ مِنّي بِمَنزِلَةِ اَنج(

 ..در ارتباط با کدام حديث و کدام آيه است؟در پاسخ مي گوييم« چه کسي به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟» اگر سوال شود: روايت:-472

 .لرسول بلغ ما أنزل إليک من ربکيا ايها ا-من کنت مواله فهذا علي موالهالف(

 رسول بلغ ما أنزل إليک من ربک.يا ايها ال -ماإن تمسکتم بهما لن تضلوا ابداب(

 .م اهلل و رسوله والذين ءامنواإنما وليک-من کنت مواله فهذا علي موالهج(

 .کم اهلل و رسوله والذين ءامنواوليإنما -ماإن تمسکتم بهما لن تضلوا ابداد(

 .کنيد مشخص(غ/ص)با را رستي يا نادرستي گزاره هاي زيرد-

  .است برگزيده مقام اين به را( ع)داوندائمةاطهارخ و خدابوده راهنمايي و باهدايت خدا رسول جانشين تعيين-473

 حديث جابر از جهت سلسله ي راويان حديث چنان محکم است که شايد کمتر حديثي مانند آن وجود داشته باشد. -474

 در حديث جابر  نام  اولواالمر به طور صريح و دقيق آمده است. -475



 

 

به حديث غدير مي مشهور « تو براي من به منزله ي هارون براي موسي هستي جز اينکه بعد از من پيامبري نيست.» حديث -476

 باشد.

 .قرآن و پيامبر از هم جدا نمي شوند ،قرآن و اهل بيت )ع( نيز همواره با هم اند-476

 .مي توان براي هدايت و سعادت اخروي فقط به يکي از دو يادگار پيامبر )ص( پيروي کرد-477

 .است آنان نيز معصوم از خطا و گناه باشندامامان معصوم دو مسئوليت رسوال خدا را پس از وي برعهده دارند ضروري -478

 .الزمه جانشيني رسول خدا فقط علم کامل است -479

 .جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

 .... است... و ..ويژگي ها و صفات رسول اکرم....مهمترين -481

 دومسئوليت رسول خدا ..........و............ ادامه مي يابد-481

 امام بايد داراي صفات و ويژگي هاي خاصي باشد که از جمله اين ويژگيها ........است که تشخيص آن براي انسان ها ممکن نيست.-482

 معروف به آيه............مي باشد و.......... اهل بيت را مي رساند. "انما يريد اهلل ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا"آيه شريفه:  -483

پيامبر گرامي در سال............. عازم مکه شد تا فريضه حج را به پا دارد اين حج در آخرين سال زندگي ايشان برگزار شد -484

 که به ................ مشهور است.

 ............و............اطاعت کنندمسلمانان بايد از ........و -485

 . .....راه نمي شوند.......صورتي مسلمانان گمدر -486

.....کامل است پيروي مسلمانان از کالم ..و ....نيست اما چون داراي  .....حضرت فاطمه )س(جزء اهل بيت اگرچه عهده دار -487

 .و رفتار او واجب و مايه هدايت و رستگاري است

 پاسخ کوتاه سواالت-

 ازحديث ثقلين چگونه عصمت امامان قابل استنباط است؟-488

 است؟ صفاتي به انجام رسيدن رسالت بزرگ پيامبر اکرم )ص( مستلزم وجود چه ويژگي ها وـ489

 يک دليل براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر)ص( بيان کنيد.     -491



 

 

 بنويسيد. رابيان فرمودند،« ثقلين»در حديث )ع( پيامبر اکرم)ص( در ارتباط با قرآن و اهل بيت دو مورد از نکاتي را که-491

بر اساس حديث ثقلين دو چيز گرانبها که پيامبر )ص( پس از رحلت خود براي مردم به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها -492

  چه سفارش فرمود ؟

 دهيد، الزمه نجات ازگمراهي چيست؟ با دقت درمتن حديث ثقلين توضيح  -493

 را انتخاب کنند؟ امامچرا مردم نمي توانند -494

 جانشين پيامبر)ص( چه ويژگي بايد داشته باشد؟-495

 امام چگونه از طريق قرآن و پيامبر تعيين مي شود؟ـ496

 آیات و احادیث-

نه چگو راتوضيح دهيد رسول خدا مسئله جانشيني در روزهاي نخستين «نذار کناخويشان نزديکت را «»وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ»با تدبر در آيه-497

 ؟و با کدام شيوه مطرح کرده است

مسئله جانشيني چگونه ..« یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اهللَ و اَطیعوا الرّسولَ و اولِی االَمرِ مِنکُم»مقابل آيه با استناد به-498

 ؟شد و معروف به چه چيست مطرح

 ؟بنويسيد« البَیتِ و یُطَهِرَکُم تَطهیراً اِنَّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ»آيه:براي يک پيام -499

 است؟ دربارة چه واقعه اي« مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلیٌ مَوالهُ»حديث -511

 ترجمه کنيد و بنويسيد اين حديث به چه نامي معروف است؟را « من کنت مواله فهذا علی مواله»حديث  -511

 بنويسيد؟"لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراانما یرید اهلل "آيه يپيام براي  512-2

 ؟کدام ويژگي اهل بيت بيان شده است"انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا"در آيه شريفه:-513



 

 

 بگوييد:« اهللِ وَ عِترَتی اَهلَ بَیتیاِنّی تارِكٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ کِتابَ »با توجه به حديث-514

 ؟ست ي که رسوال خدا تاکيد کرده کدام ادو چيز گرانبها (الف

  ؟ب(دو پيام براي حديث بنويسيد

همانا ولي )«وَ یُوتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَقَ ءامُنوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّالاِنَّما وَلیُّکُمُ اهللُ وَ رَسولُه وَ الَّذینَ »با ندبر در آيه -515

  :به سواالت پاسخ دهيد کوعند زکات مي دهند.(شما تنها خدا و رسول اوست و کساني که ايمان آورده و نماز برپا مي دارند در حالي که در ر

  ؟شان نزول آيه را بنويسيد(الف

  ؟منزلت چه کسي استب(در شان و 

  ؟ج(در خصوص تعيين جانشين چه نکته قابل استنباط است

همانا خدا  اراده کرده که دور گرداند )«اِنَّما یُریدُ اهللَ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ وَ یُطَهِّرکُم تَطهیراً»با توجه به آيه-516

 به سواالت زير پاسخ دهيد؟(.و طاهر قرار دهداز شما پليدي و ناپاکي را و شما را کامال پاک 

 الف(مفاد آيه تطهير چيست؟

  ؟منظور از رجس در آيه چيستب(

  ؟چه پيامي در مورد جانشيني قابل استنباط استج(

 سواالت تشریحی-

  ؟بيشتر هم مي شودچرا نياز به امام پس از پيامبر نه تنها از بين نمي رود، بلکه  -517

 چگونه از طريق قرآن و پيامبر تعيين مي شود؟ـ امام 518

 ـ چرا پيامبر اسالم، علي )ع( را در ايام حج ودر محل غديرخم جانشين خود به مردم معرفي کرده است؟519

 آيا نياز به امام بعد ازپيامبر )ص( از بين مي رود؟-511

 از اين فرمايش چه پيامي را دريافت مي کنيد؟« قرآن و اهل بيت همواره با هم اند » ـ پيامبر اکرم مي فرمايد:511

 پس ازپايان مراسم غدير نشانه چيست؟)ع(تهنيت مردم به حضرت علي ـ تبريک و512

 را بنويسيد؟درآن چگونگي جانشيني حضرت علي)ع( اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و-513

 جانشين پيامبر)ص( چه ويژگي بايد داشته باشد؟-514

 متن حديث ثقلين توضيح دهيد،الزمه نجات ازگمراهي چيست؟ در دقتبا-515



 

 

 منزلت چه کساني نازل گرديده است؟ ـ مراد ازآيه تطهير چيست و در شأن ومقام516

 مطرح شده است؟)ع( جانشيني حضرت علي در آن چگونه اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و ـ517

 تعيين مي شود؟ ـ امام چگونه از طريق قرآن و پيامبر518

 ـ به انجام رسيدن رسالت بزرگ پيامبر اکرم )ص( مستلزم وجود چه ويژگي ها وصفاتي است؟519

  ؟طرح و برنامه خداوند براي جامعه اسالمي ،پس از رسول خدا چيست-521

پيدا مي کند سه فرضيه چه سرنوشتي « تعليم و تبيين دين و واليت و حکومت »دو مسئوليت رسول خدا پس از رحلت ايشان -521

 ؟را استداالل کنيد

 بطالن فرضيه سکوت قرآن و پيامبر )ص( را تشريح کنيد؟-522

 را اعالم نکردند؟ «تعليم و تبيين دين و واليت و حکومت»چرا پيامبر)ص( پايان اين دو مسئوليت-523

  ؟چرا رسول خدا جانشين تعيين نمود فرض منطقي و قابل قبول را بنويسيد-524

 جان و جانشین پیامبر )ص(  هشتم:درس 

 نکات

 محسوب خود چهارم ٔ  خليفه را سنّت ايشان اهل و دانند مي پيامبر از بعد جانشين اوّلين و اوّل امام را علي امام شيعيان،-525

 .نمايند مي

 اساسي اسالم ياد مي کردند.نام شيعيان و پيروان امير مومنان با عدالت همراه شده و ائمه از آن به عنوان يک اصل  -526

 .است مسلمانان ما سرمشقي براي ايشان ٔ  ساده زندگي و فقيران و محرومان به توجهش و اميرالمؤمنين ورزي عدالت -527

 نماييم. تر نزديک اين سرمشق به را خود کوشيم مي اما کنيم، عمل ايشان مانند دقيقاً توانيم نمي اينکه با -528

 خود کار ٔ  سرلوحه را نابرابري و تبعيض با مبارزه و عدالت پيامبر و روش سيره دادن قرار الگو با آغاز علي)ع(از همان -529

 .داد قرار

 و بود پيامبر دانش به متصل دانش ايشان حقيقت، در .بود نکرده شاگردي ديگر کسي نزد اکرم پيامبر نزد جز اميرالمؤمنين -531

 گرفت. مي سرچشمه الهي وحي از نيز پيامبر دانش

 .وي بود معرفت و علم ، اميرالمؤمنين شخصيت انگيز شگفت ابعاد از يکي -531 

 درس،عالم کالس در ترين؛ دقيق قضاوت، مقام در عابدترين؛ عبادت، محراب در ترين؛ شجاع جنگ، ايشان در ميدان -532



 

 

 .است ترين عادل حکمراني، ٔ  عرصه در و ترين؛ بليغ سخن، زيبايي و بالغت در ترين؛

 :فرمود مي علي امام ٔ  درباره خدا رسول ديگر، هاي موقعيت در -533

 :فرمود مي علي امام ٔ  درباره خدا رسول ديگر، هاي موقعيت در

 ليٍّعِ مَعَ القُرآنُ وَ القُرآنِ مَعَ ليٌّعِ -1

 ليٍّعِ مَعَ الحَقُّ وَ الحَقِّ مَعَ ليٌّعِ -2

 را علي امام از پيروي و کرده مي شود،استفاده«پيرو» آن ٔ  ترجمه که  » شيعه « ٔ  کلمه از خود سخنان در ، خدا رسول  -534

 .است دانسته رستگاري سبب

 .بود اکرم پيامبر مستقيم تربيت ٔ  نتيجه علي حضرت مانند بي و واال شخصيت -535

 جان رسول حفظ مسئوليت پدر فرمان به بود، اقتصادي محاصره در پيامبر که سالي سه در طالب ابي شعب حضرت در آن -536

 .داشت عهده بر را خدا

 «را ايشان نام پيامبر، به پيشنهاد ابوطالب پدرش . آمد دنيا به کعبه ٔ  خانه در پيامبر بعثت از قبل سال ده ، علي اميرمؤمنان، -537

 است.« مرتبه بلند»و  » واال» معناي به نام گذاشت.اين» علي

 سواالت چهار گزینه ای-

 شيعيان و پيروان امير مومنان با .......... همراه شده و ائمه از آن به عنوان .......... ياد مي کردند.نام -538

 يک اصل اساسي اسالم-ب(امامت    ادامه دهنده ي راه نبوت -امامتالف(

 يک اصل اساسي اسالم-عدالتد(      ادامه دهنده ي راه نبوت -عدالتج(

 اميرالمومنين در دوره ي کوتاه خالفت سبب عالقه ي بيشتر مسلمانان به آن حضرت شد؟کداميک از ويژگي هاي -539

        وفاي به عهد و راستگويي الف(

 عدالت خواهي و دفاع از مظلومان ب(

 مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان ج(

 يک رنگي و ايثار و گذشت د(

 ؟اشاره دارد)ع( حديث به کدام ويژگي علي «علی مع الحق و الحق مع علی»-541

 د(عصمت        شجاعت (علم        جب(عدالت       الف (



 

 

 .کنيد مشخص( غ/ص) با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-

 .مقام و منزلت امام علي)ع(نزد خدا و تمجيد هاي فراوان رسول اکرم)ص(از ايشان، به سبب خويشاوندي با پيامبر بود-541

 و عمل به دستورات او مانع گمراهي و سرگرداني مي شود و نجات جامع بشري را به دنبال دارد.)ع ( پيروي از امام علي-542

من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد : » از سخن پيامبر اسالم)ص(-543

 بر معصوم بودن حضرت علي )ع(است. دليل«شود.

 .شيفته امام و دلبسته رهبري ايشان ساخت ،نقاط مختلف جهان اسالم را مظلومان و ستمديدگان،)ع(عدالت امام علي-544

 به خود ،ايمان پيامبر رسالت اعالم با بود، رسيده بزرگي و دانايي از مرتبه اين به سه، چهار سالگي تا که شخصيتي -545

 کرد. اعالم را خدا رسول

 .بود اکرم پيامبر مستقيم تربيت ٔ  نتيجه علي حضرت مانند بي و واال شخصيت-546

 .جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

 .بود ..... ....و.)ع(ليع اميرمومنان ها و فضيلت هايويژگي از -547

 .بي مانند ايشان است ............ و .... منزلت حضرت علي)ع(نزد خدا و رسول اکرم)ص(به سبب مقام و -548

 .داد قرار خود کار ٔ  سرلوحه را  پيامبر)ص( ........ و .........  و روش سيره دادن قرار الگو با آغاز همان از )ع(علي-549

 با حقيقت اسالم به طور کامل آشنا شده بود. ....توسط ..ع()ليع-551

 عهده بر را خدا رسول جان حفظ مسئوليت پدر فرمان به بود، اقتصادي محاصره در پيامبر که سالي .... در....... در)ع(علي-551

 .داشت

من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد » از سخن پيامبر اسالم )ص( : -552

 .براساس حديث پس از رسول خدا )ص( از همه......است«شود.

  .....و ........استمعناي علي در لغت ..-553

 و در مقام قضاوت......است.)ع(در ميدان جنگ .......علي-554

 ......و..... ايشان بود ، اميرالمؤمنين شخصيت انگيز شگفت ابعاد از يکي-555

 ...... است.ي )ع(در محراب عبادت...... و در عرصه حکمرانيعل-556



 

 

 و زيبايي سخن ........ است.علي )ع(در بالغت -557

 .است....بهترين مردم.....و. «خير البريه»اساس روايات مصداقبر-558

  آیات و احادیث-

من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد » از سخن پيامبر اسالم )ص( : -559

  ؟مي کنداشاره به کدام فضيلت علي )ع( «شود.

  ؟بر اساس حديث رابطه اين را با حديث ثقلين بنويسيد«قران و قران مع علي علي مع » -561

  به سواالت پاسخ دهيد:    «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیََِّ»با تفکر در آيه-561

 الف(مصداق واقعي آيه براساس سخن رسول خدا چه کسي است؟ 

 به چه کساني گفته مي شود؟ « خير البريه»ب(

 ج(پبام و موضوع آيه را بنويسيد؟

 سواالت کوتاه پاسخ-

من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد » از سخن پيامبر اسالم )ص( :  -562

  ) ذکر دو مورد( مي توان استنباط کرد؟ چه نکاتي« شود.

 ؟شيعه در لغت  به چه معنا مي باشد -563

 ؟حضرت علي )ع( را به مردم برساند چه بودداليلي که پيامبر اکرم )ص( تالش مي کرد تاشخصيت -564

 يک مورد از شخصيت علي)ع( را از ديدگاه پيامبر)ص( ذکر کنيد؟ -565

 اميرالمؤمنين چه بود؟ شخصيت انگيز شگفت ابعاد از يکي -566

  ؟علي )ع( را بنويسيد چند نمونه از رشادت و شجاعت -567

 علي در لغت به چه معناست؟-568

 ?داد قرار خود کار ٔ  با الگو قرار دادن سيره پيامبر)ص( چه چيزهايي را سرلوحهعلي)ع(  -569

 سواالت پاسخ کامل



 

 

  ؟شخصيت حضرت علي )ع( را از ديدگاه پيامبر )ص( بررسي کنيد-571

  ؟اورا توضيح دهيد« علم بي کران »از مهمترين فضيلت علي )ع( -571

من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد » ز سخن پيامبر اسالم )ص( : ا-572

 در ارتباط با چه موضوعي است توضيح دهيد.« شود.

درِ آن وارد  من شهر علمم و علي درِ آن است، هر کس مي خواهد به اين علم برسد، بايد از» از سخن پيامبر اسالم )ص( : -573

 چه نکاتي قابل استنباط است ذکر کنيد.« شود.

 چرا بر مردم واجب است از دانش حضرت علي )ع( بهره ببرند و مطابق نظر ايشان عمل کنند ؟ -574

 سبب و دليل تمجيد هاي فراوان رسول خدا )ص( از حضرت علي )ع( چيست؟-575

  ؟چه آثار و برکاتي داشتعلم و معرفت علي )ع( براي پيروان آن حضرت -576

  ؟توصيه و سفارش علي )ع( در ارزيابي و مواجه با جريان ها و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي و تشخيص حق از باطل را بنويسيد-577

  ؟را توضيح دهيد« عدالت »)ع( ه ترين فضيلت عليبرجست-578

 روش الگويي عادالنه خود را در نخستين روز هاي حکومتش چگونه بيان کرد )ع( امام علي-579

  ؟امام علي )ع( در پاسخ به معترضين اجراي عدالت چه فرمود-581

  ؟هيدد توضيح را اصالح امور پس از به حکومت رسيدندر)ع(اقدامات علي-581

  ؟شرمشق و الگو قرار دهند را در اجراي عدالت  چگونه مي توانند اوپيروان امام علي)ع(-582

 ؟خدا چيست )ع( از تربيت خود در دامان رسولديدگاه علي-583

 ؟ده استره جايگاه علمي  علي )ع( چه فرمورسول خدا در با-584

 خدا وضعیت فرهنگی،اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسولنهم:درس 

 :نکات 



 

 

 گذشتگان است.عبرت آموزي مهمترين نتيجه مطالعه تاريخ  -585

 مسلمانان با ايمان واقعي و صبر و مقاومت مي توانند به شکوه و سر بلندي برسند. -586

 بازگشت به جاهليت مهمترين خطري است که پس از رحلت پيامبر )ص( مسلمانان را تحديد مي کند. -587

 عي نعمت وجود رسول خدا هستند ..سپاسگزاران واق ،کساني که به تعاليم پيامبر وفادار و ثابت قدم بوده اند -588

 پس از رحلت پيامبر )ص( رهبري امت از مسير طبيعي خارج ودر نتيجه شيوه حکومت در نظام اسالمي از امامت به خالفت تغيير يافت. -589

 )رهبري امامت( کنار زده شدن امام معصوم از قدرت و حکومت بود .يجه و دستاورد اين پيشامد ناگوارنت -591

 عبارتند از :و فرهنگي عصر ائمه )ع( اجتماعيچالش هاي سياسي،-591

 کم و زياد شدن عبارت ها( )احتمال خطا در نقل احاديث وافزايش وپيامبر اکرم)ص( الف( ممنوعيت نوشتن احاديث

 ارائه الگو هاي نامناسبب(

 اسالمي و جعل حديث در معارفتحريف ج(

 به سلطنتد( تبديل حکومت عدل نبوي 

 مسائل جديد زمينه ساز نياز به مرجع معتبر و قابل اطمينان که بتواند بر مبناي قرآن معارف ديني را عرضه کند، بود. -592

 زمينه ساز جعل احاديث، ممنوعيت نوشتن سخنان پيامبر اکرم است. -593

 پيامبر خدا حکومتش را بر پايه برابري و مساوات بنا کرد. -594

جاهليت در لباس جديد وارد زندگي اجتماعي شد بدين ترتيب شخصيت هاي با تقوا و جهادگر پس از رحلت پيامبر)ص( -595

  .قدرت و ثروت، منزلت پيدا کردند منزوي شدند و طالبان

 سواالت چهار گزینه ای-

 کدام گزينه درباره ي وضعيت پس از رحلت پيامبر)ص( صحيح است؟-596

 سنت مانند کعب االحبار قرآن را تفسير مي کردند.عالمان وابسته به قدرت و علماي اهل ف(ال

 عده اي از منافقين در مساجد داستان هاي خرافي درباره ي کتاب آسماني نقل مي کردند.ب(

 حاکمان بني اميه و بني عباس به انديشه هايي ميدان مي دادند که هماهنگ با قرآن باشد.ج(

 موافق با منافع قدرتمندان تفسير مي کرد. کعب االحبار آيات قرآن را مطابق با فکار خود ود(



 

 

 موارد زير، زمينه جعل حديث را فراهم ساخت؟ کداميک از-597

 الف( ممنوعيت کتابت حديث    

 ب( عدم وجود دانش کتابت درميان مسلمين                                                                                    

 عدم وجود ابزاز براي کتابت حديث ج(    

 عدم رغبت مسلمين برکتابت حديثد(

  ؟مي ساخت را آشکار قلمروهاي رسالت پيامبر وفات پيامبر، ضرورت کداميک از پيدايش مسائل جديد مختلف، درسالهاي بعد ازـ 598

 واليت معنوي ب(            دريافت و ابالغ وحي  الف(

                       د( واليت ظاهري     مرجعيت علمي ورهبريت سياسي ج(    

 ؟صحيح نيستبا حکومت بني اميّه و بني عبّاس  تفاوت حکومت پيامبر)ص( کدام مورد در-599

 اما حکومت بني اميّه و بني عباس بر پايه ظلم و ستم بود..حکومت پيامبر بر پايه عدالت و مساوت بودالف(

 بني عبّاس برپايه ارزشهاي برتر اسالمي استوار بود. تقوا استواربود اما حکومت بني اميّه و پايه ايمان و پيامبر برحکومت ب(

 بني عباس خود ظلم وستم را برهمگان روا داشتند. حکومت پيامبرتبعيض وستم را بشدت نفي ميکرد اما حکومت بني اميّه وج(

 بني عباس  اين ارزشها را پايمال کردند. نساني بود اما حکومت بني اميّه وحکومت پيامبرمروّج ارزشهاي اخالقي واد(

 چرا حاکمان ظالم بني اميه و بني عباس به انديشه هاي تحريف شده و ضدّ اسالمي ميدان ميدادند؟ -611

 .دانستند دستورات اسالمي نمي چون خود حاکمان بني اميّه وبني عباس مسلمان نبودند واحکام والف(

 بني عبّاس ازمرکز نشر اسالم دور بودند. چون حاکمان بني اميّه و ب(

 .، حقانيت فرهنگ اسالم تجلّي يابدها ج( چون مي خواستند با تعامل فرهنگ

 د( چون اين امر به قدرت سياسي آنان کمک مي کرد و مردم را مطيع آنان مي ساخت.

 روي آورده احاديثي را از پيامبر جعل نموده وازحاکمان جايزه بگيرند؟چه عاملي موجب شد عدّه اي دنيا دوست به حاکمان ـ 611

 عالقه حاکمان به ترويج فرهنگ اسالميب(               ممنوعيت نوشتن حديث بعد از وفات پيامبر     الف(

 انشمندان نفوذياغفال شدن حاکمان توسط علماء ودد(                جهل و بيخبري حاکمان از اقدامي که مي کردند. ج(

 .کنيد مشخص( غ/ص) با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-
. به آن فرمان داده بودکه پيامبر )ص(  از مسيري راحوادثي رخ داد که در آن رهبري امت  پس از رحلت رسول خدا )ص(-612

 .دشد و نظام حکومت اسالمي بر مبناي امامت طراحي خارج کر

 براي جاعالن حديث از مشکالت اساسي نگهداري حديث به شيوه حفظ کردن مي باشد.فراهم شدن شرايط -613

 از مهمترين مشکالت اساسي حفظ کردن حديث بي بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدايت است.-614

 .ردحاکمان بني اميه و بني عباس اغلب به انديشه هاي ميدان مي دادند که به قدرت آنان کمک مي ک-615



 

 

 )ص( بر پايه برابري و مساوات بنا شد.حکومت پيامبر خدا-616

  .جعل مي کردند )ص(عباس احاديثي از قول پيامبر اکرمدنيا طلبان براي نزديکي به حاکمان بني اميه و بني -617

 .بني اميه چنان به حکومت و ستمگري ادامه دهند که حرامي باقي نماند جز آنکه حالل شمارند-618

 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

 .....،دنباله رو شخصيت هاي برجسته جامعه خود هستند..و......عموم مردم در-619

 در انزوا قرار دهند....و...........وقت تالش کردنداز زمان پيامبر)ص( فاصله گرفت حاکمان  هعهر چه جام-611

 .نادرست تشخيص داددر دست نباشد ......که از طريق آن بتوان احاديث درست را از.......و..وشته نشدن حديث سبب شد کهن-611

 از مهمترين مشکالت اساسي حفظ کردن حديث بي بهره ماندن مردم و محققان از ........است.-612

 ....معرفي کردمالک کرامت را..... .......بنا کرد ويامبر اکرم)ص(حکومتش را بر پايهپ-613

 .... شده بود.ديث پيامبر)ص( نزد ايشان ....احان احاديث پيامبر)ص( براي........... پيش نيامد. زيراممنوعيت از نوشت-614

 .بيم مي دادبني اميه زه با حکومت ردر مبا... و ....... مسلمانان را نسبت به ....امير المومنين علي)ع( -615

 سواالت پاسخ کوتاه

 پيامبر اکرم را ذکر کنيد؟ مسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي پس از رحلتبرخي از  -616

   مورد را فقط نام ببريد؟ سهاز مسائل و مشکالت سياسي،اجتماعي و فرهنگي عصر ائمه)ع(-617

 ؟بنويسيددو مورد از مسايلي که پس از رحلت پيامبر)ص( موجب تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ايشان شد را  -618

 از تفاوت هاي اساسي حکومت بني اميه و بني عباس با رهبر پيامبر)ص( را ذکر کنيد؟ «مورد2»-619

 پيامبر)ص( حکومتش را بر چه پايه اي بنا کرد؟-621

 فرمايند؟را چگونه بيان مي امير المومنين علي )ع(عاقبت سرپيچي از دستورات امام و اختالف و تفرقه ميان مسلمانان -621

 آیات و احادیث



 

 

 به سئواالت زير پاسخ دهيد: ..« وَ مَا مُحَمَّدٌ إالّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ»ـ با توجه به آيه 622

 الف( مهمترين خطري که پس از رحلت رسول خدا مسلمانان را تهديد مي کرد، چه بود؟

 پس از رحلت ايشان چه کساني هستند؟ ب( سپاسگزاران واقعي نعمت وجود رسول خدا،

 ج( آيا خطر بازگشت به ارزش هاي دوران جاهليت فقط اختصاص به زمان پيامبر )ص( دارد؟ 

 جز نماند باقي حرامي که دهند ادامه حکومت و ستمگري به چنان اميه بني سوگند، خدا به »منظور امام علي)ع(از جمله -623

 چيست؟« شمارند.. حالل آنکه

 سواالت پاسخ کامل-

اصيل کدام يک از مشکالت سياسي ، اجتماعي باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پيامبر اکرم )ص( شخصيت هاي -624

  ؟ توضيح دهيد.اسالمي به انزوا کشيده شوند

  چرا ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر )ص( پيروان ائمه )ع( را از منبع مهم هدايت بي بهره نکرد؟-625

 چرا پس از رحلت پيامبر نظام حکومت اسالمي که بر مبناي امامت طراحي شده بود، تحقق نيافت و دستاورد و نتيجه آن چه شد؟ -626

 مسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي، ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر را توضيح دهيد. ازـ 627

 ممنوعيت کتابت احاديث پيامبر داراي چه اشکاالتي اساسي بود؟ آنها را بنويسيد.  -628

 پيامبر اکرم نظام حکومت اسالمي را بر چه مبنايي طراحي کرده و نتيجه اين طراحي به کجا انجاميد؟-629

 پس از رحلت پيامبر جاهليت چگونه وارد زندگي اجتماعي مسلمانان شد؟ـ631

 ؟را بنويسيد )ص(رپس از رحلت پيامب  مسائل و مشکالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي دو مورد از-631

 ـ ممنوعيت نوشتن حديث پس از رحلت رسول خدا)ص( زمينه ساز چه چيزي شد؟632

 ـ تفاوت هاي اساسي حکومت بني اميه و بني عباس با رهبري پيامبر چه بود؟633

 اسالمي و جعل حديث داشتند؟ معارفـ حاکمان بني اميه و بني عباس چه تأثيري در تحريف 634

 را توضيح دهيد؟تحريف انديشه هاي اسالمي و جعل حديث  ـ نقش علماي اهل کتاب )يهودي و مسيحي( در635

 اي قابل اعتماد با چه مشکلي روبرو بود؟شخصيته نظر الگو و بني عباس، جامعه اسالمي از زمان حکومت دستگاه بني اميّه و درـ 636

 ـ چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل وتحريف به احاديث پيامبر را آماده کرد؟ 637



 

 

 افزايش يافت ؟« الگو هاي نامناسب»چگونه بعد از رحلت پيامبر  -638

 پس از رحلت پيامبر چه عللي به تحريف انديشه هاي اسالمي و جعل احاديث وي دامن زد؟ –639

 ؟بود  اس با رهبري رسول خدا )ص( در چه چيزهاييعبّاميّه و بنيتفاوت اساسي حکومت بني-641

به از طريق حافظه( ) نگهداري حديثت نوشتن احاديث پيامبر اکرم)ص(دو مورد از اشکاالت اساسي که به سبب ممنوعيّ-641

 وجود آمد را بنويسيد.

 احیای ارزش های راستین  :دهمدرس 

 نکات 

 عبارت اند از: دينياقدامات مربوط به مرجعيت  -642

تعليم و تفسير قرآن کريم: امامان بزرگوار هر فرصتي که بدست مي آوردند به تعليم و تقسير قرآن کريم مي پرداختند در  (الف

نتيجه اين اقدام نه تنها مشتاقان معارف قرآني بلکه که کساني که تابع امامت امامان بزرگوار نبودند توانستند از معارف قرآن بهره 

 ببرند.

حضرت علي و حضرت فاطمه آداب و رفتار پيامبر را به فرزندان و ياران خود مي ر )ص(سخنان و سيره پيامبحفظ  اقدام براي(ب

 آموختند تا آنها هم به اطرافيان خود آموزش دهند.

 نيازهاي نو: با گسترش دنياي اسالم و به وجود آمدن مسائل جديد و فرقه هاي گوناگون نياز تبيين معارف اسالمي متناسب با ( ج

بود تا ائمه با تکيه بر علم الهي و به دور از انزوا درباره اين مسائل ياران و شيعيان خود را هدايت کنند. ثمره اين حضور موجب 

شمال يازده « غُرَرُِ الحِکَم و دَرَرُ الکِلَم»؛ کتاب (که شامل خطبه ها، نامه ها و کلمات امام علي)ع« نهج البالغه»گردآوري کتاب 

مَن ال يحضُرُهُ »از کليني، کتاب « اصول کافي»از امام سجاد)ع(، کتاب « صحيفه سجاديه»حضرت علي)ع(، کتاب  هزار سخن از

 از شيخ طوسي شد.« االستبصار»و « التهذيب»از شيخ صدوق و « الفَقيه

:امامان معصوم شخصيت هاب برجسته تربيت کردند که در علم،ايمان ،تقوا و جهاد در راه خدا تربيت شخصيت هاي اسالمي (د

 بي نظير بودندو انديشه هاي اسالم راستين را در ميان مسلمانان گسترش مي دادند 

ست از بهرمندي از محضر ائمه )ع( به شيعيان اختصاص نداشت هر طالب علمي با شرکت در جلسات درس آنان مي توان-643

 دانش آن بزرگواران استفاده کند 



 

 

 غير از شيعيان از محضر امامان بزرگوار بهره علمي بردند عبارت از : ابوحنيفه،محمد بن ادريس و ....-644

 .تالش ائمه سبب شد چهره زيبايي اسالم راستين برمسلمانان معرف شود و راه حق و باطل تشخيص داده شود-645

 

 سواالت چهار گزینه ای-

به افراد فاقد صالحيت ميدان ميدادند تا قرآن را مطابق انديشه هاي باطل »ـ امامان)ع( براي خنثي کردن اقدام حاکمان که 646

 چه نوع فعاليتي را انجام مي دادند؟« خود تفسير کنند

 ب( تربيت شخصيتهاي اسالمي                         الف( حفظ سخنان وسيره پيامبر        

 د( تعليم وتفسيرقرآن کريم                            بيين معارف اسالمي متناسب با نياز هاي نوتج( 

 به ترتيب از کدام دانشمند بزرگ شيعي مي باشد؟« االستبصار»و« التهذيب»ـ کتاب 647

 ب( شيخ صدوق ـ شيخ کليني                                                                                    الف( شيخ کليني ـ شيخ صدوق   

 د( شيخ صدوق ـ شيخ صدوق  ج( شيخ طوسي ـ شيخ طوسي          

 از سخنان کدام امام جمع آوري شده است؟« غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم»ـ کتاب 648

 امام سجّاد)ع(            ب( امام صادق)ص( الف(

 د( امام رضا)ع(    ( امام علي)ع(          ج

 کردند. پيامبر)ص( مقابله ميمقابل کداميک از مشکالت بعد  درهاي اسالمي  ـ امامان با تربيت شخصيت649

 تحريف در انديشه هاي اسالمي(ب  ممنوعيت کتابت حديث       الف(

 نامناسبلگوهاي د(ارائه ا          ديث احاجعل تحريف و ج(



 

 

 .صحيح نمي باشدـ کدام عبارت 651

 الف( امامان )ع( درمقابل حاکمان زمان خود،که خودشان را جانشين رسول خدا معرفي ميکردند سکوت اختيارميکردند.

 يکردند.ب( امامان)ع( هيچ يک از حاکمان زمان خودشان را به عنوان جانشين رسول خدا)ص( تأييد نم
 با آنها مقابله ومبارزه ميکردند.« امر به معروف ونهي ازمنکر» ج( امامان درمقابل ظلم وزير پا گذاشتن قوانين اسالمي توسط حاکمان، با

 د( امامان ضمن توجه به تفاوتهاي اخالقي حاکمان، آنان را درخالفت و جانشيني رسول خدا)ص( غاصب ميدانستند.

 هاي فقهي شيعه در کدام گزينه آمده است؟مهم ترين کتاب  -651

 از مرحوم شيخ طوسي«االستبصار» و« در المنثور»امام محمد غزالي، از « من ال يحضره الفقيه»از مرحوم کليني « کافي» الف(

 از مرحوم شيخ طوسي«االستبصار»و « در المنثور»از مرحوم صدوق، « من ال يحضره الفقيه»از مرحوم کليني« کافي» ب(

 از مرحوم شيخ طوسي« االستبصار»و  « التهذيب »از مرحوم صدوق،« من ال يحضره الفقيه» م کلينياز مرحو« کافي» ج(

 از مرحوم صدوق« االستبصار»و « در المنثور»از مرحوم شيخ طوسي، « من ال يحضره الفقيه»از مرحوم کليني« کافي» د( 

 .کنيد مشخص(غ/ص)با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-

 راستين براساس توحيد، عدل و امامت استوار شود. سبب شد چهره اسالم)ع( تالش ائمه-652

 مبارزه ميکردند. با آنها مقابله و« امر به معروف ونهي ازمنکر» امامان درمقابل ظلم وزير پا گذاشتن قوانين اسالمي توسط حاکمان، با-653

 خود،که خودشان را جانشين رسول خدا معرفي ميکردند سکوت اختيارميکردند.امامان )ع( درمقابل حاکمان زمان -654

 امامان ضمن توجه به تفاوتهاي اخالقي حاکمان، آنان را درخالفت و جانشيني رسول خدا)ص( غاصب ميدانستند.-655

 .قرآن را مطابق انديشه هاي باطل خود تفسير کنندبه افراد فاقد صالحيت ميدان ميدادند تا »امامان)ع( براي خنثي کردن اقدام حاکمان که -656

   .تالش ائمه سبب شد چهره زيبايي اسالم راستين برمسلمانان معرف شود و راه حق و باطل تشخيص داده شود-657

 . جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

....که همان واليت خداست،ميسر زندگي اجتماعي با.......ر تجلي توحيد دع(از نظر امام رضا)"سلسله الذهب"ث با توجه به حدي-658

 است.

  ......و........را در اختيار جامعه قراردادنداسالم و تحريف دين آموزه هاي ...ائمه اطهار در مقابل تفسير هاي غلط از -659

.....به دور از از انزوا و گوشه گيري و با حضور سازنده و فعال در باره مسائل اظهار نظر مي ان معصوم با تکيه بر .....امام-661

 کردند 

که در پايگذاري فرهنگ اسالمي نقش اساسي داشتنداز جمله رشيد هجري) )ع( از شخصيت هاي برجسته دوران علي-661



 

 

  ............(نام برد.........(عبداهلل بن عباس )..........(مالک اشتر )

  .مشهور استدر آن به جهت توالي و پشت سرهم آمدن............."سلسله الذهب"حديث -662

  و ......و دانش  در که نام برد جبير سعيدبن و ثمُالي ابوحمزهمي توان  ،)ع(امام سجاد برجستههاي  شخصيتشاگردان و  از -663

 .بودند آور م نا .………

 و بودند خويش زمان ن هاي انسا سرآمد ......و...... در که کردند تربيت برجسته اي اطهار)ع(شخصيت هاي ٔ  ائمه  -664

 .دادند گسترش مسلمانان ميان در را.………………

 سواالت پاسخ کوتاه-

 نتيجه اقدامات ائمه در حوزه تعليم و تفسير چه شد ؟-665

  امامان )ع( را نام ببريد. دينيت اقدامات مربوط به مرجعيّ-666

 ثمرات و نتايجي داشت چه حضور سازنده و فعال  ائمه اطهار -667

 گرد آمده است را بنويسيد .  «رسول خدا )ص( و ائمة اطهار )ع(»نام دو کتاب حديث که در آن سخنان -668

  گردآورندگان کتاب هاي حديثي مقابل را بنويسيد .-669

         : االستبصار( ب                 : کافي( الف   

 کدام يک از ياران راستين رسول خدا )ص( پس از رحلت ايشان از علي )ع( پيروي کردند -671

 ـ  سخنان امام علي )ع( در کدام کتاب ها جمع آوري شده است؟671

 چيست؟ )ع(نام کتاب امام سجاد-672

 ؟در پايگذاري فرهنگ اسالمي نقش اساسي داشتند چند نفر را نام ببريد که)ع( از شخصيت هاي برجسته دوران علي-673

 سواالت پاسخ کامل-

 در حفظ و گسترش سخنان پيامبر را بنويسيد.)س(و فاطمه زهرا)ع(ـ نقش حضرت علي674

 نقش امامان معصوم بعد از رحلت پيامبر در پاسخگويي به مسائل جديد و نيازهاي نو را بنويسيد.-675



 

 

 

 ـ تالس مستمر علمي و فرهنگي ائمه اطهار در زمينه تربيت شخصيت هاي اسالمي سبب پيدايش چه چيزي شد؟676

 بود. نتيجه اين اقدام ائمه را بررسي کنيد.« تعليم و تفسير قرآن»ـ يکي از اقدامات امامان بعد از رحلت پيامبر 677

 کرد ،سرنوشت و آينده نابسامان جامعه اسالمي چگونه پيش بيني کرد؟علي )ع( وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده -678

 علي )ع( وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده کرد ،درباره سرنوشت و آينده نابسامان جامعه اسالمي چه هشداري داد؟-679

 ؟نابسامان جامعه اسالمي چه راه حلي ارائه دادند)ع( وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده کرد،سرنوشت و آينده علي-681

   ؟از شخصيت هاي برجسته دوران امام سجاد )ع( تربيت شده ان حضرت بودند چند نفر را نام ببريد-681

  ؟عصر شکل گيري و حضور انديشه هاي گوناگون در زمان کدام امام معصوم بود و چه شرايط پيش آمد-682

 چرا؟ ائمه اطهار اختصاص به شيعيان داشت؟آيا بهرمندي از محضر-683

  ؟تالش ائمه اطهار سبب چه جيزي شد-684

  ؟حديث زنجيره طاليي را توضيح دهيد-685

 است؟ از اقدامات ائمه مربوط به کدام يک« بشروطها و انا من شروطها» )ع( اين فرمايش امام رضا-686

 مربوط اين عبارت را بنويسيد ؟پيام   «شروطهاانا من بشروطها و » ند:فرمود)ع( امام رضا -687

  ؟نکات مهم حديث سلسله الذهب را بنويسيد-688

 تهیه و تنظیم:

 گروه معارف اسالمی آذربایجانشرقی

 عظیمی

 جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران می تواند آغاز  نخستین گام شما برای سازندگی باشد.

 و دانش آموزستفاده برای دبیران قابل ا

 


