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تنظیم: و تهیه

قریشی(السادات)سعیده

قزویناستانزندگیودینسرگروه



مي-1 تقسیم چنددسته اندوبه خودچگونه زندگي درطول انسان )باذكرمثال(وند؟شنیازهاي

زندگي1نيازبرتر: هدف خويش.د2.شناخت آينده زندگي3رك درست راه .كشف

نيازغريزي:نيازجنسي آب نيازطبيعي:نيازبه

نیازبرتراست؟2 كدام به كردومربوط مي راطلب چیزي خودازخداوندچه سجاد)ع(دردعاهاي .امام

چيزي آن مرابه زندگي ايام ميفرمايد:خدايا خود دردعاهاي سجاد امام زندگ هدف شناخت

م كه بده آفريدي.اختصاص آن رابراي

اند:3 نیازبرترانسان كدام به زیرمربوط .شعرهاي

بود بهرچه آمدنم ام ازكجاآمده

: وطنم آخرننمايي كجاميروم خویش(به آینده )درك

روزگار دراين عمردوبايست را هنرپيشه مردخردمند

کار: به بردن تجربه بادگری اموختن تجربه يکی تابه

زن درست راه دگي()كشف

دهید4 باشد؟توضیح داشته چندویژگي بایدحداقل برترانسان نیازهاي به ..پاسخ



وآزمون نيازمندتجربه ومشكوك احتمالي باشد؛زيراهرپاسخ اعتماد قابل و الف(كامالدرست

هاي راه كه خصوص به نيست، كافي اي تجربه چنين براي عمرمحدودآدمي كه است.درحالي

ا زيادوگوناگون هم ست.پيشنهادي

دهدزيرا پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف نيازهاي به كه طوري باشد؛به جانبه ب(همه

باهم وتنگاتنگي كامل وارتباط پيوند وي، واخروي ودنيوي واجتماعي وروحي،فردي ابعادجسمي

كرد. ريزي برنامه جداگانه هربعدي براي توان نمي دارندو

نیازهاوسواال5 به تواند مي كه كسي رابنویسید..ویژگي دهد صحیح پاسخ انسان ت

وجسمي1 روحي وظريف ابعاددقيق هستي، اودرنظام انسان،جايگاه ازخلقت كامل .آگاهي

باشد. اوداشته اجتماعي و ونيزفردي

درانتظارآنهاست.2 عاقبتي دارندوچه سرنوشتي ازمرگ،چه ها،پس انسان بداندكه .همچنين

كنید:6 زیررامشخص جمالت .درستي

پاسخ:الف(خ ميكند. هدايت است قرارداده دروجودش كه هايي باويژگي رامتناسب داوندهرمخلوقي

ص

غ پاسخ: دهد. صحيح خودپاسخ نيازهاوسواالت خودبه تواندباعقل مي ب(انسان

شاگردبرجسته7 كاظم)ع(به رابنویسید(ي.امام حدیث فرمود؟)پیام حكم،چه بن خودهشام

رابسو هشام،خداوندرسوالنش براياي نفرستاد،جز بندگان تعقيلي الهي درپيام بندگان آنكه

درتفكروتعقل كه آنان برخوردارباشندو برتري ازمعرفت ميپذيرندكه رابهتر پيام اين كنند،كساني

باالتر آخرت دنيا در اش است،رتبه كامل عقلش كه كس ترندوآن دانا الهي فرمان به برترند،نسبت

است.

ا8 درموردبه كریم رابنویسید(.قرآن آیه فرمود؟)پیام چه ناسپاس هاي نسان

ياناسپاس است شكرگزار يا ايم داده رانشان قطعاماراه ِاماَكفورا: السـَبيَل ِاناَهديناهُ

انتخاب ناسپاس)باقدرت انسان داده رانشان خداوندراه

ش خودگرفتارمي كارهاي عذاب به ودرآخرت كرده راانتخاب نادرست ود.واختيار(راه

خودپاسخ9 نیازهاي تواندبه مي است اوعطاكرده خداوندبه كه هایي ویژگي باچه .انسان

دهید؟ دهد.توضیح



قدرت وديگري فكروانديشه كمك كارهابه تفكروانجام انسان،توانايي هاي ازويژگي يكي

دهد،تفكرمي انجام خواهد مي كه هركاري ي انسان،ابتدادرباره يعني اوست؛ اختيارانتخاب

وانجامكند كند مي انتخاب كاررا ميرساند،آن هدفش واورابه است كارمفيد آن دادكه واگرتشخيص

بايدهاونبايدها،راه تشخيص و معرفت باكسب و تفكرميكند الهي خوددرپيام باعقل ميدهد.انسان

رود. مي يابدوپيش رامي زندگي صحيح

راپركنید:10 خالي .جاهاي

است.راضاعتراهپیامبرانفرستادنخداوندبا- كرده تمام بندگان رابه وحجت است رابسته

قرارگرفتن- يافت.وحيوعقلباكنارهم دست اساسي سوالت پاسخ به توان مي

کنيد.-1 کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای

معنای-1 به است.روشوراهدين

خداوند-2 برابر در بودن تسليم معنی به که ای معناست؟برنامه چه به است.اسالم

احکام-3 برخی در انبياء بافرعیتعاليم مردموزمان،متناسب آگاهی باوسطح دوره هر های نیاز

دیگر ای اند.دوره داشته تفاوت

از-4 هزاربيش طولشش در کريم قرآن اند.23آيه شده نازل تدريج به سال

کنید.-2 وصل هم به را مرتبط و درست موارد

دين● يک فقط خداوند است؟چرا فرستاده بشر هدايت برای



جاذبه● نيروی

ميشود؟● ختم ايشان به پيامبری و آيد نمی جديدی پيامبراکرم)ص(،پيامبر از بعد چرا

مشترک● فطرت

است؟● فرستاده متعدد پيامبران خداوند دين،چرا بودن يکی وجود با

فکرمردمرشد● سطح تدريجی

َو●» ِباَيٍد َبَنيناها ماَء السَّ لَموِسعونَو جهان●«ِاّنا انبساط

داشتيم.● نيستند،برپا ديدنی شما برای که هايی باستون را ها آسمان خداوند

دين● بودن آمد روز و پويايی

هستند؟-3 ما نیازهای از یک کدام جزء بگویید و بنویسید را آیه معنی

با» الرِّ َم َحرَّ َو الَبیَع هللاُ «أََحلَّ

مع شود.معنی:خداوند می محسوب متغيير های نياز جزو حرام... را ربا ولی است کرده حالل را امله

است؟-4 بخش کدام به مربوط بگویید و بنویسید را آیه معنی

ِمثلِه» بِسوَرةٍ فأتوا قُل افَتراهُ َیقولوَن «اَم

سور يک ميتوانيد اگر است.بگو بسته افترا خداوند به را قرآن پيامبر ميگويند رامعنی: آن همانند ه

بياوريد.

بنویسید.-5 را کریم محتوایی(قرآن بودن)اعجاز جانبه همه و جامعیت مورد در باقر)ع( امام سخن

است.» آورده قرآن کتابش دارد,در احتياج آن به قيامت روز تا امت که را انچه «خداوند

به6 هستی جهان و خود در اندیشه با برنامه این در انسان که چگونهـایمانی آورد می دست

موارد( تمامی به:است؟)ذکر شرک-1ايمان از دوری و يگانه وراهنمايان-2خدای الهی فرستادگان

عادالنه-3دين حسابرسی و پاداش و آخرت هستی-4سرای نظام بودن عادالنه

مقایسه7 باهم را معجزه و آیت مفهوم و دهند می انجام ای العاده خارق کارهای پیامبران کنید؟ـچرا

است ارتباط در خداوند با وی که دريابند مردم اينکه ميشد,برای مبعوث خداوند سوی از پيامبری هرگاه

تاييد بدون هيچکس گه ميداد انجام ای العاده خارق است,کارهای شده پيامبری به مامور او طرف از و



الع خارق کارهای اين کريم نبود.قرآن انها انجام به قادر خداوند اذن راو عالمت«آيت»اده نشانه يعنی

امور اين در افراد ساير وناتوانی عجز زيرا مينامند معجزه را آن اسالمی انديشمندان و ميخواند نبوت

ميشد. آشکار

باشد؟8 باید چگونه بود خواهد ها زمان تمامی برای دینش که الهی پیامبر آخرین معجزه شما نظر ـبه

بودن-1 معجزه به خودش زمان بدانند.مردم بشری توان فوق را آن و کنند اعتراف آن

تاييد-2 را آن بودن معجزه هم آيندگان

کنند.

هریک-1 داریم؟)برای اجتماعی و فردی زندگی در نیاز نوع چند بزنید(1ما مثال

با امنيت,عدالت,دادوستد همانند ثابت دارد؛نيازهای نياز دسته دو واجتماعی فردی زندگی در انسان

وديگران است داشته وجود بشر برای همواره ها نياز حکومت.اين و وتربيت خانواده,تعليم ,تشکيل

آيند؛مثال می پديد ثابت های نياز همين ازدرون که هستند متغير های ديگر,نياز نميرود.دسته بين از

حرا آن و دارد اصل و قاعده ثابت،يک نياز اين برای کريم قرآن است ثابت نياز ستد,يک مدادو

است ربا   .بودن

مواردی-2 چه در بیشتر ومتغییر(دارند؟و ثابت قوانین کنار اختیاراتی)در چه اسالمی نظام حاکم

مثال(  است؟)ذکر

گرفته نظر در ای ويزه اختيارات اسالمی نظام حاکم برای متغير،اسالم و ثابت قوانين کنار در

مورد يک که است مواردی در بيشتری اختيارات اين که تضاداست در تر مهم مورد يک با مهم

اين تواند می اسالمی حاکم و است جديد قانون نيازمند که ميآورد پيش ای ويزه شرايط ميگيرد قرار

به حالل راه از که مالی به نسبت کس هر اسالم دين مثال،در عنوان کند.به وضع را جديد قانون

اختيار به را آن ميتواند دارد است،اختيار آورده اموردست ميخواهد،در که مکانی و هرجا خود،در

اقتصادی و سياسی استقالل برای که دهد تشخيص اسالمی حکومت اگر کند.اما مصرف مشروع

و احکام وضع با محدودشود،ميتواند ها کاال برخی فروش و خريد است الزم کشور



وارد و صادرات برای ای ويژه مقررات و کند محدود را آزاد وضعمقرراتی،تجارت اجناس ات

نمايد

دهید-3 توضیح دلخواه به را یکی و بنویسید را نبوت ختم عوامل  

زندگی-1 کامل برنامه دريافت برای بشری جامعه آمادگی  

تحريف-2 از کريم قران حفظ  

اکرم)ص(-3 پيامبر از پس معصوم امام وجود  

اسالم-4 دين بودن آمد روز و پويايی

معصو امام سوم:تعيين گزينه جزتعريف پيامبر،به های مسئوليت که شد سبب خداوند طرف از م

باشد نداشته وهدايت رهبری جهت از کمبودی جامعه و يابد ادامه وحی  .دريافت

دهید-4 توضیح خالصه طور به هریک برای و ببرید دارد؟نام جنبه چند کریم قرآن های معجزه .

قرآن،زي عميق و ژرف معارف بيان برای لفظی:خداوند واعجاز کلمات ترين مناسب و باترين

را آماده های دل و برساند را نظر مورد ،معنای وجه بهترين به تا است کرده انتخاب هارا عبارت

کند جذب حق سوی  .به

2- قلم از ميدهد نشان که دارد هايی ويژگی ان مطالب و محتوا نظر از کريم محتوايی:قران اعجاز

ر است،چه نکرده تراوش انديشمندی آموزشیهيچ و ننوشته آن،چيزی از قبل که شخصی به سد

است  .نديده

دهید چیست؟توضیح پیامبر آخرین  5.معجزه

جنس از ای داد؛معجزه قرار کريم قرآن اکرم)ص(را پيامبر اصلی معجزه که«کتاب»خداوند ؛کتابی

ش کريم قرآن بودن الهی در که کسانی به ندارد.خداوند را آن مانند آوردن توان دارندهيچکس ک

آنها،آن عجزوناتوانی نهايت دادن نشان برای و بياورند را آن همانند کتابی تا است کرده پيشنهاد

است داده کاهش سوره يک به   .را

دلیل(-6 کنید)با ثابت را زیر جمالت درستی  

نياو ايمان سابق پيامبران تمام به واقع در بياورد ايمان الهی پيامبر آخرين به کسی ردهالف(اگر

 .است

بازکرده ای مغازه خود برای هرکدام که هستند کاال فروشندگان مانند پيامبران ميکنند تصور برخی

نمايند،درصورتی انتخاب را يکی کاالها آن بين ميتوانند مردم و ميکنند تبليغ را خود کاالی اند،و



ب را تحصيلی مختلف های پايه که اند مدرسه يک معلمان مانند پيامبران وکه ميکنند تدرس ترتيب ه

سوی به نه ميکردند دعوت خدا سوی به را مردم ميکنند.آنان تکميل را قبل سال مطالب هرکدام

آخرين به کسی اند.بنابراين،اگر کرده تاييد را يکديگر همه و اند داشته سخن و راه يک خود،وهمه

اي نيز سابق پيامبران تمام به واقع در بياورد ايمان الهی استپيامبر آورده مان . 

از اثری نيز امروزه ولی بود مشاهده قابل زمان آن مردم برای فقط گذشته پيامبران ب(معجزات

است مانده باقی .آنها

چیست؟-7 نشانگر زمان یک در دین چند یا دو وجود  

تاکيد او از برپيروی و ميداد بشارت بعدی پيامبر آمدن به آمد می که پيامبری هر

بهميکرد.بنابراين قبلی پيامبر پيروان که است اين نشانگر زمان يک در دين چند يا دو ،وجود

از پيروی عدم و خداوند فرمان از سرپيچی معنای به کار واين اند نياورده ايمان پيامبر اخرين

است گذشته  .پيامبران

دهید-8 توضیح دلخواه به را یکی و برده نام را کریم قرآن محتوایی معجزه .

در تدريجیانسجام نزول درعين ونی

جاهليت دوران عقايد از ناپذيری  تاثير

بودن جانبه همه و جامعيت

مانند هايی ازرشته وخبری نداشت جايگاهی دانش و علم ای جامعه سابقه:در بی علمی نکات ذکر

اشاره علمی نکات برخی به کريم ،قرآن نبود شناسی ستاه و شناسی شناسی،گياه ،زيست فيزيک

که کشفميکند دانشمندان توسط زمان مرور به ها وبعد بود سابقه بی روز آن دنيای گرديد.درتمام

' . 

پرکنید.-1 مناسب کلمات با را خالی های جا



... بر ......پایه5اسالم آنها، ميان از و است استوار میوالیت........ شمرده پايه مهمترين .........

شود.

پيام ارسال اهداف از يکی ......اصوال مردم که بود آن عدلبران برپایه ای وجامعه ...بناکنند

...... خودرابراساس اجتماعی زندگی و مردمی عادالنهروابط نهندقوانین بنا .....

دهید.-2 کوتاه پاسخ

الهی قوانين قران/اجرای تعاليم تبيين و وحی/تعليم ابالغ و پيامبر:دريافت های مسئوليت

ق که وحی:انان کنندحافظان می حفظ و سپرده خاطر به را ران

جامعه واليت:سرپرستی

کنید.-3 انتخاب را علی)ع( امام و پیامبر)ص( رفتار و مسئولیت با مرتبط های گزینه

)ص( محمد حضرت )ع( علی مردمد  امام عوت

( اسالم ـسال(23به

ـ ـعصمت

وحی ابالغ و ـ-دريافت

ـ ظاهری  واليت

فرموده-4 چه خودش درمورد )ص( خدا رسول معنوی های هدایت درباره )ع( علی حضرت

حدیث( است؟)مفهوم

وجان روح بر الهام صورت به بلکه نبوده معمولی اموختن طريق از فقط علوم واموزش هدايت اين

بوده علی حضرت

دا-5 چیزی چه به اشاره کنید بیان و بنویسید را )ره( خمینی امام کهرد؟سخن جهان مسلمانان ای

شويد مجتمع اسالم تعليمات سايه در و توحيد پرچم ودرزير خيزيد پا به داريد ايمان اسالم حقيقت به

و اختالفات از دست کنيد کوتاه ان سرشار خزاين و خود ممالک رااز ها قدرت ابر خيانت دست و

فره بر هستيد چيز همه دارای شما که برداريد نفسانی وهواهای غرب با و کند تکيه اسالمی نگ

بايستيد. خود پای روی و نماييد مبارزه زدگی  غرب

چه؟-6 یعنی نباشد طاغوتی که حکومتی



در اجرا به است امده روايات و قران در که را الهی دستورات و باشد خداوند پذيرش مورد يعنی

اورند

دلخوا-7 به را یکی داشت؟ هایی والیت نوع چه )ص( خدا کنیدرسول تعریف ه

معنوی والیت و ظاهری معنویوالیت رهبری و سرپرستی همان معنوی معنوی:واليت واليت

انجام با خدا رسول شود می شمرده ظاهری واليت از باالتروبرتری ای مرتبه که است ها انسان

عا ميتوانستند که شدند نايل کمال از ای مرتبه به الهی قرب مسير ودر بندگی عبوديت لموظايف

قدرت اين از استفاده با ايشان نمايند تصرف خلقت عالم در الهی اذن وبه کنند تماشا را وماورا غيب

ميگرفت صورت غيبی امداد شکل به که ميکردند هدايت نيز را اماده های دل .وواليتش

بنویسید. را مسلمانان وحدت برای ها برنامه از مورد  .8-یک

مقدسات به احترامی بی و اهانت بااز خودرا اعتقادات تا است بعتر کنيم خودداری مسلمانان ساير

کنيم بيان گويی ناسزا و نزاع بی و صحيح نحوه به را خود اعتقادات و ببخشيم ارتقا .استدالل

ِرسالََته-9 َیجَعل َحیُث اَعلَُم بنویسید.هللاُ را دارد اشاره "عصمت" به که ای آیه معنی

ر: رسالتش ميداند بهتر قرارخدا کجا دهد.ا

سکوت1 حکومت و والیت و علمی مرجعیت مورد در اکرم پیامبر و کریم قرآن اینکه فرض _آیا

بنویسید. را خود است؟دلیل درست اند کرده

ممکن و است زندگی امور همه در مردم هدايتگر کريم قران زيرا است روشن اول فرض بطالن

د شدت به که مهم مسئوليت دو اين به تفاوتنيست بی است گذار تاثير اسالمی جامعه سرنوشت ر

ان کنار از تواند نمی و و هاست مسيوليت اين اهميت به نسبت مردم ترين آگاه پيلنبر باشدهمچنين

کامل اسالن دين که حالی در است اسالم دين نقض بر دليلی خود مسئله اين به توجهی بی بگذرد

است الهی دين .ترين



زیر2 آیات ؟_معنی است حدیث یا آیه کدام به مربوط بگویید و ببنویسید را

االقربين1 عشيرتک انذر انزار :(و ،ايه کن انذار را نزديکت خويشان

الرسول...2 اطيعوا و هللا اطيعوا آمنوا الذين ايها و:(يا رسول واز کنيد اطاعت خدا از مومنان ای

جابر ،حديث کنيد اطاعت امرتان ولی

مواله3 کنت مواله(من علی وسرپرست:فهذا ولی نيز علی اوين سرپرست و ولی من که کس هر

غدير ،حديث اوست

؟3 چیست ان هدف بگویید و کنید ترجمه و بنویسید را ثقلین _حدیث

شمادوچيزگرانبهاميگذارم: ميان در من الثقلين فيکم تارک انی

بي اهل وعترتی هللا راکتاب بيتم اهل و عترتم خدا کتاب تی

گمراه هرگز جوييد تمسک دو اين اگربه ابدا تضلوا لن بهما تمسکتم ان ما

نميشوند جدا هم از هرگز دو واين نميشويد الحوض علی يردا حتی يفترقا لن وانهما

شويد وارد من بر کوثر حوض کنار اينکه تا

تمسک دو اين به اگر را بيتم اهل و عترتم و خدا کتاب ميگذارم بها گران چيز دو شما ميان در من

من بر کوثر حوض کنار که اين تا نميشوند جدا هم از هرگز دو اين و نميشوند گمراه هرگز جوييد

ح اين در شوندپيامبر رستکاریوارد راه از تا نشويم دور بيت اهل و قران از که دارند تاکيد ديث

نشويم .دور

کنید4 ترجمه و بنویسید را تطهیر _آیه

تطهيرا يطهرکم ز البيت اهل الرجس عنکم لُيذهب هللا يريد انما

پا کامال وشمارا را ناپاکی و پليدی بيت اهل شما از گرداند دور که کرده اراده خدا وطاهرهمانا ک

داد قرار

5. کنید وصل هم به را مرتبط های _گزینه

رکوع در صدقه انذار ايه نزول

بعثت از پس سال سه واليت آيه نزول

بيت اهل و قرآن جابر حديث

ثقلين. امرخديث اولی شناخت



بعثت از پس سال :سه انذار ايه نزول

امر ولی :شنلخت واليت ايه

رکوع در :صدقه جابر حديث

بيت اهل و :قران ثقلين

کردند6 شرکت ان در نفر چند و است حدیث کدام به مربوط الوداع حجه و البالغ _حجه

انذار،1202غدير،(حديث1 ،120.3(ايه منزلت (هيچکدام404(حديث

گزينه : 1پاسخ

هستند7 امامان کدام ترتیب به علی بن حسن امان و چیست جابر ؟_حدیث

يازدهم1 و اول ،امام جانشين معرفی و واليت دهنده (ادامه

ودهم2 دوم ،امام جانشين معرفی و واليت دهنده (ادامه

يازدهم(3 و دوم ،امام کريم قران و پيامبر شناخت

ودهم4 دوم ،امام کريم قران و پيامبر (شناخت

زينه : 1پاسخ

آمد؟-1 دنیا به ودركجا سالي علي)ع(درچه حضرت

سامرا. در کعبه خانه در و ازبعثت قبل سال  ده

رابنویسید؟-2 علي)ع( حضرت هاي هاوفداكاري موردازرشادت یك



د حضرت.خوابيدن ان كشتن براي دشمنان ي نقشه پيامبردرهنگام رجاي  

است؟-3  كرده نقل را چیزي علي)ع(چه حضرت ي ازپیامبردرباره انصاري عبدهللا جابرابن  

اورستگارندودرروزقيامت وپيروان مردشيعيان اين اوست قدرت دردست جانم كه خدايي به سوگند

به اورنده ايمان مرداولين نجاتند.اين شمادرانجاماهل ترين باخداوراسخ شمادرپيمان خداووفادارترين

بين مساوات شمادررعايت وبهترين مردم بين شمادرداوري ترين خداوصادق فرمان

شمانزدخدااست.  انهاوارجمندترين

است؟-4 شده بیان كسي چه علي)ع(توسط حضرت باردرمورد اولین شیعه كلمه  

ترج كه شيعه خودازكلمه خدادرسخنان ازامامرسول وپيروي كرده شوداستفاده پيرومي ان ي مه

است. دانسته رستگاري  علي)ع(راسبب

ببرید؟-5 پیامبررانام اخالقي فضایل  

ترين دقيق قضاوت درمقام عابدترين عبادت ترين/درمحراب شجاع جنگ درميدان امام ان

است. ترين عالم درس  ودركالس

و..............................................-6

از................ بخشي البالغه نهج كتاب

است. ایشان هاي و......

اندرز و پند _ ها نامه سخنان_ : پاسخ  

بنویسید؟-7 محرومان به وتوجه علي)ع( امام ورزي درموردعدالت  

براي سرمشقي ايشان ساده وزندگي وفقيران محرومان به علي)ع(وتوجهش حضرت ورزي عدالت

ام كنيم عمل دقيقامانندايشان ميتوانيم بااينكه است نزديكمامسلمانان سرمشق اين خودرابه ميكوشيم ا

 نماييم.

ببرید؟-8 رانام امیرالمومنین هاي ویژگي  

كران بي بي-علم مانندعدالت



کنید.1 کامل را خالی جاهای ـ

کردند. حکومت ماهه و.نه. سال. چهار کوتاه دوره يک ..در )ع( علی امام

افت عباس.. بنی .. دست به حکومت امّيه بنی سقوط از تبديلپس سلطنتی... .. به را خالفت و اد

کرد.

ر2 زیر عبارات درستی کنید.اـ مشخص

مسلمانی اعالم ظاهر به و شد تسليم ناچار به )ص( پيامبر رحلت از پس سال دو حدود سفيان ابو ـ

غ کرد.

حکومت )ع( حسن امام ياران سستی و ضعف از گيری بهره با معاويه هجری چهاردهم سال در ـ

گرفت.صم دست به را سلمانان

ببرید؟3 نام را امامان عصر اجتماعی و فرهنگی و سیاسی های چالش ـ

ص-1 اکرم پيامبر احاديث نوشتن از ممنوعيت

احاديث-2 وجعل اسالمی معارف در تحريف

نامناسب-3 الگوهای ارايه

سلطنت-4 به نبوی عدل حکومت تبديل

رسو4 سخنان و حدیث نگهداری چه برای توضیحـ داشت؟: نامطلوبی نتایج حافظه در خدا ل

دهید.

شدن عبارتهايافراموش وزيادشدن کم وامکان يافت افزايش احاديث خطادرنقل احتمال الف)

ميشد. فراهم حديث اصل



ياتحريف جعل به شخصی غرضهای براساس پيشآمدوآنان حديث جاعالن برای مناسب شرايط ب)

حاکمان نفع پرداختنديابه کردند.حديث خودداری احاديث برخی ستمگرازنقل

نيزناچارشدندسليقه  آنان ماندند. بهره بی هدايت مهم منبع ازيک ومحققان ازمردم بسياری ج)

شدند. بزرگ دهندوگرفتاراشتباهات دخالت دينی رادراحکام شخصی

بود؟5 چگونه یزید سلطنت ـ

خداوند،ميزيدهرکارزشت ميداد؛احکام راانجام وسخرهوناپسندی بازی انندنمازرابه

وميمون،واردمجالسميگرفت،آشکاراشراب سگ بازی،ميکردوباهمان وميمون بازی ميخورد،سگ

راباميشدوآنهارا ويارانش وفرزندان حسين پيامبر،امام گرامی وی،نوه  خودمينشاند. وضعکناردست

پيامبربودند، ازنوادگان راکه ايشان رساندوخانواده  شهادت به اسير،درشهرهامیهولناکی عنوان به

گرداند.

دید6 را حکومت و امام دستورات از سرپیچی آینده از که بیمی مورد در )ع( علی امام سخن ـ

بنویسید( را حدیث بنویسید؟)پیام

شدن سوار موجب راکه مسلمانان ميان وتفرقه واختالف امام ازدستورات سرپيچی آينده  حضرت آن

بود؛ سلطنت برتخت اميه ميداد:بنی بيم روزی ميديدوآنانراازچنين

نماندجزآنکه باقی حرامی دهندکه ادامه وحکومت ستمگری به چنان اميه خداسوگند،بنی به

آنراازدست خودکه بردين ای دسته بگريند: دودسته درحکومتشان تاآنکه ... شمارند حالل

اند. نرسيده آن به خودکه دنيای برای ای اندودسته داده

چیزی7 چه بماند؟ـ باقی اسالم دین عباس بنی ستم و ظلم وجود با که شد عث با

پيامبر خودراازعموزادگان بااينکه آنان افتاد. عباس بنی دست به اميه،حکومت بنی ازسقوط پس

دادندودر راادامه اميه بنی سلطنتی بودند،روش گرفته اميه راازبنی بيت،قدرت اهل نام ميدانستندوبه

درعصرپيام اطهارنبود،جزنامیايجادشده وائمه  کريم قرآن حضرت گرانقدرآن ودوميراث بر

نميماند. باقی ازاسالم

چه8 معصوم امام کناری بر شرایط و موقعیت از عباس. و.بنی امیه بنی به وابسته عالمان ـ

کردند؟ هایی استفاده

قر آيات تفسيروتعليم کردندوبه استفاده معصوم امام برکناری وشرايط ومعارفازموقعيت آن

برخی پرداختند. قدرتمندان بامنافع باافکارخودوموافق اسالمی،مطابق



به مطالب اين ميکردند. نقل مردم برای پيامبران يدرباره  خراف ازآنهادرمساجدمينشستندوداستانهای

شد ازمسلمانان بسياری گمراهی وسبب يافت راه وتفسيری تاريخی .کتابهای

بنی9 و امیه بنی حاکمان کردند؟ـ می حکومت چگونه عباس

پيامبر خودراازعموزادگان بااينکه آنان افتاد. عباس بنی دست به اميه،حکومت بنی ازسقوط پس

دادندودر راادامه اميه بنی سلطنتی بودند،روش گرفته اميه راازبنی اهلبيت،قدرت نام ميدانستندوبه

قرآن حضرت گرانقدرآن درعصرپيامبرودوميراث ازاسالمکريمايجادشده اطهارنبود،جزنامی وائمه 

نمی ماند.باقی

خودواطرافيانشان کردندوبرای راعوض مسيرحکومت تدريج نيز،به عباس وبنی اميه بنی حاکمان

کردند. انباشته گرانقيمت خودراازجواهرات ساختندوخزائن ومجلل بزرگ های کاخ

جام رابه وفداکارعصرپيامبراکرم مؤمن تغييرمسير،جامعه  واين طلب،تسليم راحت ای عه

اطهار ائمه  شدکه تغييرفرهنگ،سبب اين کرد. تبديل پيامبراکرم وروش سيره به توجه بی

کنند. راباخودهمراه دوره آن روشوندونتوانندمردمان روبه زيادی بامشکالت

ب-1 مردم برای را رسیده او به و گشته نسل به نسل که را خداوند کالم )ع(کدام رضا میامام یان

 کند؟

در من عذاب از شود وارد من محکم قلعه اين به هرکس است من محکم ی قلعه هللا اال اله ال کلمه

است.  امان

؟-2 بود چه شروطها من انا و بشروطها )ع(از علی امام مقصود  



ظاهر اجتماعی زندگی در بايد بلکه نيست شعار و لفظ يک تنها توحيد که بود اين )ع( امام مقصود

ميگرددشو ميسر و خداست واليت همان که امام واليت با اجتماعی زندگی در توحيد تجلی و د  

توضیح-3 دلخواه به را یکی ؟ میکردند مبارزه خود زمان حاکمان با بزرگوار امامان دلیل چند به

.دهید  

دليل دو بو-1به شده سپرده انان به خداوند جانب از جامعه اداره و رهبری که جهت ان دوالزماز

غاصب حاکمان امکانات و شرايط وجود صورت در و خيزند پا به وظيفه اين دادن انجام برای بود

و دراورند اجرا به را اسالم قوانين راستين اسالم برمبنای حکومت تشکيل با تا کنند برکنار را

سازند برقرار را  عدالت

ببرید؟-4 نام را حاکمان با مبارزه در امامان کلی اصول  

حاکمان-1 تاييد برحق-2عدم امام عنوان به خويش معرفی

مبارزه-3 درست های شيوه انتخاب  

سجاد-5 امام سجادیه..از ..صحیفه علی)ع(..وکتاب البالغه....از...حضرت نهج کتاب....

.)ع(میباشد  

شود؟-6 می گفته حدیثی چه به الذهب سلسله حدیث  

اساسی امدن هم سر وپشت توالی جهت به که )زنجيرهحديثی الذهب سلسه حديث به ان در امامان

شود می گفته .طاليی(

گرفت؟-7 پیش امیه بنی با مبارزه برای را روشی چه سجاد امام حسین)ع( امام شهادت از بعد  

پرداخت شيعيان نهضت حيات تجديد به دعا طريق از معارف گسترش کنار )ع(در سجاد امام

بي دارای و معتقد فداکار هايی بيتانسان اهل عالقمندان با ديگر بار و کرد تربيت عميق نش

فکری بزرگ جريان يک عنوان به تشيع ديگر بار اقدامات هميت سبب به نمود برقرار )ع(ارتباط

کرد پيدا فعال حضور جامعه در سياسی  و

میدهد؟-8 مردم به پیشنهادی چه حق راه تشخیص گمراهی از نجات )ع(برای امیرالمومنین  



ا همه انانپس انهاست دانش دهنده نشان کردنشان وحکم دادن نظر که اند انان کنيد طلب اهلش از را ينها

نميکنند مخالفت دين با .هرگز

است؟-1 دركجامتولدشده وبگویید عصررانوشته تولدامام تاریخ  

سال شعبان ي نيمه جمعه دم درسامرامتولدشد.255درسپيده ه.ق

چیست؟-2 كبري غیبت  

فرمانروزمانده6 وفرمودبه نوشت اي نامه ايشان عصربراي امام نايب اخرين درگذشت به

دوره اين بودن طوالني دليل شود.به اغازمي غيبت دوم ي ومرحله نيست جانشيني ازوي خداوندپس

گويند. مي كبري راغيبت  ان

اند؟-3 نامیده غایب جهت مهدي)عج(راازچه امام  

درج اينكه نه است ازنظرهاغايب كهايشان هاهستيم ديگرماانسان عبارت حضورنداردبه امعه

رانميبينيم.  امام

عصراست؟-4 امام امامت دوم معناي زمان)عج(به امام غیبت ي ایادوره  

مسلمانان حقيقی رهبری بلکه نيست عصر امام امامت عدم معنای به غيبت دوره اين بنابر

انس را رهبری اين اما است ايشان عهده به نيز اکنون کههم همانطور نميکنند حس عادی های ان

را عالم شب اگر نميکنند مشاهده و نميابند در را ابر پشت خورشيد فوايد ها انسان از برخی

بر نيز ابر پشت خورشيد وجود نعمت که است زمان آن نکند طلوع گاه هيچ خورشيد و فراگيرد

شد. خواهد روشن  همگان

مسلم-5 عصربه امام ازیاري هایي است؟نمونه چگونه انان

از بعضی حل افراد باطنی هدايت است مسلمانان ياور و پرست،حافظ سر عصر امام نيز اکنون هم

نمونه مومنان برای دعا و درماندگان از دستگيری رويدادها پاره از دادن خبر علما علمی مشکالت

حضرت آن ياری از های



است.

ببرید؟-1 نام را رهبر وظایف  

برای-1 جامعهتالش در الهی دستورات و احکام جلو-2اجرای و کشور استقالل حفظ

بيگانگان نفوظ از مشورت-3گيری اساس بر گيری زيستی-4تصميم ساده

دهید؟-2 توضیح خالصه صورت رابه زیستي ساده  

طريق از حتی تجمالتی و اشرافی زندگی يک تشکيل و ثروت و مال توسعه دنبال به رهبر

گ نيست هایمشروع خانه داشتن قبيل از پادشاهان و جمهور رؤسای اشرافی زندگی امروزه رچه

ترين زيبا در تفريح و استراحت خانه در مبلمان و ها سرويس بهترين از استفاده قيمت گران

در شرکت و هزينه پر های مهمانی گزاری بر شيک اتومبيل ها ده داشتن دنيا جزاير و سواحل

شخ هزينه با لهو است.مجالس عادی امر يک عمومی اموال از استفاده با يا صی

ببرید؟-3 رهبررانام به نسبت مردم وظایف  

اجتماعی-1 همبستگی و مشکالت-2وحدت برابر در پايداری و آگاهی-3استقامت افزايش

اجتماعی و سياسی همگانی-4های نظارت در اجنماعی-5مشارکت اهداف به دادن اولويت

وهمب-4 دهید؟وحدت توضیح طورخالصه رابه اجتماعي ستگي  

گران سلطه و مياورد در پای از را حکومت يک سرعت به پراکندگی و تفرقه که همانطور

که ميدهد امکان رهبری به و ميکند قوی را کشور اجتماعی همبستگی ميکند مسلط کشور بر را

آورد در اجرا به را اسالمی های  برنامه

اسالم-5 وحكومت چیست؟والیت محكم ي قلعه ي



را عصر امام ظهور منتظران ک است محکمی قلعه اسالمی حکومت بر واليت حقيت در

فرج انتظار دقيق های مصداق از يکی اين و کنند آماده ظهور برای را خود ميتوانند آن  پشتوانه

 است.

؟-1 چیست است عزیز خداوند اینکه از منظور و معناست چه به عزت

به استعزت اين معنايش عزيزاست خداوند ميگويند وقتی است نبودن وتسليم ناپذيری نفوذ معنای

نمايد. نفوذ او اراده ودر کند مقلوب اورا نميتواند کسی که

گویند؟-2 می کسانی چه به ذلیل انسان و عزیز انسان

تعاريفبنابر ، »عزيزانسان «مقابلدرهمچنين وظالمان ومستکبرانبرابردرکهاستکسی

هوی روحشکهعملیبارزيراو .شودنمیتسليم وکندمیمقاومتايستد،میخويشهوس وفوق

کندرا  ومستکبرانبرابردرکهاستکسینيز.رودنمیسازد،کوچک وحقيررااو وآزرده

 وهویيمتسلهمچنينپذيرد؛می»ذليلانسان «رافرمانیهر ودهدمیخواریبهتنزورگويان

انجاماوهوس وهویموافقکهراکاریهر وشودمیخويشهوس آنکهچندهردهد،میباشد

کندآلودهگناهبهراروحشکار

ببرید-3 نام را عزت تقویت های راه

برایتالش وخداوندعظمتبهتوجه 2اندکبهایبهخویشنفروختن وخودارزششناخت 1

اوبندگی

ر-4 در فرماید؟خداوند می چه خلقت باره در انسان باجایگاه با ابطه

دادیمبرتریمخلوقاتازبسیاریبر و …بخشیدیمراکرامتآدمفرزندانما :فرمایدمی

فرمايد؟ می چه خدا بندگی در را خود عزت که هايی انسان وصف در علی امام



آنان چشم در خدا غير نتيجه، است.در عظيم آنان نظر در جهان استخالق کوچک

فرماید؟-5 می چه انسان خلقت با رابطه در علی امام

است آفريده آزاد را تو خداوند زيرا نباش خودت مثل کسی  بنده 

است؟-6 فرموده چه حق با رابطه در پیامبر

دست حق راه از بگذارند، چپم دست رادر ماه و راستم دست در را خورشيد اينان اگر فرمود:

تسليم و دارم شومبرنمی نمی

میشود؟-7 چیزی چه باعث ها خواسته و تمایالت به دادن مثبت پاسخ

پاسخ شود،که می رو روبه هايی خواسته و تمايالت با گاه بی و گاه خود، درون در انسانی، هر

دهد می سوق ذلت و خواری سوی به را انسان و کند می ضعيف را نفس عزت آنها، به دادن مثبت

تمایال-8 از دسته دهیددو توضیح را انسان ت

که خلق، ُحسن و ايثار حيا، شجاعت، عدالت، دانايی، به تمايل مانند برتر، و عالی تمايالت اّول:

کمال و موفقيت احساس تمايالت اين به رسيدن با ما هستند. انسان معنوی و الهی روح به مربوط

تما مانند دانی، تمايالت بريم.دوم: می لذت آنها از و کنيم لذيذ،می غذاهای شهرت، ثروت، به يل

تمايالت اين به وقتی و است انسان دنيايی و حيوانی ُبعد به مربوط که مادی، رفاه و زيورآالت

قبيل اين به طبيعی طور به ها انسان شويم. می وخوشحال بريم می لذت آنها از يابيم، می دست

الزمه   زيرااينها دهند، می نشان عالقه و دارند ميل نمیامور يا آنها بدون و هستند دنيا در زندگی

اما نيستند، بد خود ذات در حيوانی ُبعد شود.تمايالت می مشکل و سخت زندگی يا کرد زندگی توان

نيستند تمايالت آن با مقايسه قابل ترندو پايين و ناچيز بسيار الهی، و معنوی ُبعد به نسبت

دهید.-9 توضیح را واماره لوامه نفس

عق ودعوت دهيم پاسخ فروتر تمايالت به نياز حّد در خواهد می ما از که همان يا وجدان و ل

را وجودمان ها زيبايی آن و کند پيدا پرورش ما در الهی و معنوی تمايالت که کنيم فراهم فرصتی

تمايالت به فقط خواهد می ما از که بگيرند.است اماره»فرا و«نفس هوی دعوت ديگر، دعوت

ه يا بمانيم.هوس غافل برتر و عالی تمايالت از و باشيم مشغول و سرگرم حيوانی مانُبعد



دهید؟-1 توضیح طورخالصه ومردرابه زن انساني شخصیت  

و زنان مؤنث نه و است مذکر نه انسان روح و ميدهد تشکيل وی روح را انسان حقيقت

ويژگيهای بشر نوع افراد عنوان به گرفتنمردان بهره با که دارند مشترکی هدف و يکسان فطری

برسند. جاويد بهشت و الهی قرب ينی مشترک هدف آن به ميتوانند ها ويژگی آن  از

ومردچیست؟-2 زن میان تفاوت  

تا است نهاده شوهر و زن است يک هر برعهده حکيم خالق که است مختلفی وظايف جهت

مش زندگی در بتوانند آنها از کدام مثالهر طور به بگيرند. عهده بر را خاصی های نقش ترک

مادری محبت با زن که است آن برای مردان بيشتر جسمی قدرت و زنان باالی عاطفی توانمندی

باشد. خانواده آور نان کردن کار با مرد و دهند رشد  فرزندان

چیست؟-3 خانواده پایداري عامل ترین مهم  

بو هم مکمل و زوجيت از درست ايندرک از همسران اگر است درک اين به مرد و زن دن

کوچک آمدن پيش با و ميشوند بيگانه هم از خانواده محيط در سرعت به باشند غافل موضوع

ميشوند. جدا هم از تنش  ترين

چیست؟-4 خانواده درموردتشكیل برنامه ترین مهم  

بلوغ- آغاز از خود در دامنی پاک و عفاف کردن-2تتقويت ازمشخص خود های هدف

خانواده مناسب.-3تشکيل همسر ای شاخص و ها معيار شناخت

دهید-5 توضیح طورخالصه باهمسررابه ؟انس

پس نيز نياز اين و هستند ديگری با زندگی به نيازمند جنسی نياز بر عالوه مرد و زن از يک هر

راه از فردی اگر که است ای گونه به نياز ميشوداين آشکار بلوغ خوداز جنسی نياز نامشروع های



که آزارميدهد را او آرامی نا و بيقراری يک هم باز کند زندگی همسر بدون اما کند برطرف را

ميشود. طرف بر همسر کنار در بودن با  فقط

باشیم؟-6 داشته موفق ازدواج تایك کرد باید چه  

و نشود منجر جدايی به که باشيم داشته موفق ازدواج که اين بهبرای را خوشبختی و آرامش هم

هر به خانواده تشکيل در که است الزم باشد داشته را4دنبال چهارم هدف و کنيم توجه هدف

برای و کنيم دنبال را اول هدف فقط اگر مثال: دهيم. قرار برتر نکنيم3درمرتبه تالش ديگر هدف

همان يا روانی و روحی دوری و ميشود ظاهر اختالفات مدتی از راپس زندگی عاطفی طالق

به اگر اما ميکند. کننده سرشار4خسته و بخش آرامش محيطی زودی به باشيم داشته توجه هدف

آمد خواهد پديد لذت و نشاط .از

پایان


