
 

 

 بنام خدا

 همراه با جواب سواالت درس به درس دین و زندگی یازدهم انسانی

 همراه با اندیشه و تحقیقو

 

 غریزی انسان را باذکر مثال تعریف کنید. و طبیعی نیازهای-1

 آب، به نیاز مانند دارد؛ غریزی و طبیعی نیازهای دسته یک زنده، موجودات سایر همچون انسان

  آنها از شدن آگاه راه و کرده آماده خلقت جهان در را نیازها این به پاسخ وندخدا .پوشاک و غذا هوا،

 می گرسنگی و تشنگی احساس غذا و آب به نیاز وقت در مثال، برای .است داده نشان انسان به را

 و برد می بهره طبیعت در موجود مصالح از گرما، و سرما هنگام .رود می غذا، و آب سراغ و کند

  .کند می تهیه مسکن و پوشاک و لباس    خود برای

 بیند ؟ می رو روبه تر مهم نیازهایی با را چه زمانی انسان خود-2

 از اندکی انسان، که زمانی شود؛ نمی او غریزی و طبیعی نیازهای به منحصر انسان نیازهای اما

 رو روبه تر مهم نیازهایی با را خود بیندیشد، باالتری افق در و رود فراتر روزمّره زندگی سطح

 .بیند می

 را بنویسید؟ چند مورد از نیازهای برتر انسان-3

 :زندگی درست راه کشف -3  :خویش آیندۀ درک -2     :زندگی هدف شناخت -1

 را توضیح دهید.(زندگی  هدف شناخت )نیاز برتر-4

 با واندت می هدف کدامین و با تکیه بر برای چه هدفی زندگی می کند بداند خواهد می انسان

 :که کرد می را دعا این پیوسته سجاد امام رو، این از نماید آن صرف را اش زندگی خاطر اطمینان

 ای آفریده آن برای مرا که بده اختصاص چیزی آن به مرا زندگانی ایام خدایا،

 را شرح دهید. ( زندگی درست راه کشف )نیاز برتر-5

 آن از دغدغه این. است خردمند و فکور های انسان دیگر دغدغه  یا چگونه زیستن  زندگی راه

 را دنیا در زندگی بار یک و آید می دنیا به بار یک فقط انسان که است جّدی ای دغدغه رو

 روی پیش که هایی راه همه بین از باید تکرارنشدنی، فرصت این در بنابراین،. کند می تجربه

 که هایی سرمایه همه   از بتواند و باشد مطمئن آن به که کند انتخاب زندگی برای را راهی اوست،



 

 

 قرار او خلقت در خداوند که برتری  هدف آن به و شود مند بهره خوبی به است، داده او به خدا

 .برسد است، داده

 پاسخ به نیارهای برترو سواالت بنیادین انسان باید چه وپژگی های داشته باشد و چرا ؟-6

 و تجربه نیازمند مشکوک و احتمالی پاسخ هر زیرا د؛باش اعتماد قابل و درست کاملا  )الف

 راه که خصوص به نیست، کافی ای تجربه چنین برای آدمی محدود عمر که حالی در است، آزمون

 .اند گوناگون و زیاد بسیار هم پیشنهادی های

 زیرا دهد؛ پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف نیازهای به که طوری به باشد؛ جانبه همه )ب

 تنگاتنگی و کامل ارتباط و پیوند وی، اخروی و دنیوی و اجتماعی و فردی روحی، و جسمی بعادا

 .کرد ریزی برنامه جداگانه بُعدی هر برای توان نمی و دارند هم با

 سواالت و نیازهای برتر انسان  بدهد؟پاسخ صحیحی به چه کسی می تواند   -7

 و روحی ظریف و دقیق ابعاد هستی، نظام در او جایگاه انسان، خلقت از کاملی آگاهی 1

 .باشد داشته او اجتماعی و فردی نیز و جسمی

 انتظار در عاقبتی چه و دارند سرنوشتی چه مرگ، از پس ها، انسان که بداند همچنین 2

 .آنهاست

 خداوند چگونه است ؟ آن را شرح دهید. هدایت شیوۀ -8

 و کند می خلق معیّن هدفی برای را قیمخلو هر یعنی است؛ حکیم آفریدگاری جهان، خدای

 و عام اصل یک هدایت، پس. فرماید می راهنمایی و هدایت را او هدف، آن به رسیدن برای

 مخلوقات هدایت شیوه   اما کند، می هدایت را مخلوقات همه   خداوند .است خلقت درنظام همگانی

 .است متفاوت

 د.آیه مبارکه زیر را ترجمه و پیام ان را بنویسی-9

بُّن ا قال  ... لق ه ش یء   ُکلَّ  ا عطی   الَّذی ر   ه دی   ثُمَّ  خ 

 کرده هدایت را او بخشیده،سپس او به را چیزی هر آفرینش و که است کسی همان ما پروردگار

 .  پیام آن همون هدایت عمومی همه موجودات توسط خداوند است.است

 دیگر در چیست ؟شیوه  هدایت انسان با موجودات  تفاوت وعلت  سبب -10

 سبب امر، همین و کند می متمایز مخلوقات سایر از را او که دارد ای ویژه های سرمایه انسان

 .است شده مخلوقات سایر از وی هدایت شیوه   تفاوت

 دو مورد از سرمایه های اصلی و مخصوص انسان را بنویسید.-11



 

 

 دیگری و اندیشه و فکر کمک به اکاره انجام و تفکر توانایی انسان، های سرمایه این از یکی

 .اوست انتخاب و اختیار قدرت

 

 هدایت انسان توسط خداوند چگونه صورت می گیرد؟-12

 از را انسان هدایت برنامه   خداوند یعنی گذرد؛ می ویژگی دو این مسیر از نیز خداوند هدایت

 توسط است، بشر نیادینب سؤاالت به پاسخ دربرگیرنده   که برنامه این فرستد؛ می پیامبران طریق

 و ها ویژگی به بردن پی و برنامه این در تفّکر با ها انسان تا شود می ابلغ مردم به رسوالن

 که هدفی به و بندند کار به زندگی در و کنند انتخاب را برنامه این خود، اختیار با آن امتیازات

 با و کند می تفکر الهی پیام در خود عقل با انسان.برسند است داده قرار خلقتشان در خداوند

 .رود می پیش و یابد می را زندگی راهصحیح نبایدها، و بایدها تشخیص و معرفت کسب

 آیه زیر را ترجمه کرده و پیام آن را بنویسید. -13

ا اِّما السَّبیلَ  َهَدیناهُ  اِنّا ا اِّما وَ  َشاِکرا  :َکفورا

 گزار باشد یا ناسپاسبه درستی که ما راه را نشان دادیم حال انسان سپاس

. یافت دست اساسی های سؤال پاسخ به توان می وحی و عقل گرفتن قرار هم کنار با بنابراین

 گفته که چنان اما. برگزیند نیز را دیگری های راه تواند می اختیار بودن دارا علت به انسان البته

 بدهد، نیازها آن به رستید پاسخ تواند نمی خداوند برنامه   از غیر دیگری هربرنامه   چون شد،

 در و شتافت خواهد آخرت دیار به و گفته ترک را دنیا خالی دست وبا کرد خواهد زیان انسان

 . ناسپاس نامیده کسی چنین کریم قرآنکرد  خواهد مشاهده را خود زیان آنجا

 تحقیق و اندیشه

 کنیم؟ واگذار فردی یقه  سل و شخصی احساسات به را برتر نیازهای به پاسخ توانیم می آیا -1    

 چرا؟

 بدهد، نیازها آن به درستی پاسخ تواند نمی خداوند برنامه   از غیر دیگری هربرنامه   چون– خیر-

 .شتافت خواهد آخرت دیار به و گفته ترک را دنیا خالی دست وبا کرد خواهد زیان انسان

 المثل ضرب براساس و بگیرد نادیده را نیازها این به دادن پاسخ تواند می انسان آیا -2

  چرا؟ ؟« کند آید رفتار خوش آید، پیشهر چه  »   

 اندیشه راصرف شودواگرآن می اوگذاشته اختیار در یکبار انسان عمر فرصت زیرا – خیر-

 .بود نخواهد وپشیمانی حسرت جز چیزی شود می او حاصل درآخرعمرش کندآنچه شخصی های

 تو بر مردم برای حق به را کتاب این ما همانا »فرماید  اکرم می پیامبر به خطاب کریم قرآن -3

 خود زیان به تنها شد، گمراه که هر و کرده سود خودش یافت، هدایت که هر پس. کردیم نازل

 ؟« نیسی آنها مدافع و وکیل تو و است کرده عمل



 

 

 دارد؟ اشاره درس مفاهیم از یک کدام به آیه این

 و عقل گرفتن قرار هم کنار با نیبنابراانسان اشاره دارد و این آیه به وجود اختیار و عقل در 

 یم اریاخت بودن دارا علت به انسان البته. افتی دست یاساس یها سؤال پاسخ به توان یم یوح

 .ندیبرگز زین را یگرید یها راه تواند

 چرا؟ است؟ مرتبط انسان برتر نیازهای از یک کدام با زیر شعر-4

 

ر کشف حقیقت زندگی در ارتباط است . زیرا انسان بایدسال ها بگذرد تا با این شعر با نیاز برت

 کشف حقیقت و هدف زندگی آشنا شود و یکی را تجربه کند و بعد تجربه عبرت بگیرد.

 

 نقطه چین ها را با کلمات کمناسب پر کنید.-1

 .............. است.روشو .... راه..............الف (دین به معنای... 

   .است خداوند برابر در    بودن میتسلاسلم به معنای  ب(

   .اند آورده نید کی آنها همه   و است کسانی امبرانیپ دعوت یاصل یمحتوا  -ج

     .است آن مستمرّ  و دائمی تبلیغ پیام، یک ماندگاری الزمه    د(

    .کرد یم یمعرف او راه ده  دهن ادامه را خود بلکه نکرد؛ رد و انکار را یامبرقبلیپ ،یامبریپ چیه  ه(

 دین چیست آن را تعریف کنید.-2

 الهی دین همان برگزیده، ها انسان زندگی برای خداوند که روشی و راه .است روش و راه یمعنا به نید

 .گویند می اسلم بدان که است

 هافرستاده است ؟ انسان برای دین یک خداوند کریم، قرآن آیات اساس چرا بر-3

 تا است داده فرمان پیامبران همه   به و ها فرستاده انسان برای دین یک خداوند کریم، قرآن آیات اساس بر

 و کرده اطاعت را فرمان این هم انبیا .پیش نگیرند در تفرقه راه و کنند تبلیغ مردم میان در را دین همان

 .اند داده انجام را خود مأموریت

 چیست ؟ واحد نید منشأ -4

  مشترک فطرت

 فطرت یعنی چه و منظور از فطرت انسان چیست ؟-5

 نشیآفر منظور م،ییگو یم سخن انسان فطرت از یوقت. است نشیآفر خاص نوع یمعنا به فطرت



 

 

 .است داده قرار یو نشیآفر اصل در خداوند که است ییها یژگیو و انسان خاص

 ی انسان ها را بنویسید.مشترک یفطر یها یژگیو چند مورد از-6

 . برخوردارند اریاخت قدرت و تفکر عداداست از-1

 حسادت ظلم، مانند یاخلق رذائل از و دارند دوست را یرخواهیخ و عدالت مانند یاخلق یها لتیفض-2 

 .زارندیب دروغ و

 . نامحدودند کماالت و های خوب ها، ییبایز دنبال به-3

 .هستند جاودانه یزندگ یوجو جست در و زانیگر ینابود و فنا از-4

 

 

 در برنامه دین اسلم از انسان ایمان قبلی به چه چیزهایی خواسته می شود ؟-7

 :به مانیا

 نید انیراهنما و یاله فرستادگان-2  شرک از یدور و گانهی یخدا-1

 یهست نظام بودن عادالنه-4 عادالنه یحسابرس و پاداش و آخرت، یسرا-3

 ؟ شود یم خواستهل کردن به چه چیز هایی در حیطه عمل ،عم انسان از اسلم نید برنامه در -8

 :تا دینما تلش است، کرده کسب که یمانیا با خواهند یم انسان از عمل، طه  یح در و

 .کند یبندگ و عبادت را خداوند آن، یها حرام ترک و نید واجبات انجام با-1

 مانند ،یاخلق لرذائ از و دینما کسب را یدار امانت و ییراستگو عفّت، مانند یاخلق لیفضا-2

 .کند یدور ایر و دروغ نفاق، ظلم،

 .دینما بنا عدالت اساس بر ینید یا جامعه-3

 در چه اموری با هم اختلف دارند و چرا ؟با ذکر مثال توضیح دهید. ایانب میتعال -9

 یها دوره با دوره هر یازهاین و مردم یآگاه سطح و زمان با ،متناسبیفرع احکام یبرخ در ایانب میتعال

 و شکل در اما هاند، کرد دعوت نماز به را خود یها امت امبران،یپ همه   مثلا  است؛ داشته تفاوت گرید

 .است نشده نید اصل در تفاوت سبب تها تفاو لیقب نیا البته است؛ بوده ییتها تفاو آن تعداد

 را بنویسید.متعدد امبرانیپ فرستادن علل -10

 مردم فکر سطح یجیتدر رشد (ب    دعوت در یوستگیپ و استمرار (الف

 نیشیپ امبریپ ماتیتعل فیتحر (ج

 به عنوان یک دلیل در فرستادن پیامبران متعدد راشرح دهید. دعوت در یوستگیپ و استمرار -11

. کردندی م غیتبل را یاله نید مختلف یها زمان طول در مانند،ی ب تلش و استوار مانیا با یاله امبرانیپ

 جاودان نها انسا انیم یاخلق یتها کرام و یطلب عدالت ،یخداپرست تا کردندی م تحمل را های سخت آنان

 جزء یاله میتعال تا شد، سبب تداوم نیا. برود نیب از یاخلق رذائل و ظلم و شرک و ابدی گسترش و بماند

 .رندبگذا کنار یراحت به را آن نتوانند نید دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و یزندگ سبک



 

 

 ؟نددشمی   مبعوث یدیجد امبرانیپ یا دوره و عصر هر در چرا -12

 اصول همان تا شوند، مبعوث یدیجد امبرانیپ یا دوره و عصر هر در تا بود الزم رو، نیا از

 سخن آنان درک با متناسب و کنند انیب خود دوران یها انسان شه  یاند و فهم خور در را یاله نید ثابت

 مانند و خداوند عبادت عدالت، معاد، د،یتوح درباره   شد، یم مبعوث که یامبریپ هر قت،یحق در. ندیگو

 .است بوده خود زمان مردم درک و فهم سطح در او انیب اما گفته، سخن آن

 این حدیث شریف پیامبر اکرم )ص( را ترجمه کرده و پیام ان را بنویسید.-13

 ُعقِولِهم قَدرِ  ی  َعل س النّا مَ نُِکلّ  اَن اُِمرنا ِاءیاالَنِب َمعاِشرَ  اِنّا

 .مییبگو سخن عقلشان اندازه   به مردم با که میا شده مأمور امبرانیپ ما

 آنان درک با متناسب و ها انسان شه  یاند و فهم خور درسخن گفتن پیامبران  

 ؟ شدیم فراموش جیتدر به ایانب ماتیتعلچرا   -14

 جیتدر به ایانب ماتیتعل کتابت، توسعه   عدم و یجتماعا یزندگ و فرهنگ سطح بودن ییابتدا علت به

 .شدیم متفاوت آن اصل با که افتییم رییتغ یا گونه به ای شد،یم فراموش

 علت آمدن پیامبران متعدد چه بوده است ؟-15

 .کردندیم ابلغ مردم به گرید بار را حیصح و لیاص ماتیتعل و آمدند یم یبعد امبرانیپ

 کنید.ترجمه  آیه شریفه زیر را-16

د   ما وَ  ُسلُ  قَبِِله ِمن َخلَت قَد َرسول   االّ  ُمَحمَّ ی   بَعِده ِمن نَ یّیالنَّب وَ  نوح   ی  ال نایاَوحَ  َکما کَ یالَ  نایاَوحَ  اِنّا الرُّ

 14 ه  یآ عمران، آل سوره  

 و نوح هب که همچنان ما .اند بوده گرید یامبرانیپ او از شیپ که است یامبریپ محمد که ستین نیا جز

 .میکرد یوحنیز   تو به م،یکرد یوح او از بعد امبرانیپ

پیامبر اکرم )ص( خود را ادامه دهنده راه چه کسانی می دانست و از یهودیان و مسیحیان چه چیزی  -17

 خواست و چرا ؟

 نایهودی از و کرد یمعرف آنان کار کننده   تمام و ایانب همه راه دهنده   ادامه را خود اکرم امبریپ

 داده لیانج و تورات در شانیا آمدن وعده   آنکه وجود با. آورند مانیا شانیا به تا خواست انیحیمس و

 مبارزه به یحت و کردند انکار را رحمت امبریپ رسالت ،یحیمس و یهودی بزرگان از یبرخ بود، شده

 .برخاستند شانیا هیعل

 الهی را در چه چیزی می داند؟ در ادیان ینید چند و اختلفات یاصل منشأ میکر قرآن -18

 به که داند یم ینید رهبران دسته آن ه  یناح از را ینید چند و اختلفات یاصل منشأ میکر قرآن

 انیاد در اختلف یاصل منشأ و کردند یم انکار را دیجد امبریپ قدرت و ثروت یویدن منافع حفظ خاطر

 .شدند یم یاله

 



 

 

 

 پر کنید. نقطه چین ها را با کلمات کمناسب-1

 .کند می معرفی یّنالنب خاتم )ص( را  اکرم امبریپ م،یکر قرآن در خداوند-1

 خداست؛ با زین نبوت ختم زمان نییتع-2

 .ابدی ادامه یوح افتیدر جز به امبر،یپ یها تیمسئول که شد سبب خداوند طرف از معصوم امام نییتع -3

 شود یم ریتعب اسلم که است فرستاده ها انسان تیهدا یبرا راه کی و نید کی فقط خداوند -4

 

 

 

 ؟ دکر یمی معرف یاله امبریپ نیآخر عنوان بهامبر اکرم )ص( خود را یچرا پ-2

 و نخورند را او بیفر مردم کرد، اّدعا اگر ای نکند، یامبریپ یاّدعا یکس شان،یا از پسزیرا 

 .ستین یواقع امبریپ او که بدانند

 .را بنویسید نبوت ختم عوامل-3

 فیتحر از میکر قرآن حفظ -2  یزندگ کامل ۀبرنام افتیدر یبرا یبشر ۀجامع یآمادگ -1

 اسلم نید بودن روزآمد و ییایپو -4 اکرم امبریپ از پس معصوم امام وجود -3

 را بنویسید.ها نبوت دیتجد عوامل-4

 دیتجد عوامل از یزندگ لکام برنامه   گرفتن در آنان ییتوانا عدم -ب ها انسان درک سطح بودن نییپا-الف

 .بود ها نبوت

 حیح ندارد؟صچرا قران کریم نیازی به ت-5

 حفظ و یآور جمع در اکرم امبریپ که یاهتمام با و یاله تیعنا پرتو در و مسلمانان کوشش و تلش با

 هتج نیهم به. دینگرد کم آن از ای افزوده آن بر یا کلمه چیه و نشد فیتحر دچار کتاب نیا داشت، قرآن

 .ندارد حیتصح به یازین کتاب نیا

 انسان را با ذکر مثال تعریف کنید. ریمتغ یازهاین و ثابت یازهاین -6

 همانند ثابت یازهاین دارد؛ ازین دسته دو یاجتماع و یفرد یزندگ در انسان نکهیا حیتوض

 همواره ازهاین نیا. حکومت و تیترب و میتعل خانواده، لیتشک گران،ید با ستد و داد عدالت، ت،یامن

 نیقوان ازهاین نیا از کدام هر نیتأم یبرا زین اسلم نید. روند ینم نیب از و است داشته وجود بشر یبرا

 ند؛یآ یم دیپد ثابت یازهاین نیهم درون از که هستند ریمتغ یازهاین گر،ید دسته  . دارد یمشخص و ثابت



 

 

 .است ثابت ازین کی ستد، و داد مثلا 

 رجمه کنید و بنویسید این آیه نشان دهنده کدام  نیاز انسان است ؟آیه زیر را ت -7

مَ  وَ  عَ یبَ  اّٰل للاُ  اََحلَّ  با َحرَّ  الّرِ

 این آیه قاعده ایی است برای نیاز ثابت.حرام را ربا و است کرده حلل را معامله خداوند 

 ؟ برای نیازهای متغیر بر چه اساسی حکم صادر می کنند مجتهدان و هانیفق -8

 قیتحق با و ثابت، اصل آن اساس بر مجتهدان و هانیفق که هستند ما ریمتغ یازهاین خاص یها شکل نیا

 که یکسان به و کنند یم نیّ مع را زمان نیا در معامله و ربا خاص یها شکل سنّت، و کتاب در مطالعه و

 .کنند عمل آن با مطابق تا کنند یم اعلم ستند،ین مجتهد

 رجمه کنید و بنویسید چه قاعده ایی از آن حاصل می شود.آیه زیر  را ت -9

 َحَرج منِ  نِ یالدّ  یِ ف کمُ یَ َعل َجعلَ  ما

 یاجرا در مسلمانان اگر قاعده، نیا اساس بر .است نداده قرار یسخت و مشقت شما یبرا نید در خداوند

 دهند انجام یشکل به ار آن ن،ید متخصص و هیفق نظر با توانند یم شوند، مشقت و تنگنا دچار قانون کی

 .ندیآ رونیب تنگنا نیا از که

 ؟باشد مختلف یها دوره در بشر یازهاین یپاسخگو تواند یم اسلم نید ییها یژگیوکدام     -10

 بشر ریمتغ و ثابت یازهاین با متناسب ر،یمتغ و ثابت نیقوان دسته دو وجود ها یژگیو نیا از یکی -1

 .است

 گرفته نظر در یا ژهیو اراتیاخت یاسلم نظام حاکم یبرا اسلم ر،یّ متغ و ثابت نیقوان کنار در -2

 قرار تضاد در تر مهم مورد کی با مهم مورد کی که است یموارد در شتریب اراتیاخت نیا که است

 نیا تواند یم یاسلم حاکم و است دیجد قانون ازمندین که آورد یم شیپ یا ژهیو طیشرا و ردیگ یم

 قانون

 .کند وضع را دیجد

 نشانگر چه چیزی بود ؟ دیجد کتاب آوردن و دیجد امبریپ آمدن -11

 تواند ینم اکنون ،یقبل امبریپ ماتیازتعل یبخش که است نیا نشانگر دیجد کتاب آوردن و دیجد امبریپ آمدن

 .باشد مردم یازهاین یپاسخگو

 چیست ؟  نشانگر زمان کی در نید چند ای دو وجود -12

 امبریپ نیآخر به یقبل امبریپ روانیپ که است نیا نشانگر زمان کی در نید چند ای دو وجود ن،یبنابرا

 مانیا

 .است گذشته امبرانیپ از یرویپ عدم و خدا فرمان از یچیسرپ یمعنا به کار نیا و اند اوردهین

 آیه زیر را ترجمه و پیام آن را بنویسید.-13

 . نَ یالخاِسر ِمنَ  اآلِخَرةِ  یفِ  ُهوَ  وَ  ِمنهُ  قبَلَ یُ  فَلَن نااید اِلسلمِ  رَ یغَ  بتَغِ یَ  َمن وَ 

 .بود خواهد انکارانیز از آخرت در و شد نخواهد رفتهیپذ او از کند اریاخت اسلم جز نىید که کس هر و



 

 

 . است اسلم برساند آخرت و ایدن یرستگار به را مردم تواند یم که ینید تنها پیام :

 را در زمان کنونی به تفضیل بنویسید. هگذشت امبرانیپ روانیپ ۀفیوظ -14

 یافراد نیچن نشوند؛ آگاه دیجد امبریپ آمدن از گذشته امبرانیپ روانیپ است ممکن ان،یم نیا در

 اگر نیهمچن. رندیگ یم را خود پاداش باشند، کرده عمل خود نید مطابق اگر و دارند عذر خداوند نزد

 نزد عذرشان ببرند، یپ دیجد نید تیحقان به نتوانند اما بزنند، وجو جست و قیتحق به دست یکسان

 و است آگاه همه درون و قلب از خداوند البته. رندیگ ینم قرار مؤاخذه مورد و است رفتهیپذ خداوند

 با که یکسان و کنند ینم یرویپ آن از یویدن الیام خاطر به اما اند، کرده درک را قتیحق که یکسان انیم

 گذارد یم فرق) است اندک اریبس تعدادشان معموالا  که( اند افتهین را قتیحق ند،ا دهیکش که یزحمت همه  

 .کرد نخواهد مؤاخذه را دوم گروه و

 

 

 نقطه چین ها را با کلمات کمناسب پر کنید.-1

 .است شانیا نبوت لیدل و گواه و شده نازل امبرانیپ خاتم بر که است یاله کتاب نیآخر م،یکر قرآن-1

 است. شده نازل جیتدر به سال 23 طول در میکر قرآن ه  یآ هزار شش از شیب -2

 . آیت و معجزه را تعریف کنید «-2

 خداوند با وی که دریابند مردم اینکه برای شد، می مبعوث خداوند سوی از پیامبری هرگاه

 که داد می انجام ای العاده خارق کارهای است، شده پیامبری به مأمور او طرف از و دارد ارتباط

  آیترا العاده خارق کارهای این کریم قرآن .نبود آنها انجام به قادر خداوند اذن و تأیید بدون کس هیچ

  و عجز زیرا نامند؛ می معجزه را آن اسلمی اندیشمندان و خواند می نبوت علمت و نشانه یعنی

 .شود می آشکار امور این در افراد سایر ناتوانی

 باید تناسب داشت ؟ خود زمان با امبریپ هر ۀمعجزچرا  -3

فراتر از کار آنها و هم نوع و هم جنس با کارآنها می شدتا چون باید پیامبران کاری انجام می دادند که 

 عجز و ناتوانی آنها را نشلن می داد.

 معجزه  اصلی حضرت موسی )ع( چه بود و چرا ؟ -4

ن در زمان حضرت موسی )ع( جادو به اژدها و ماری بزرگ بود چو یموس حضرت یعصاتبدیل شدن 

 و ساحران کار از فراتر که داد یم انجام یعمل دیبا یموس حضرت ن،یا بر بنا و سحر رونق داشت.

 .اند فیضع و ناتوان خداوند، قدرت برابر در ساحران که بدانند مردم باشد،تا جادوگران



 

 

 دو معجزه حضرت عیسی )ع( را بنویسید . -5

 .مردگان کردن زنده -2 درمان رقابلیغ یها یماریب به شفادادن -1

 دو ویژگی معجزات پیامبران گذشته را بنویسید-6

 آنها از یاثر امروز و بود مشاهده قابل زمان آن مردم یبرا فقط گذشته، امبرانیپ معجزات البته

 .است نمانده یباق

 باشد؟ دیبا چگونه امتیق بود، خواهد ها زمان یتمام یبرا نشید که یاله امبریپ نیآخر معجزه   -7

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

 .کنند دییتأ را آن بودن معجزه هم ندگانیآ 2

 

 ؟ است کرده شنهادیپ چه چیزی دارند، شک میکر قرآن بودن یاله در که یکسان به خداوند -8

 را آن همانند یکتاب تا است کرده شنهادیپ دارند، شک میکر آنقر بودن یاله در که یکسان به خداوند

 یبرا و 3 است داده کاهش سوره ده به را شنهادیپ نیدهد،ا نشان را آنها یناتوان نکهیا یبرا و 2 اورندیب

 داده آنها به هم را قرآن یها سوره مانند سوره کی یحت آوردن شنهادیپ آنان، یناتوان و عجز تینها اثبات

 .است

 را فقط بنویسید. میکر قرآن اعجاز یها جنبه -9

  ییمحتوا اعجاز 2 -2 یلفظ اعجاز 1

 ی قران کریم را توضیح دهید .لفظ اعجاز -10

 نیتر ومناسب نیباتریز قرآن، قیعم و ژرف معارف انیب یبرا داناست، امور همه   بر خداوند چون اما

 آماده یها ودل برساند را نظر مورد یمعنا وجه، نیبهتر به تا است کرده انتخاب را ها عبارت و کلمات

 اتیآ که ابدی یقرآن،درم خواندن محض به باشد، آشنا یعرب زبان با کس هر. کند جذب حق یسو به را

 .است شده انیب خاص یا وهیش به و کند یم فرق کاملا  ها سخن ریسا با آن

 . دیده حیتوض را میکر قرانیی محتوا اعجاز -11

 تراوش یشمندیاند چیه قلم از دهد یم نشان که دارد ییها یژگیو آن مطالب و محتوا نظر زا میکر قرآن

 اعجاز از جنبه نیا. است دهیند یآموزش و ننوشته یزیچ آن، از قبل که یشخص به رسد چه است، نکرده

 .است ادراک و فهم قابل زین کنند یم استفاده ها ترجمه از فقط و دانند ینم را قرآن زبان که یکسان یبرا

 را بنویسید. را میکر قران محتوایی اعجازبرخی از جنبه های اعجاز -12

 تیجاهل دوران دیعقا از یریناپذ ریتأث) ب یجیتدر نزول نیع در یدرون انسجام) الف

 سابقه یب یعلم نکات ذکر) د  بودن جانبه همه و تیجامع) ج

 دهید. ی را شرحجیتدر نزول نیع در یدرون انسجاممعجزه   -13

 موضوعات درباره   و شده نازل جیتدر به سال 23 طول در میکر قرآن ه  یآ هزار شش از شیب نکهیا با

 از تر قیدق اتشیآ بلکه ست،ین یناسازگار و تعارض آن، اتیآ انیم تنها نه است، گفته سخن متنّوع



 

 

 .کنند یم دییتأ را گریهمد و دارند یهماهنگ گریکدی با بدن کی یاعضا

 قران را شرح دهید. بودن جانبه همه و تیجامعزه معج -14

 در انسان که حیاتی و مهم مسائل همه   شده،درمورد نازل پیش قرن پانزده حدود کریم قرآن اینکه وجود با

 امور از فقط کتاب این .است نکرده فروگذار را چیزی و گفته سخن دارد، نیاز بدان کمال سوی به هدایت

 های مسئولیت انسان، دنیوی و ماّدی زندگی از گوید؛بلکه نمی سخن خدا با انسان رابطه   و آخرت یا معنوی،

 اختیارش در را جانبه همه و جامع ای برنامه و گوید می سخن دیگر های انسان با وی رابطه   و اجتماعی

 .دهد می قرار

 دو مورد از معجزه علمی قران کریم را بنویسید.-15

 داشته برپا ستند،ین یدنید شما یبرا که ییها ستون با را ها آسمان خداوند،) جاذبه یروین-1

 (.است

 (.میبخش یم وسعت را آن همواره و میبرافراشت خود قدرت با را آسمان و) جهان انبساط 2

 

 قیتحق و شهیاند

 یاله چگونه ،یژگیو نیا کند؟ یم رییتغ زمان مرور به دانشمندان شه  یاند چرا شما نظر به -1

 کند؟ یم اثبات را قرآن بودن

چون اندیشه دانشمندان با گذشت زمان تکامل پیدا میکند و بامشخص شدن نقص ها اندیشه های قبلی تغییر 

 .پیدا می کند

 اما چون قران دچار کوچکترین تحریف و تغییری نشده در طول زمان نشان دهنده  الهی بودن آن است.

 

 :دهید پاسخ سؤاالت به زیر، متن دو به توجه با 2

 تأکید دوستی علم و تفکر تعقل، به کریم قرآن اندازه   به آن در که یافت جهان در را کتابی نتوان شاید )الف

 شده

 18 عقل، از بار 49 کردن، توّجه و دادن گوش از بار 185 علم، از بار 770 از بیش کتاب، این در .باشد

 علم و تفکر به که کتاب و قلم مانند دیگر کلمه   ها ده نیز و دلیل، و تبیین از بار 132 کردن، ازفکر بار

 وجود نکردن تعقل و غفلت جهل، نکوهش در متعددی آیات همچنین .است شده نام برده شوند، می مربوط

 .دارد

 

 که ای گونه به .شد می گرفته نادیده زنان کرامت جهان، نقاط دیگر حتی و عربستان روز آن جامعه   در )ب

 بیان با کریم قرآن فضایی، چنین در 2 کرد؛ می شرم احساس آورد، می دنیا به دختر فرزند ای اگرخانواده

 و دهد انجام صالح عمل زن، و مرد از کس، هر :کرد اعلم انسانیّت در مرد با وی تساوی زن و کرامت

 4 .کند نمی ضایع را زنی و مرد هیچ عمل و 3 بخشد؛ می پاکیزه و پاک حیات او به باشد،خداوند ایمان اهل

 بخشید استقلل او به مالکیت در شد، قائل اجتماعی و خانوادگی حقوق زن، کریم برای قرآن این، بر علوه



 

 

 به و داد قرار مرد دوش بر و برداشت او دوش از را خانواده هزینه   خودش دانست؛ آن از را کارش بهره   و

 .نگیرد قرار مرد اده  استف سوء مورد جامعه در تا کرد عفافش تأکید و عّزت کرامت، بر خصوص

 کند؟ می اشاره محتوایی و لفظی اعجازهای انواع از یک کدام به الف متن

 کند؟ می اشاره محتوایی اعجاز انواع از یک کدام به ب متن

 متن الف ( اعجار لفظی قران کریم .

 تیجاهل دوران دیعقا از یریناپذ ریتأث متن ب(اعجاز محتوایی :

 

 ؟بود دار عهده را یمهم های تیمسئولپیامبر )ص( چه  -1

 ( ینید تیّ مرجع) قرآن میتعال نییتب و میتعل 2    یوح ابلغ و افتیدر 1 -2

 (یظاهر تیوال) یاسلم حکومت لیتشک با یاله نیقوان یاجرا 3

 نقطه چین ها را پرکنید. -2

 یم حافظان وحی دندكر یم حفظ و سپرده خاطر به را قرآن كه آنان و یوح كاتبان را قرآن سندگانینو-1

 .بود یعل حضرت م،یكر قرآن حافظ و كاتب نیبرتر و نیاّول .دندینام

 است؛ یاله اتیآ قیعم فهم یبرا یعلم مرجع نیمعتبرتر و نیاّول امبریپ رفتار و گفتار-2

 .است بوده قرآن معلّم نیتر بزرگ و نیاّول پیامبر اسالم )ص(-3

 هیپا نیتر مهمو دانسته استوارپایه  پنج بر را اسلم كه است شده نقل نیمعصوم از یمتعدد اتیروا -4

 .اند شمرده تیوالرا

 ی پیامبر راتوضیح دهید.نید تیّ مرجع -3

 زین را میکر قرآن اتیآ نییتب و میتعل فه  یوظ مردم، به یوح رساندن بر علوه ، اکرم امبریپ

 را نیقوان و احکام اتیجزئ و ابندی دست یآسمان کتاب نیا بلند معارف به بتوانند مردم تا داشت برعهده

 .اموزندیب را آن به کردن عمل وه  یش و بفهمند

 ی پیامبر را توضیح دهید.ظاهر تیوال -4

 یرهبر و یسرپرست یمعنا به تیوال. است جامعه بر تیوال اکرم امبریپ گرید تیمسئول

 آن مردم کمک به و کرد هجرت هرش نیا به رفتند،یپذ را اسلم نهیمد مردم نکهیا محض به شانیا. است

 اداره اسلم نیقوان یمبنا بر که را یحکومت (مهاجران ) بودند آمده مکه از که یکسان و (انصار) شهر

 .نمود یزیر یپ شد،یم

 .؟ است استوار هیپا پنج بر اسلم از نظر امام باقر )ع( -5



 

 

 تیوال و حج روزه، زكات،وَ  نماز،: است استوار هیپا پنج بر اسلم

 است؟ یاسلم حكومت ازمندین یاسلم جامعه   چرا -6

 طاغوت تیحاکم ینف و یاله تیوال رشیپذ ضرورت (ب   اسلم یاجتماع احکام یاجرا ضرورت (الف

  یاسلم ۀجامع استقلل حفظ ضرورت (ج

 چه حکمی دارد ؟ مسلمانان بر یو یدستورها انجامو  حکومت رشیپذ کیست ؟و طاغوت -7

 از گرفته نشئت قانونشان و فرمان که یحال در کنند، یم یقانونگذار و دهند یم فرمان مردم به که یکسان

 حرام مسلمانان بر یو حکومت رشیپذ یدستورها انجام و   .شوندیم دهیامن طاغوت ستین یاله فرمان

 . است

 ی سبیل را توضیح دهید.نف قاعده   -8

 را یقرآن حکم نیا نروند؛ آنها بار ریز و رندینپذ را انگانگیب سلطه   که خواهد یم مؤمنان از میکر قرآن

 .ندیگو یم لیسب ینف قاعده  

 را شرح دهید.خدا رسول یمعنو تیوال -9

 تیوال از باالتر و برتر یا مرتبه كه هاست انسان یمعنو یرهبر و یسرپرست همان یمعنو تیوال

 یم تیهدا زین را آماده یها دل ت،یوال و قدرت نیا از استفاده با پیامبر اسلم  شود یم شمرده یظاهر

 قیطر از بلکه ست؛ین یعموم و یمعمول آموزش قیطر از یعنی ،یظاهر كار کیت،یهدا نیا البته. کند

 درجه   به ت،یهدا نیا از ها انسان یمند ه بهر زانیم. ردیگی م صورت آن، ومانند الهامات و یبیغ امداد

 افتیدر اقتیل و استعداد باشد، باالتر نها انسا عمل و مانیا درجه   قدر هر. دارد یبستگ آنان عمل و مانیا

 .کنندیم کسب شتریب را یمعنو یها تیهدا

  یعنی چه آن راشرح دهید عصمت -10

 بودن محفوظ امبران،یپ یها یژگیو از یكی. خطاست و گناه از بودن محفوظ یمعنا به عصمت،

 را ییكارها و دادند یم انجام است، كرده واجب خداوند كه ار ییكارها آنان یعنی است؛ بوده گناه از آنان

 كردندی م ترک است، كرده حرام خداوند كه

 چه نیجه ایی حاصل می شود؟ نباشد معصوم مردم به آن ابلغ و یوح افتیدر در یامبریپ اگر -11

 و رسدی نم مردم هب یدرست به یاله نید نباشد، معصوم مردم به آن ابلغ و یوح افتیدر در یامبریپ اگر

 .شود یم سلب مردم از تیهدا امكان

 شود؟ یم حاصل ییا جهین چه نباشد، معصوم یاله یوح و نید نییتب و میتعل در یامبریپ اگر -12

  یاله میتعال در انحراف امكان نباشد، معصوم یاله یوح و نید نییتب و میتعل در یامبریپ اگر

 .رود یم دست از نید به مردم اعتماد و شودی م دایپ

 شود؟ یم حاصل ییا جهین چه نباشد معصوم یاله احكام یاجرا در یامبریپ اگر -13

  مخالف كه ییكارها دارد امكان نباشد، معصوم یاله احكام یاجرا در یامبریپ اگر

 یگمراه به و كنند عمل او مانند و رندیبگ سرمشق او از زین مردم و دهد انجام خداست، یدستورها

 .دشون دچار



 

 

 فرشته، مانند یرونیب مانع کی ایآ. است صورت چه به پیامبران  خطا و گناه از تیمعصوم -14

 روند؟ ینم خطا و گناه سمت به خود اریاخت با آنان ای كندی م حفظ خطا و گناه از را امبرانیپ

 ینم گناه دچار یلها دستورات به عمل مقام در دارند، اریاخت و زهیغر ها انسان ما مانند نکهیا با امبرانیپ

 را تیمعص و گناه قتیحق که یکس و کند غلبه او بر هوس و ی  هو که کند یم گناه یکس رایز شوند؛

 شود، یم دور او رحمت و لطف از و افتد یم خدا چشم از آن، انجام با که داند یم و کند یم مشاهده

 .کند ینم عوض زیچ چیه با را خداوند به محبت

 قیتحق و شهیاند

 

 .دیکن انیب را است حکومت لیتشک ازمندین آنها یاجرا که اسلم یاجتماع احکام از ییها نمونه -1

 جنک با دشمنان اسلم  و آمادگی دفاعی -3امر به معرف و نهی از منکر -2اجرای حدود مثل قصاص-1

 

 د؟بو ییها تیمسئول چه دار عهده یوح ابلغ بر علوه مردم، تیهدا منظور به اکرم امبریپ 2

 ( ینید تیّ مرجع) قرآن میتعال نییتب و میتعل 2

 (یظاهر تیوال) یاسلم حکومت لیتشک با یاله نیقوان یاجرا 3

 

 حکومت لیتشک به یشتریب ازین اسلم نید دستورات و احکام از کی کدام شما نظر به 3

 دارد؟ یاله

 واجب روزه   و نماز) الف  

 حج) ب 

 منکر از ینه و معروف به امر) ج 

 پوشش و حجاب) د          

 دشمنان دل در رعب جادیا و ینظام یتوانمند)  ه 

 گانگانیب سلطه   ینف) و 

 جهان مختلف نقاط در گرفتار مسلمانان به کمک) ز 

 است؟ تر مهم عبادات ریسا و روزه و نماز از ت،یوال چرا كه دیكن انیب باقر امام ثیحد به توجه با 4

قوانین اسلمی  است و اگر والیت نباشد احکام و ی قوانین اسلمیچون والیت رکن و پایه اصلی اجرا

 اجرا نمیشود .



 

 

 

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -1

 نیا به نه،یمد مردم دعوت با مکه، مردم تیهدا یبرا تلش سال زدهیس از پس اکرم امبریپ -1

 .کرد هجرت شهر

 .بود ها انسان یتقوا ،یبند میتقس در پیامبر اسلم  ملک -2

 چند مورد از ابعاد رهبری پیامبر اسلم را بنویسید.-2

 با مبارزه -4 مردم تیهدا در یدلسوز و یکوش سخت -3مردم با مدارا و محبت -2  عدالت یاجرا 1

 .یاسلم اخّوت و یبرابر -5 رانیفق با یهمدرد و فقر

 آن را شرح دهید.  عدالت یاجرا خدا رسول یاله حکومت مهم اهداف از یکی -3

 مورد نیا در شانیا و بود عدالت یاجرا خدا رسول یاله حکومت مهم اهداف از یکی

 در همه و نباشد یخبر ضیتبع از آن در که کند بنا یا عادالنه جامعه   تا دیکوش و کرد عمل تیقاطع با

 آن جامعه   در که گرفت یم انجام یطیشرا در اکرم امبریپ اقدام نیا.باشند کسانی یاله قانون برابر

 مخالفت آن با یکس و بود شده رفتهیپذ قانون کی یطبقات تفاوت و ضیتبع کشورها، ریسا و حجاز روز

 .کرد ینم

 ؟ شدند سقوط دچار به چه علتی نیشیپ ملل و اقواماز نظر پیامبر اسلم   -4

 یخصش اگر داشتند؛یم روا ضیتبع عدالت، یاجرا در که شدند سقوط دچار سبب، نیبد نیشیپ ملل و اقوام

 فیضع یفرد اگر و کردندیم شیرها کرد یم یدزد شانیا از نفوذ صاحب و قدرتمند

 .کردندیم مجازات را یو کردیم یدزد

 

 آیه زیر را ترجمه کرده و علت نزول ان را بنویسید.-5

 نَ یُمؤِمن کونوایَ  ااَلّ  نَفَسكَ  باِخع   لَعَلَّكَ 

 .آورند ینم مانیا نکهیا از .یبده دست از را جانت که دیشا

 یمهربان با قدر آن نها،یا وجود با. زدند یم او به زبان شین و طعنه دند،یپاش یم خاکستر شیرو و سر بر

 در پا از فراوان اندوه و غّصه شّدت از بود کینزد گاه که داد یم ادامه مردم تیهدا به تحمل، و صبر و

 . نَ یُمؤِمن کونوایَ  ااَلّ  نَفَسكَ  باِخع   لَعَلَّكَ  :فرمود او به خداوند که دیآ

 چیست ؟ گریکدی با مسلمانان اخوت ثمره   نیتر مهم -6

 و انیزورگو که است یبزرگ قدرت آمدن وجود به گر،یکدی با مسلمانان اخوت ثمره   نیتر مهم

 را مسلمانان شرفتیپ فرصت و دارد یم باز مسلمان یها ملت حقوق به تجاوز از را اسلم با مخالفان



 

 

 .کندی م فراهم

 را بنویسید. مسلمانان وحدت یبرا های ما  برنامه -7

 یسربلند و یروزیپ و اسلم جهان شرفتیپ یبرا و میندان دور مسلمانان ریسا از را خود -1

 یخوددار مسلمانان ریسا مقّدسات به نیتوه و اهانت از -2.  میکن تلش جهان نقاط تمام در مسلمانان،

 .میکن

 میبکوش ظلم از آنان ییرها یبرا و میکن دفاع درست یها روش با جهان، نقاط تمام در مظلومان از -3

 براساس مسلمانان گرید با میبتوان تا میببخش ارتقا و اعتل استدالل، و دانش با را خود اعتقادات -4

 .میکن انیب ییناسزاگو و نزاع بدون و حیصح نحو به را خود اعتقادات و مییبگو سخن استدالل و معرفت

 ورزند، یم یدوست اسلم دشمنان با یول نامند،ی م مسلمان را خود ظاهر، به که را ینکسا -5

 .مینخور را آنان یها برنامه بیفر و میبشناس

 این حدیث شریف پیامبر اسلم را ترجمه کنید :-8

 .بُمسلم سَ یفَلَ  نَ یالُمِسلم باُمورِ  َهتَمَّ یَ  لَم وَ  اَصبَحَ  َمن

 .ستین مسلمان نباشد، مسلمانان ریسا به یدگیرس شه  یاند در و کند صبح که یکس

 بنویسید. را یاسلم مذاهب و اقوامی معمول اختلفاتنتیجه  بزرگ جلوه دادن   -9

 ریاخ سده   در کوچک یکشورها به یاسلم بزرگ یکشورها ه  یتجز ها، اختلف نیا انباریز جینتا از یکی

 نیا. ببرند تاراج به را آنان ریذخا و کنند دایپ سلطه آنها بر بتوانند یراحت به استعمارگر یها قدرت تا بود

 . اجراست حال در منطقه یکشورها در یاستعمار یها قدرت نیا یسو از زین اکنون استیس

 

 

 

 

 

 

 ؟ ابدی ادامه دیبا کی کدام و ردیپذ یم انیپا شانیا رحلت با کی کدام امبریپ یها تیمسئول انیدرم-1

 با مردم، به یوح ابلغ و افتیدر یعنی اّول، تیمسئول خدا، رسول گانه سه یها تیمسئول انیم در

 یدیجد کتاب آوردن به یازین و است یآسمان کتاب نیآخر قرآن، کتاب و ردیپذ یم انیپا نبوت ختم

 .ستین

 باید ادامه یابد. یعلم تیمرجع نید نییتب و میتعل  و  حکومت و تیوال  پس



 

 

 درباره ادامه  تعلیم و تربیت و والیت روشن است ؟ اکرم امبریپ و میكر قرآنچرا بطالن سکوت  -2

 مهم تیمسئول دو نیا به نسبت ستین وممکن است؛ یزندگ امور همه   در مردم تگریهدا م،یكر قرآن رایز

 نیتر آگاه اكرم امبریپ نیهمچن. باشد تفاوت یب است رگذاریتأث یاسلم جامعه   سرنوشت در شّدت به كه

 و سكوت با یمهم مسئله نیچن کنار از تواند ینم و هاست تیمسئول نیا گاهیجا و تیاهم به تنسب مردم

 و است؛ اسلم نید نقص بر یلیدل خود بزرگ، مسئله نیا به یتوجه یب قت،یحق در. بگذرد یتوجه یب

 .است یاله نید نیتر كامل اسلم نید كه است یحال در نیا

 ه است ؟نرفت نیب از خدا رسول از پس ن،ید نییتب و میتعل و حکومت به جامعه ازینچرا  -3

 دیجد مشکلت و مسائل شیدایپ مختلف، یها فرقه و مکاتب ظهور گر،ید نقاط در اسلم گسترش رایز

 انبوه انیم در که یرهبر و امام به ازین و داشت دنبال به را یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع

 د،ینما اداره کرد، یم اداره امبریپ که گونه راآن جامعه و دهد نشان دممر به را قتیحق د،یعقا و افکار

 .شد یم تر افزون

 ریپذ انیپا و یشدن تمام یامر ن،ید نییتب و میتعل و جامعه اداره   و حكومت اصوالا  نكهیا بر علوه

 احكام و دهد ادامه را خدا رسول راه بتواند كه است یمعلم و حاكم ازمندین جامعه همواره و ستین

 .دینما اجرا را اسلم

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -4

 .دارد را یوح ابلغ و افتیدر جز اكرم امبریپ یها تیمسئول همه امام كه آنجا از -1

 آیه انذار نازل شد. که بود گذشته بعثت از سال سه حدود -2

 می تاشد. امام علی )ع( است داده صدقه رکوع حال درتنها کسی که -3

 بود. هارونر و وزیر حضرت موسی )ع( مشاو-4

 در که حج نیا». آورد جا به را حج ضه  یفر تا شد مکه عازم هجرت دهم سال در اسلم یگرام امبریپ -5

ة به شد، برگزارن شایا یزندگ سال نیآخر ة یا  الوداع َحجَّ  مشهور است.  البلغ َحجَّ

 رسول ینیجانش به را طالب یاب بن یعل نیالمؤمنریام خداوند،  که میابی یدرمچگونه و بر چه اساسی  -2

 .است كرده یمعرف را شانیا از پس معصوم امامان زین و فرموده منصوب شانیا از بعد امامت و خدا

 اسلم خیتار مطالعه   و امبریپ از شده نقل مسلّم و مطمئن اتیروا و اتیآ در تدبّر با

 آیه به چه معروف است ؟ آیه مبارکه زیر را ترجمه کنید و بنویسید این-5

 نَ یاالَقَرب َرتَكَ یَعش اَنِذر وَ 

 این آیه به آیه انذار معروف است. .کن انذار را کتینزد شانیخو

 

 متن عربی آیه والیت را بنویسید. -6

ُ  ُکمُ یُّ َولِ  اِنَّما  راکِعونَ  ُهم وَ  کاةالزَّ  ؤتونَ یُ  وَ  الصَّلة مونَ یقیُ  نَ یلَّذ اَ  و آَمنُوا نَ یالَّذ وَ  و َرسولُه وَ  ٰللاّٰ

آیه زیز را ترجمه فرمایید و بنویسید این آیه معروف به چه آیه ایی است و موضوع و پیام ان را هم -7

 بنویسید.



 

 

  دهند یم زکات رکوع، حال در و دارند یم پا بر را نماز اوست رسول و خداوند شما یِ ولّ  همانا

 یبرا ، خدا رسول جانب از یعل حضرت تیوال اعلم هیآ نیا نزول این آیه به آیه والیت معروف است.

 .نباشد آن کردن یمخف امکان تا بشنوند امبریپ زبان از و نندیبب چشم با مردم که بود آن

 خلصه حدیث غدیررا بنویسید.-8

 که خواند شانیا بر را نساء سوره   59 ه  یآ و شد نازل امبریپ بر لیجبرئ نه،یمد در روزها، از یکی در

َ  عُوایاَط آَمنوا نَ یالَّذ َهایُّ اَ  ای . است نیچن آن از یقسمت سولَ  عُوایاَط وَ  ٰللاّٰ   ... ِمنُکم االَمرِ  یاُولِ  وَ  الرَّ

. میا شناخته را او رسول و خدا ما للاّٰ، رسول ای گفت یانصار عبدللاّٰ  جابربن شد، نازل هم هیآ نیا یوقت

 :فرمود داخ رسولاسیم  بشن زینرا االمر یاول است الزم

 » و است طالب یاب بن یعل آنان نِ ینخست. اند من از بعد امامان و من نانیجانش آنان جابر، یا

 او یریپ هنگام در تو و ؛یعل محمدبن ن،یالحس بن یعل ،یعل بن نیحس ،یعل بن حسن: بیترت به سپس

 جعفربن ب،یترت به یعل محمدبن از پس. برسان او به مرا سلم ،یدید را او وقت هر و دید یخواه را

 شانیا از پس و یعل بن حسن محمد، بن یعل ،یعل محمدبن ،یموس بن یعل جعفر، بن یموس محمد،

 .شود یم پنهان مردم نظر از که اوست. است من ه  یکن هم و نام هم که باشد یم فرزندش

 را بنویسید. نیثقل ثیحدمتن عربی -9

َّقَلَ  ُکمُ یف تاِرک   یاِنّ   :گذارم یم بها گران زیچ دو شما نایم در من نِ یالث

 .را تمیب اهل عترتم، و خدا کتاب یتیبَ  اَهلَ  یِعتَرت وَ  ٰللاِّٰ  ِکتابَ 

 دییجو تمسک دو نیا به اگر بِهما تََمسَّکتُم ان ما

 دیشو ینم گمراه هرگز اَبَداا تَِضلّوا لَن

 شوند ینم جدا هم از گاه چیه دو نیا و فتَرقایَ  لَن انَُّهما وَ 

  الَحوضَ  یَّ َعلَ  ردایَ  ی  َحتّ 

 کرد؟ استخراج توان یم را ییها امیپ چه نیثقل ث،یحد در تفکر با -10

 .اند هم با همواره زین تیب اهل و قرآن شوند، ینم جدا هم از امبریپ و قرآن که طور همان 1

 .است یشگیهم آن کنار در زین معصوم وجود است، یشگیهم قرآن که طور همان 2

 به قران و اهل بیت با همدیگر تمسک بجویند. که شوند ینم گمراه سلمانانم یصورت در 3

 كرد؛ یرویپ امبریپ ادگاری دو از یکی از فقط ،یاخرو سعادت و تیهدا یبرا توان ینم -4

 هر از دوی آنها پیروی کرد.. دیبا بلکه

 .آیه مبارکه زیررا ترجمه کنید-10

سولُ  َهایُّ اَ  ای  رسول، یا الرَّ

 برسان، شده نازل تو بر پروردگارت یسو از آنچه َربِّكَ  ِمن كَ یاِلَ  اُنِزلَ  ما بَِلّغ

 ،ینکن نیچن اگر و تَفعَل لَم اِن وَ 



 

 

 یا نکرده ابلغ را رسالتش ِرسالَتَه بَلَّغتَ  فَما

 ُ  کند؛ یم حفظ مردمان از را تو خداوند و النَّاِس  ِمنَ  عِصُمكَ یَ  َوٰللَاّٰ

 .کند ینم تیهدا را کافران خداوند، ن یالكافِر ومَ القَ  یهدِ یَ  ال ٰللاّٰ  اِنَّ 

 :دیده پاسخ ریز یها سؤال به و دیشیندیب ریغد بزرگ واقعه   درباره  -11

 شد؟ برگزار مسلمانان اجتماع نیتر بزرگ با زمان هم ریغد مراسم چرا) الف

بودند و و با چشم  زیرا در این مراسم باشگوه جمعیت زیادی از بیشتر بلد اسلمی ان روز شرکت کرده

 خودشون دیدند که پیامبر اسلم حضرت علی )ع( را به عنوان جانشین تعیین فرمودند.

 کرد؟ اعلم رسالت انجام عدم با یمساو را تیمأمور نیا ندادن انجام خداوند چرا) ب

 ود.زیرا این فرمان بزرگی بود و برای آینده اسلم و جانشینی پیامبر فوق العاده مهم و حیاتی ب

 ست؟یچ نشانه   مراسم، انیپا از پس یعل حضرت به مردم تیتهن و کیتبر) ج

تبریگ گفتن معموالزمانی است که  به طرف مقابا مقام وقدرت  اعطاء شده است.و چون در ان واقعه 

 پیامبر اسلم مقام جانشینی بعد از خودش را به امام علی )ع( واگذار کرد مردم به ایشان تبریگ گفتند.

 دوست؟ نه است، سرپرست یمعنا به ریغد ثیحد دررا کلمه مولی چد(

به امام علی داده شده بود  و سرپرستیچون به خاطر دوستی به کسی تبریگ نمیگند بلگه چون مقام بزرگ

 مردم به ایشان تبریگ گفتند.

 موضوع کتاب الغدیر جیست و مولف ان کیست ؟-12

 در عهیش قدر یعال دانشمندان از یکی که است ریغد واقعه   اثبات در ییبها گران مجموعه   نام ریالغد

 در یفارس به آن خلصه   و است نوشته یعرب زبان به جلد ازدهی در را آن ینیام مه  عّل   حاضر عصر

 .است شده ترجمه جلد کی

 متن عربی آیه تطهیر را بنویسید.-13

ُ  دُ یریُ  اِنَّما  گرداند دور که کرده اراده خدا همانا ذِهبَ یُ لِ  ٰللاّٰ

جسَ  َعنُكمُ   را یناپاک و یدیپل تیب اهل شما از تِ یالبَ  اَهلَ  الّرِ

َرُكمیُ  وَ  ایتَطه َطّهِ  دهد قرار طاهر و پاک کاملا  را شما و را

 را بنویسید.ریتطه هیآپیام های مهم -14

 ماما و حسن امام فاطمه، حضرت ،یعل امام اكرم، امبریپ از را یدیپل و گناه هرگونه هیآ نیا 1

 .كند یم یمعرف یدیپل و گناه از معصوم را آنان و داند یم دور نیحس

 در یعنی دارند؛ عصمت مقام كه ردیگ یم بر در را امبریپ خانواده   از یخاص تعداد ه،یآ نیا 2

 .شود ینم همه شامل و است نظر مورد تیب اهل از یخاص افراد نجایا

 .است یاله دستورات كننده انیب و نید با مطابق آنان، عمل و سخن اند، معصوم خاص تعداد نیا چون- 3

 



 

 

 

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -1

 فه  یخل را شانیا  سنّت اهل و دانند یم امبریپ از بعد نیجانش نیاّول و اّول امام را یعل امام ان،یعیش -1

 .ندینما یم محسوب خود چهارم

 شنهادیپ به ابوطالب پدرش. 1 آمد ایدن به کعبه خانه   در امبریپ بعثت از قبل سال ده ، یعل رمؤمنان،یام -2

 است. مرتبه بلندو   واال یمعنا به نام نیا .گذاشت یعل شانیا نام امبر،یپ

 .داده یجا خود در را شانیا یاندرزها و پند و ها نامه ها، یسخنران از یبخش البلغه نهجکتاب  -3

 دانش قت،یحق در. بود نکرده یشاگرد گرید یکس نزد اکرم امبریپ نزد جز نیرالمؤمنیام -4

 .گرفت یم سرچشمه یاله یوح از زین امبریپ دانش و بود امبریپ دانش به متصل شانیا

 بر آنها اصرار و مردم یعموم درخواست با که گاه آن ینینش خانه سال 25 از پس یعل امام -5

 .آمد صحنه به دید تمام خود بر را حجت خلفت، قبول

 را بنویسید.  اسلم راه درامام علی )ع(ا یها یداکارف از یبخش -2

 یقهرمان و رشادت -2 حضرت آن کشتن یبرا دشمنان توطئه   هنگام در امبریپ یجا در دنیخواب -1

 که یحال در و فراوان یها زخم وجود با احد جنگ در یفداکار و استقامت -3بدر جنگ در رینظ یب

 با آنان دادن یفرار و دشمنان دل در رعب انداختن -4 بودند کرده فرار هیبق مسلمانان از یاندک جز

 محاصره در امبریپ که یسال سه در طالب یاب شعب در حضرت آن-5 عرب پهلوان دادن شکست

 یبخش تنها مکه، شهر فتح هنگام در کعبه خانه   یها بت شکستن و بریخ یها قلعه فتح -6 بود، یاقتصاد

 .بود لماس راه در شانیا یها یفداکار از

 آیه مبارکه زیر را ترجمه کرده و بنویسید این آیه درباره چه کسی نازل شده است ؟  -3

 آوردند مانیا که یکسان آَمنوا نَ یالَّذ اِنَّ 

اِلحاتِ  َعِملُوا وَ   دادند، انجام ستهیشا یکارها و الصَّ

 .اند مخلوقات نیبهتر نانیا ةِ یَّ البَرِ  رُ یخَ  ُهم اُولئِکَ 

 ره امام علی )ع( نازل شده است.این آیه دربا

 شیعه به چه کسی گفته می شود ؟ -4

 عه،یش ن،یبنابرا شیعه که به معنی پیرو است استفاده کرده است. کلمه   از خود سخنان در ، خدا رسول

 یم یرویپ او از و داند یم امبریپ نیجانش را نیرالمؤمنیام ، امبریپ و خدا فرمان به که است یمسلمان

 .کند

 )ع( را بنویسید. مؤمنان ریام یها یژگیو ند مورد ازچ-5



 

 

 با نیرالمؤمنیام تیشخص یبررس از پس رمسلمان،یغ و مسلمان از دانش، و علم بزرگان

 در امام آن. شود یم جمع فرد کی در یسخت به که است امام آن در یلیفضا که اند کرده مشاهده یشگفت

 درس، کلس در ن؛یتر قیدق قضاوت، مقام در ن؛یبدترعا عبادت، محراب در ن؛یتر شجاع جنگ، دانیم

 .است نیتر عادل ،یحکمران عرصه   در و ن؛یتر غیبل سخن، ییبایز و بلغت در ن؛یتر عالم

 است ؟ نوشته البلغه نهج بر یمفصل شرحکدام دانشمند اهل سنت -6

 که نوشته بلغهال نهج بر یمفصل شرح است، سنّت اهل بزرگ دانشمندان از که دیالحد یاب ابن

 .است شده چاپ جلد، نیچند در امروزه

 حدیث زیر را ترجمه کنید و این حدیث درباره چه چیزی است  پیام ان را بنویسید.-7

 بِابها ِمن ِأتهایَ فَل اِلعلمَ  اَرادَ  فََمن و بابُها ی  ِعل وَ  اِلعلمِ  نَةُ یَمد اَنَا

این حدیث درباره علم بیکران برسد، علم نیا هب خواهد یم هرکس.است آن درِ  یهستم عل علم شهر من

 امام علی )ع( از پامبر اسلم )ص( نقل شده است.

 

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -1

 .دیرس یعل امام به حکومت ،اداره  ماهه نه و چهارسال کوتاه دوره   کی در-1

 .داشت برعهده را مشرکان یرهبر که انیابوسف-2

 .افتاد عباس یبن دست به حکومت ه،یام یبن سقوط از پس-3

 بود. اطهار ائمه   و  میکر قرآن محمد )ص( حضرت قدر گران راثیم دو-4

 )علیهم السالم ( را بنویسید. ائمه عصر یها چالش نیتر مهم-2

 ثیاحاد جعل و یاسلم معارف در فیتحر -2 اکرم امبریپ ثیاحاد نوشتن از تیممنوع -1

 سلطنت به ینبو عدل حکومت لیتبد -4                   نامناسب یالگوها ارائه-3

 روش وشیوه حکومتی بنی عباس را بنویسید.-4

 عموزادگان از را خود نکهیا با آنان. افتاد عباس یبن دست به حکومت ه،یام یبن سقوط از پس

 را هیام یبن یسلطنت روش بودند، گرفته هیام یبن از را قدرت ت،یب اهل نام به و دانستند یم امبریپ

 تحّول اگر که یا گونه به نکردند، فروگذار یزیچ از امبریپ تیب اهل به ستم و ظلم در و دادند ادامه

 و میکر قرآن  حضرت آن قدر گران راثیم دو و امبریپ عصر در شده جادیا یفرهنگ و یمعنو

 .پماند ینم یباق اسلم از ینام جز نبود،  اطهار ائمه  

 ؟ داشت ینامطلوب جینتاچه  شیوه حفظ کردن به ثیحد ینگهدار-5



 

 

 فراموش ای ها عبارت شدن ادیز و کم امکان و افتی شیافزا ثیاحاد نقل در خطا احتمال (الف

 .شد فراهم ثیحد اصل شدن

 جعل، به یشخص یها غرض براساس آنان و آمد شیپ ثیحد جاعلن یبرا مناسب طیشرا (ب

 .کردند یخوددار ثیاحاد یبرخ نقل از ستمگر حاکمان نفع به ای پرداختند، ثیحد فیتحر ای

 یشخص قه  یسل ناچار، به و ماندند بهره یب تیهدا مهم منبع کی از محققان و مردم از یاریبس (ج

 .شدند بزرگ اشتباهات گرفتار و دادند دخالت ینید احکام در را

 ؟ امدین شیپ ائمه روانیپو جعل و از بین رفتن احادیث برای  ثیحد نابسامان اوضاعچرا -6

 نیا قیطر از را ثیاحاد نیا ان،یعیش و بودند کرده حفظ را امبریپ ثیاحاد بزرگواران آن رایز

 خدا رسول سخنان مانند سخنانشان و بودند خطا از دور به و معصوم ییها انسان خود که بزرگواران

 .ندشد اشتباه دچار کمتر ثیاحاد نقل در جهت، نیهم به و آوردند دست به بود، وموثق معتبر

 چه بود ؟ ثیاحاد جعل و یاسالم معارف در فیتحرعلت  -7

 آنان قدرت و بود آنان نفع به که دادند یم دانیم ییها شهیاند به اغلب عباس، یبن و هیام یبن حاکمان

 اکرم امبریپ قول از یثیاحاد حاکمان، نیا به یکینزد یبرا اطلبان،یدن از یبرخ. کرد یم تیتقو را

 .گرفتند یم زهیجا حاکمان از و کردند یم جعل

 ؟کرد بنا چه چیزی  ه  یپا بر را حکومتش خدا امبریپ-8

 زن و مرد کی از ها انسان همه   که نمود اعلم و کرد بنا عدل ه  یپا بر را حکومتش خدا امبریپ

 .تقواست بودن، یگرام و کرامت ملک و اند شده دهیآفر

 رابنویسید. خدا رسول رحلت از یمدت گذشت از پسوضعیت سیاسی و اجتماعی حکومت اسالمی  -9

 یاجتماع یزندگ وارد دیجد یشکل با تیجاهل خدا رسول رحلت از یمدت گذشت از پس

 و شدند یمنزو امبریپ اعتماد و احترام مورد و جهادگر باتقوا، یها تیشخص. شد مسلمانان

 .افتندی منزلت و قرب ثروت و قدرت طالبان

 و خود یبرا و کردند عوض را حکومت ریمس جیتدر به ز،ین عباس یبن و هیام یبن حاکمان

 .کردند انباشته متیق گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلّل و بزرگ یها کاخ انشانیاطراف

 

 اندیشه و تحقیق

 کرد؟ آماده اکرم امبریپ ثیاحاد به فیتحر و جعل ورود یبرا را نهیزم یمسائل چه -1

 آنان قدرت و بود آنان نفع به که دادند یم دانیم ییها شهیاند به اغلب عباس، یبن و هیام یبن حاکمان-1

 اکرم امبریپ قول از یثیاحاد حاکمان، نیا به یکینزد یبرا اطلبان،یدن از یبرخ. کرد یم تیتقو را

 .گرفتند یم زهیجا حاکمان از و کردند یم جعل

 ننوشتن احادیث و حفظ کرده .-2



 

 

 بود؟ چه امبریپ یرهبر با عباس یبن و هیام یبن حکومت یاساس یها تفاوت -2

 زن و مرد کی از ها انسان همه   که نمود اعلم و کرد بنا عدل ه  یپا بر را حکومتش خدا امبریپ

 .تقواست بودن، یگرام و کرامت ملک و اند شده دهیآفر

. شد مسلمانان یعاجتما یزندگ وارد دیجد یشکل با تیجاهل خدا رسول رحلت از یمدت گذشت از پس

 قرب ثروت و قدرت وطالبان شدند یمنزو امبریپ اعتماد و احترام مورد و جهادگر باتقوا، یها تیشخص

 .افتندی منزلت و

 انشانیواطراف خود یبرا و کردند عوض را حکومت ریمس جیتدر به ز،ین عباس یبن و هیام یبن حاکمان

 .کردند انباشته متیق گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلّل و بزرگ یها کاخ

 

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -1

 من عذاب از شود، وارد من محکم قلعه   نیا به هرکس است، من محکم قلعه   ٰللاّ  اال اله ال کلمه   -1

 می ماند. یم امان در

 .است سریم خداست، تیوال همان که امام تیوال با یاجتماع یزندگ در دیتوح یتجل -2

 شروانیپ یِهجر دی  ُرشَ  و تمار ثمیم اد،یز کمیل ابن  ،یقرن سیاو مانند لتیفض صاحب و دمجاه-3

 جهاد شتازانیپ بکر یاب محمدبن و اشتر مالک ،میکر قرآن مفّسر عباس بن عبدٰللاّٰ  تیمعنو و عرفان

 بودند. مبارزه و

 شده ثبت خیتار اند،در ه کرد نقل ثیحد شانیا از که یکسان ای سجاد امام شاگردان از نفر 170 یاسام-4

 .است

 کرد؟ ینیب شیپچگونه   را یاسالم جامعه   نده  یآ و سرنوشتی )ع(  عل نیرالمؤمنیام-2

  از آشکارتر و حق از تر دهیپوش یزیچ زمان، آن در که رسد یفرام یزمان من، از پس یزود به

 ست،ین قرآن از بهاتر کم ییکاال ن،زما آن مردم نزد. نباشد امبرشیپ و خدا بر دروغ از تر جیرا و باطل

 به بخواهند که گاه آن ست،ین آن از تر فراوان و تر جیرا ییکاال و شود خوانده یدرست به بخواهد که یوقت

 و معروف از تر ناشناخته یزیچ شهرها، در ام،یا آن در. کنند شیمعنا اطلبانیدن نفع به و وارونه صورت

 .ستین ناهگ و منکر از تر ه شد شناخته و ریخ

 چه هشداری به مردم پس از خود داد ؟(  ع) یعل نیرالمؤمنیام -3

 :فرمود آنها به هشدار و مردم کردن آگاه و خود از پس احوال و اوضاع انیب از پس امام

 » به تکنندگان پش ابتدا که دیده صیتشخ را یرستگار راه دیتوان یم یصورت در ط،یشرا آن در



 

 

 را شکنان مانیپ که دیبمان وفادار قرآن با خود عهد به دیتوان یم یوقت و دیکن ییشناسا را میمستق صراط

 دیبشناس را قرآن شکنندگان فرامو که دیباش قرآن رویپ دیتوان یم گاه آن و د؛یده صیتشخ.« 

 راه حلش برای مشکالت بعد از خودش چی بود ؟(  ع) یعل نیرالمؤمنیام -4

 :دیفرما یم و کندیم انیب را یینها حلّ  راه ، رمؤمنانیام گاه آن

  دانش دهنده   نشان کردنشان، حکم و دادن نظر که اند آنان. دیکن طلب اهلش از را نهایا همه   پس

 . ندارند اختلف نید در و کنندینم مخالفت نید با هرگز و آنهاست،

 را بنویسید.  ینید تیمرجع و نید میتعل یراستا در اطهار ائمه   اقدامات از یبرخ -5

 با متناسب یاسلم معارف نییتب -3 امبریپ ۀریس و سخنان حفظ یبرا اقدام -2 میکر قرآن ریتفس و میتعل -1

 یاسلم یتها یشخص تیترب -4نو یازهاین

 ؟است مشهور یی(طال ره  یزنج یعن)ی الذَّه ب سلسلةُ کدام حدیث به حدیث -6

هَ  ال َکلَمةُ  ُ  االَّ  ال   :یَعذاب ِمن اَِمنَ  یِحصن َدَخلَ  فََمن یِحصن ٰللاّٰ

 من عذاب از شود، وارد من محکم قلعه   نیا به هرکس است، من محکم قلعه   ٰللاّ  اال اله ال کلمه  

 :فرمود امام درنگ، یاندک از پس.ماند یم امان در

 .هست آن یطها شر جمله   از من و آن، یطها شر به اما: ُشروِطها ِمن اَنَا وَ  بُشروِطها

 به چه حدیثی گفته می شود ؟حدیث سلسله اذهب -7

 ره  یزنج یعنی الذََّهب سلسلةُ  ثیحد به آن، در امامان یاسام آمدن سرهم پشت و یتوال جهت به ث،یحد نیا

 .است مشهور ییطل

 )علیهم السالم ( را بنویسید.اطهار ائمه  از خود  اطهار ائمه   ره  یس و ثیحددو کتاب معروف  درباره   -8

 ( السلم همیعل)از امام سجاد  سجاد فه  یصحامام علی )ع( و کتاب از البلغه، نهج کتاب

 مولف کتب حدیثی زیر را بنویسید.-9

 .یطوس خیشب از یتهذ و استبصار-3صدوق خیشاز حضرهیال من-2لینی  ک از یکاف -1

 حدیثی شیعه را بنویسید. اربعه کتب-10

 .یطوس خیش از بیهذت و استبصار-3صدوق خیازش حضرهیال من-2  ینیکل از یکاف -1

 

 

 ؟ کند مبارزه خود زمان حاکمان با جهت چند از که داشت تیمسئول ،یامام هر-1

 مسئولیت امامی هر اینرو، از .بودند کرده غصب را حکومت دیگری گروه که جهت آن از اّول،



 

 

 و ندک برکنار را غاصب حاکم زمینه، آمدن فراهم صورت در و کند مبارزه خود زمان حاکم با داشت

 .سازد برقرار را عدالت و درآورد اجرا به را اسلم قوانین و بگیرد عهده بر را مسلمانان حکومت خود،

 ستم مردم به و میگذاشتند پا زیر را اسلم قوانین غاصب، حاکمان این که جهت آن از ،دوم

 و کنند مقابله آنان اب منکر از نهی و معروف به امر اصل براساس که داشتند وظیفه نیز امامان میکردند،

 .نمایند دفاع مردم حقوق از و شوند اسلم قوانین گذاشتن پا زیر مانع

 ؟ کردندیم تیتبع یاصولچه   از داشتند، جور حاکمان با که یا مبارزه در امامان-2

  مبارزه درست یهها ویش انتخاب-3 حقّ  بر امام عنوان به شیخو یمعرف-2 حاکمان دییتأ عدم -1

 یوه مبارزه امامان با حاکمان چگون بود ؟روش و ش-3

 اسلم تفکر هم که یا گونه به دند؛یگز یبرم زمان طیشرا با متناسب را حاکمان با مبارزه وه  یش امامان،

 یزندگ روش هم و شود، سست عباس یبن و هیام یجوربن و ظلم یبنا ج،یتدر به هم و بماند یباق نیراست

 .گردد یمعرف ندهیآ یلها نس به امامان،

 تقیه چیست آن را تعریف کنید. -4

 قالب در دارد، تیّ حساس آن به دشمن که را خود مبارزات و اقدامات از بخش آن دندیکوشیم اطهار ائمه  

 دشمن، به زدن ضربه نیع در که یا گونه به دارند، نگه یمخف را خود اقدامات یعنی ببرند؛ شیپ به هیّ تق

 .بخورند ضربه کمتر

 شیعه مجبور به استفاده از تقیه بودند؟چرا مامان -5

 قالب در دارد، تیّ حساس آن به دشمن که را خود مبارزات و اقدامات از بخش آن دندیکوشیم اطهار ائمه  

 دشمن، به زدن ضربه نیع در که یا گونه به دارند، نگه یمخف را خود اقدامات یعنی ببرند؛ شیپ به هیّ تق

 .بخورند ضربه کمتر

 ن )ع( مجبور به صلح با معاویه شد و در این صلح از معاویه چه تعهدی گرفت ؟چرا امام حس-6

 نیهز صرف با هیمعاو. کرد صادر را هیمعاو هیعل جهاد دستور بزرگوارشان، پدر مانند زین حسن امام

 رنگیون ها لهیح با و کند منصرف خود با نبرد از را امام سپاه فرماندهان شتریب توانست اد،یز یهها

 آن بر را صلح سرانجام ط،یشرا دنیسنج با امام. سازد همراه خود با را مردم از یاریبس گوناگون، یها

 قرارداد، نیا در. کند امضا صلح قرارداد هیمعاو با و بردارد دست جنگ از خود، لیم برخلف که دید

 .نکند نییتع نیجانش دخو یبرا و ندهد، آزار را نیرالمؤمنیام ارانی و انیعیش که گرفت تعهد هیمعاو از

 ؟ داد رییتغ را خود روش امام د،یرس حکومت به دیزی یوقتچرا -7

 زنده معاویه تا و گرفت پیش را بزرگوارش برادر روش همان معاویه زمان در حسین امام

 داد تغییر را خود روش امام رسید، حکومت به یزید وقتی اما .نکرد جهاد او علیه ) سال ده مدت به ( بود

 یزید کردار و رفتار .کند قیام وی علیه و نرود یزید بیعت بار زیر گرفت تصمیم جدید، شرایط با متناسب و

 حکومتش به او و کند تأیید را یزید اگر دانست می حسین امام که بود بیگانه و دور اسلم از قدر آن

 .شد خواهد نابود اسلم حقیقت دهد، ادامه

 یزی بیان کرد ؟چه چرا   دیزی با نکردن عتیب امام حسین )ع( علت قیام خود و-8



 

 

 :فرمود ای خطبه در یزید، با نکردن بیعت و خود قیام تبیین در ایشان

 » حق مؤمن شرایط، این در .نمیگردد باطل مانع کسی و شود نمی عمل حق به که بینید نم آیا

 زندگی و سعادت جز را راه این در مرگ من .کند قیام باطل علیه و شود آماده خدا ملقات برای که دارد

 .نمیبینم خواری و ذلت جز را ظالمین با

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -9

 شیعیان نهضت حیات تجدید به دعا طریق از معارف گسترش کنار در سجاد امام جهت، همین به-1

 پرداخت،

 شده. )ع( بیان یهاد امام توسط که است عهیش یمعرفت منابع از یکی زیارت جمعه کبیره-2

 در زمام امام محمد باقر )ع( شکل بگیرد ؟  بزرگ یفرهنگ و یعلم نهضتچه عواملی باعث شد -10

      اسلم معرفی امیه،زمان بنی تدریجی ضعف و شیعیان مجّدد گرفتن قّوت و سجاد امام فعالیتهای اثر در

 .کرد آغاز را بزرگ فرهنگی و علمی نهضت یک ایشان و رسید فرا باقر امام دوران در اصیل

 چیست ؟ امامان و امبریپ برابر در ما ۀفیوظ-11

 به است شایسته پس .یکنندم چه آنان ببینند تا نگرند می خود پیروان به و هستند ما بر ناظر اکنون هم آنان

 اسم به تنها بودن شیعه که بدانیم و نشویم شیعیان به نسبت دیگران بدبینی سبب که کنیم زندگی ای گونه

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

 

 .دیپرکن را ها نیچ نقطه -1

 از پس. دیانجام طول به سال 69 که شد شروع یکوتاه بتیغ با زمان امام امامت دوره   -1

 .دارد ادامه تاکنون که شد آغاز یطوالن یبتیغ آن،

 سامرادر ق،.ه 255 سال شعبان نیمه   جمعه، دم سپیده در ما، امام دوازدهمین مهدی حضرت -2

 .میکرد زندگی بزرگوارش پدر کنار در ق،.ه -26 سال تا و شد متولد

 .شد آغاز مهدی امام امامت ق، 260 سال در عسکری حسن امام شهادت از پس -3

 آن رو نیا از. ابد ییم کاهش بتیغ عصر در امام از یمند بهره شان،یا بودن بیغا لیدل به -4

 .اند کرده هیتشب ابر پشت دیخورش به را خود رتحض

 می شود. والیت معنویدر دوران غیبت بهره مندی از امام منحصر به -5

 به را خود یظاهر تیوال و حکومت( یعلم تیمرجع) نید نییتب و میتعل تیمسئول دوامام زمان -6

 .است کرده واگذار نید عالمان

 توضیح دهید.غیبت صغری و کبری امام زمان )ع( را -2



 

 

 آن. شد آغاز یمهد امام امامت ق، 260 سال در یعسکر حسن امام شهادت از پس

 29 سال تا که یبتیغ اّول،. است داشته بتیغ دو دارد، ادامه تاکنون که خود امامت یابتدا از حضرت

 را آنان و یمخف یزندگ نکهیا با دوره، نیا در امام. شود یم دهینام یصغر بتیغو  دیکش طول ق.ه

 اند معروف خاص نواباربعه و  نواببه  بزرگوار تیشخص چهار نیا. کردی م یرهبر

 به فرمود و نوشت یا نامه شانیا یبرا عصر امام ب،ینا نیآخر درگذشت به مانده روز شش

 نیا بودن یطوالن لیدل به. شود یم آغاز بتیغ دوم مرحله   و ستین ینیجانش یو از پس خداوند، فرمان

 می نامند . یکبر بتیغ را آن بت،یغ از دوره

 را بنویسید. (ع) زمانعلت های اصلی غیبت امام   -3

 ناسپاسی مردم -1

 .برسانند قتل به تولد، محض به را موعود یمهد بودند درصدد عباس یبن حاکمان -2

 دیجد یشکل در امامت تا کرد پنهان نظرها از را خود حّجت و رهیذخ نیآخر خداوند -3

 پنهان نظرها از یجهان حکومت لیتشک یبرا طیشرا مدن فراهمآ تا و ابدی ادامه بتیغ دهپر پس از و

 .باشد

 امام غایب گفته اند ؟ (ع) زمان  امامچرا به  -4

غایب نامیده  جهت آن از را امام که میکن توجه دیبا ابتدا بت،یغ عصر در امام یرهبر درست درک یبرا

 نها انسا ما گر،ید عبارت به. ندارد حضور جامعه در نکهیا نه ت.اند  که ایشان ازاز نظر ها غایب اس

 .است خبر یب ما وضع از و ستین ما نیب در شانیا نکهیا نه م،ینیب ینم را امام که میهست

 را بنویسید. بتیغ عصر در یمهد حضرت امامت یچگونگ -5

 آن رو نیا از. ابد ییم کاهش بتیغ عصر در امام از یمند بهره شان،یا بودن بیغا لیدل به

 یظاهر تیوال و حکومت امکان نه دوره، نیا در اند کرده هیتشب ابر پشت دیخورش به را خود حضرت

 یمند بهره بتیغ دوران در نید احکام و معارف میتعل و درس جلسات لیتشک امکان نه و هست امام آن

 ست؛ین عصر امام امامت عدم یمعنا به بت،یغ دوره   ن،یبنابرا .شود یم یمعنو تیوال به منحصر امام از

 حس یعاد ینها انسا را یرهبر نیا اما است؛ شانیا عهده   به زین اکنون هم مسلمانان یقیحق یرهبر بلکه

 .کنند ینم مشاهده و ابندیدرنم را ابر پشت دیخورش دیفوا نها انسا از یبرخ که طور همان کنند؛ی نم

 تحقیق و اندیشه

 آنان آنکه مگر دهد، ینم رییتغ را یقوم سرنوشت خداوند دیفرمای م رعد ه  سور 11 ه  یآ در خداوند -1

 .دیده حیتوض را عصر امام بتیغ علت ه،یآ نیا به توجه با دهند رییتغ است خودشان در را آنچه

سوره رعد  این جامعه و مردم جامعه هستند که باعث محرومیت خودشان و جامعه  از  11با توجه به آیه 

 فه  یوظ و کردند ینم مبارزه آنان با و بودند شده حاکمان میتسل مردم شتریبچون   می شوند. امام معصوم

 .دادندینم انجام را منکر از ینه و معروف به امر



 

 

 

 نظر خدا پرستان را درباره آینده تاریخ بنویسید.-1

 به خرهباال بشری جامعه   یکند، م اداره را جهان حکیم، خداوند چون که معتقدند خداپرستان

 دست به جهان اداره   و شد خواهد پیروز ظلم، و باطل بر عدل و حقّ  و رفت خواهد کمال سمت

 .افتاد خواهد طلبان حق

 تمام  پیامبران الهی درباره آینده تاریح در چه چیزی اتفاق نظر دارند ؟-2

 .دارند نظر اتفاق جهانی حکومت برقراری برای خدا ولیّ  ظهور و تاریخ پایان بودن الهی اصلِ  در همه

 چه فایده وسودی دارد ؟ امبرانیپ روانیپ نیب در یمنج به اعتقاد -3

 و آنها میان همکاری برای است ارزشمندی فرصت پیامبران، پیروان بین در منجی به اعتقاد رو، ن ای از

 کفر حاکمیت نفی و اخلق عدالت، خداپرستی، مانند الهی، پیامبران همه   بزرگ نهای آرما تحقّق برای تلش

 .میشود ستمگران های توطئه مانع و طلبان حق همدلی و نزدیکی سبب همکاری این .جهان بر وستم

 نظر اسالم و مسلمانان را دربارع موعود و منجی بنویسید. -4

 ها، انسان منجی آخرالزمان در که داریم عقیده الهی ادیان سایر پیروان مانند نیز مسلمانان ما

 از که است) مهدی امام منجی، این .رساند خواهد عدل نهایت به را جهان و ردک خواهد ظهور

 .باشد می اکرم پیامبر نسل

 نظر اهل سنت را درباره موعود و منجی بنویسید. -5

 البته است، فاطمه حضرت و اکرم امبریپ نسل ازمهدی  امام که شده دیتأک سنّت اهل یثیحد یها کتاب در

 .است امدهین ایدن به هنوز یمهد امام که معتقدند آنان

 نظر شیعیان را درباره موعود و منجی بنویسید. -6

 ها، انسان یمنج و موعود ، اطهار ائمه   و اکرم امبریپ حیصر سخنان بر بنا که میمعتقد انیعیش ما

 خود اتیح به خداوند خاص توجه با و است یعسکر حسن امام فرزند و امام نیدوازدهم

 . دهد یم لیتشک را اسلم یجهان حکومت و کند یم ظهور خداوند اذن به نکهیا ات دهد، یم ادامه

 ؟ دارد راهایی   دهیفا چه  ، زمان امام مادر و پدر بودن مشخص -7

 بخواهند فریبکاری ماجراجویان اگر که دارد را فایده این ، زمان امام مادر و پدر بودن مشخص البته

 .خورند نمی را آنها فریب هوشیار، مردم و شوند می شناخته زودی به کنند، معرفی موعود مهدی را خود

 دارد؟ فوایدرا چه  جامعه در ایشان حضور و حضرت آن بودن زنده به اعتقاد-8

 دانند می و مییابند خود بر ناظر و حاضر را خود امام سو، یک از حضرت، آن پیروان اینکه اّول،



 

 

 دیگر، سوی از و دارند اطلع مؤمنان مجاهدت و ها فداکاری از و اند آگاه مسلمانان حال از ایشان که

 دست به برای و بگذارند میان در صمیمی دوستی همانند خود امام با را خود های خواسته میتوانند آنان

 .کنند تلش ایشان، رضایت آوردن

 نایشا معنوی والیت از و امام های هدایت از گوناگون های صورت به جامعه اینکه دوم،

 .گردد می برخوردار

 موعود و منجیب رابنویسید. منتظران یها تیمسئولچند مورد از  -9

 عصر امام ینها فرما از یرویپ-2 امام به محبّت و معرفت تیتقو-1

  امام ظهور یبرا دعا-4 ظهور یبرا جامعه و خود کردن آماده-3

 ؟ ابدییم تحقق ایانب اهدافکدام یک ازعصر امام حکومت لیتشک با-10

 .کمال و رشد نهیزم شدن فراهم-5 کامل تیامن-4 علم و عقل ییشکوفا-3 یآبادان-2 یگستر عدالت-1

 بوده وابسته عواملی چه خ،بهیتار طول در عهیش جامعه   ییایپو شناسان جامعه بر اساس نظر-11

 ؟است

 . ایثار و شهادت برای آمادگی عاشورا، به اعتقاد سرخ؛ گذشته -1

 امام پرچم زیر جهان، در عدالت گسترش و ظالمان سرنگونی برای نتظارا سبز؛ آینده   -2

 چند مورد از ویژگی های واقعی منتظر موعود و منجیرا بنویسید.-12

 نمی سخن ناامیدی و یأس از کند؛ می تلش روشن ای آینده امید به یشود؛ نم موجود وضع تسلیم منتظر

 آموزد می درس نیز گذشته از است، زمان امام مشتاق و دارد میدا آینده به که اندازه همان به منتظر، .گوید

 .ورزد می عشق بزرگش حماسه   به و است سیدالشهدا عاشق و

 در زمان غیبت چیست ؟ عصر امام از یرویپ عالئم-13

 امام از یرویپ علئم از یکی ستمگر حاکمان برکنارکردن و بتیغ عصر در یاسلم حکومت لیتشک

 .است عصر

 ه چین ها را با کلمات مناسب پر کنید.نقط-14

 . ثاریا و شهادت یبرا یآمادگ عاشورا، به اعتقاد سرخ؛ گذشته -1

 عصر امام پرچم ریز جهان، در عدالت گسترش و ظالمان یسرنگون یبرا انتظار سبز؛ نده  یآ -2

 زن هستند. آنان از نفر از 50نفر هستند  که  313 امام زمان ارانی یمرکز هسته -3

 .است فرج انتظار خداوند، نزد کارها نیتر محبوب -4

 تحقیق و اندیشه

 است؟ کسانی چه آن از تاریخ آینده   کریم، قرآن دیدگاه از -1

 خواهد عدل تینها به را جهان و کرد خواهد ها،ظهور انسان یمنج آخرالزمان کریم قرآن دیدگاه از

 .رساند



 

 

 دارد؟ منتظر فرد خصیتش بر تأثیرهایی چه انتظار، به بودن معتقد -2

 ینم سخن یدیناام و أسی از کند؛ یم تلش روشن یا ندهیآ دیما به شود؛ی نم موجود وضع میتسل منتظر

 یم درس زین گذشته از است، زمان امام مشتاق و دارد دیام ندهیآ به که اندازه همان به منتظر،. دیگو

 .ورزد یم عشق بزرگش حماسه   به و است دالشهدایس عاشق و آموزد

 کنید. تحلیل را جمله این « باشند صالح باید خود مصلح، منتظران »-3

منظور این است که کسی که منتظر ظهور مصلح در جهان است ابتدا باید از خودش شروع کند  و 

 خویشتن را صالح و با تقوا نماید .

 

 را بنویسید. بتیغ عصر در امام یها تیمسئول تداوم ضرورت-1

 و شوند نمی آشنا خود وظایف با مردم نباشد، دین احکام با مطابق جدید مسائل پاسخگوی و ندک اگربیان -1

 .کنند عمل وظایف آن به توانند نمی

 و کند انیب مردم یبرا و بداند را نید احکام که نباشد یمتخصص یعنیادامه نیابد  ینید تیمرجعاگر -2

 آن به توانند یونم شوند ینم آشنا خود فیوظا با ردمم نباشد، نید احکام با مطابق دیجد مسائل یپاسخگو

 .کنند عمل فیوظا

 را تعریف کنید.«  هفقیق»و « تفقه »دو واژه -2

 و کنند دین دقیق شناخت صرف را خود وهمت وقت مردم، از گروهی دهد می دستور کریم قرآن در خداوند

 .بیاموزند مردم به را اسلم قوانین و روندب خود شهرهای به علم کسب از پس تا بپردازند دین تفقّه در « 

 می و رسند می دین در عمیق معرفت به که افرادی.است عمیق معرفت کسب برای تلش معنای به تفقّه،

 دارند وظیفه مسلمانان .شوند می نامیده« هیفق »  دست به روایات و قرآن از را اسلم احکام و قوانین توانند

 . کنند مراجعه فقیهان این به آوردند به، دسترسی امکان معد یا امامان غیبت زمان در

 در عصر غیبت چه مسولیت هایی دارند ؟ هانیفق--3

 رهبری و والیت را د ارند.-2و  ینید تیمرجع-1دو مسئولیت 

 تقلید یعنی چه ؟ -4

 که ینکسا. دهند یم قرار مردم اریاخت در را نید نیقوان و احکام هان،یفق از یگروه ان،یم نیا در

 آموزند یم آنان از را نید احکام و کنند یم مراجعه متخصصان نیا به ستند،ین متخصص نید احکام در

 می گویند.« تقلید » ای یرویپ را مراجعه نیا

 مرجع تقلید کیست ؟ -5

 .نامند می تقلید مرجع نیز را فقیهی چنین .است متخصص به رجوع معنای به احکام، در تقلید

 ت ؟کیس هیفق یول-6



 

 

 حکومت دار عهده دارد، را جامعه تیوال و یسرپرست ییتوانا که یکس هانیفق انیم از نیهمچن

 رد،یگ یم برعهده را تیمسئول نیا که یهیفق. آورد یدرم اجرا به جامعه در را یاله نیقوان و شود یم

 .ندیگو یم هیفق یول

 را بنویسید دیتقل مرجع طیشرا-7

 :باشد داشته را زیر شرایط باید تقلید مرجع

 .باشد  عادل --2باشد  باتقوا -1

 .آورد دست به روز، نیازهای با متناسب را دین احکام بتواند و باشد شناس زمان -3

 .باشد تر عالم همه از فقها میان از یعنی باشد؛ اعلم-4

 را بنویسید. دیتقل مرجع شناخت یها راه-8

 .میبپرس دهد، صیتشخ را طیشرا واجد هیفق بتواند که اعتماد مورد و عادل نفر دو از 1

 که بداند و شود مطمئن انسان که باشد مشهور چنان آن علم اهل انیم در هان،یفق از یکی 2

 . است طیشرا واجد ه،یفق نیا

 را بنویسید . هیفق یول طیشرا-9

 :باشد داشته را ریز طیشرا دیبا ردیگ یم عهده بر را یاسلم جامعه   یرهبر که یهیفق

 .باشد تقوابا -1

 .باشد عادل -2

 .آورد دست به روز یازهاین با متناسب را نید احکام بتواند و باشد شناس زمان -3

 .کند یرهبر یجهان ده  یچیپ طیشرا در را جامعه بتواند و باشد مدبّر و ریمد -4

 دشمنان یخواه ادهیز برابر در واهمه و ترس بدون و باشد داشته یروح قدرت و شجاعت  -5

 .کند یداریپا و ستدیبا دهایتهد مقابل در قدرت، با و نترسد یکس از نید احکام یاجرا در. ستدیبا

 ؟ باشد دیتقل مرجع انتخابنمی توان همانند   هیفق یول انتخابچرا - 10

 هرج صورت، نیا ریغ در است؛ ریپذ امکان یرهبر کی و نیقوان مجموعه کی با تنها جامعه راادارهیز

 یاسیس یها نظام تمام در یهیبد و روشن امر کی ن،یا و دیآ یم شیپ یپراکندگ و وتفرقه مرج و

 .استیدن

 مردم کشور ما در زمان انقالب چگونه ولی فقیه را انتخاب کردند؟-11

 یها ییمایپ راه و اجتماعات در حضور با و میمستق یا وهیش به یاسلم انقلب زمان در ما کشور مردم

 .بستند یاری مانیپ شانیا با و رفتندیپذ را ینیخم امام یرهبر ،یسراسر

 ؟می کنند انتخاب را هیفق ولی  چگونهکنونی  زمان در ما کشور مردم -12

 زین خبرگان آن و کنند یم انتخاب را خود خبره ندگانینما ابتدا مردم ،یاساس قانون بر بنا زین اکنون



 

 

 مبنا نیا بر. کنند یم اعلم جامعه به دهند، صیتشخ تر ستهیشا یرهبر یبرا که را یکس آن فقها انیم از

 . گرفتند برعهده را جامعه یرهبر تیمسئول یا خامنه للاّ  تیآ حضرت ینیخم امام رحلت از پس بود که

 مطابق فرمایشات امام عصر مردم درباره رویدادهای جدید باید به چه کسانی مراجعه کنند.-13

 ندیشما بر من حجت آنان که .دیکن رجوع ما ثیحد انیراو به زمان یدادهایرو مورد در و

 .باشم یم آنها بر خدا حّجت من و

 .دیکن پر مناسب کلمات با را ها نیچ نقطه -14

 استواراست.«مقبولیت « » مشروعیت » ه  یپا دو بر ،یاسلم حکومت و نظام لیتشک -1

 .مییابد ادامه «مرجعیت فقیه »در شکل «  مرجعیت دینی»در عصر غیبت -2

 .کند یم دایپ استمرار« هیفق تیوال » صورت به امامان والیت ظاهری» در عصر غیبت -3

 

 تحقیق و اندیشه

 چیست؟ دینی احکام در «تقلید»از مقصود -1

 که یکسان. دهند یم قرار مردم اریاخت در را نید نیقوان و احکام هان،یفق از یگروه ان،یم نیا در

 آموزند یم آنان از را نید احکام و کنند یم مراجعه متخصصان نیا به ستند،ین متخصص نید احکام در

 .ندیگو یم«  دیتقل» ای یرویپ را مراجعه نیا

 شود؟ یم ییها نهیزم چه شامل و است الزم یکسان چه یبرا دیتقل -2

تقلید بر کسانی که علمی نسبت به احکام دین ندارند الزم است.و تقلید فقط در احام و فروع دین جایز 

 .است

 باشد ؟« زمانشناس » و « عادل » دیبا دیتقل مرجع چرا-3

عادل باشد به خاطر اینکه  بین مردم به عدالت رفتار کند و دچار گناه و معصیت نشود و زمان شناس 

 باشد تا بتوان دین و جامعه اسلمی را مطابق مقتضیات زمان هدایت کرده و راهنمایی کند.

 دخالت شانیا انتخاب در یقیطر چه از مردم و ردیگیم انجام چگونه ما کشور در هیفق یّ ول انتخاب -4

 دارند؟

 یها ییمایپ راه و اجتماعات در حضور با و میمستق یا وهیش به یاسلم انقلب زمان در ما کشور مردم

 .بستند یاری مانیپ شانیا با و رفتندیپذ را ینیخم امام یرهبر ،یسراسر

 زین خبرگان آن و کنند یم انتخاب را خود خبره ندگانینما ابتدا مردم ،یاساس قانون بر بنا زین اکنون

 مبنا نیا بر. کنند یم اعلم جامعه به دهند، صیتشخ تر ستهیشا یرهبر یبرا که را یکس آن فقها انیم از

 .گرفتند برعهده را جامعه یرهبر تیمسئول یا خامنه للاّ  تیآ حضرتی نیخم امام رحلت از پس بود که



 

 

 

 

 ؟ کند یم شنهادیپ برای مردم  را یحکومت چه نوع سالم ا-1

 نید احکام براساس رهبر یها یژگیو جمله حکومت،از آن نیقوان که کند یم شنهادیپ را یحکومت اسلم،

 .برود شیپ مردم یآرا با و باشد آمده وجود به مردم دخالت و حضور با نیهمچن و باشد

 را تعریف کنید. جمهوری اسالمی-2

 نید احکام براساس رهبر یها یژگیو جمله حکومت،از آن نیقوان که کند یم شنهادیپ را یحکومت ،اسلم

 آن از ن،یا بر بنا. برود شیپ مردم یآرا با و باشد آمده وجود به مردم دخالت و حضور با نیهمچن و باشد

 براساس که جهت آن از واست « جمهوری»دارد، یمحور نقش آن، در مردم دخالت و یرأ که جهت

 است.«اسلمی » شود یم عمل اسلم نیقوان

 مردم در جمهوری اسالمی ایران  چه نقشی در بر پرپایی این حکومت داشتند ؟ -3

 با و دادند یرأ یاساس قانون به و کردند برپا را یاسلم یجمهور خود، انقلب و امیق با رانیا مردم

 یشوراها و یجمهور استیر ،یاسلم یشورا مجلس ،یرهبر خبرگان مجلس انتخابات در یدائم شرکت

 قانون و یاسلم نظام اصل به را خود یبندیپا هم و کنند یم دخالت کشور امور در هم روستا، و شهر

 . دهند یم نشان یاساس

 ی را بنویسید.غرب یها حکومت با ینید ساالر مردم حکومت تفاوت -4

 است نیا تفاوت، آن و دارد یاساس تفاوت کی ها یجمهور گرید با یاسلم یجمهور

 محور بر دارند فهیوظ قانونگذاران و شود یم لیتشک اسلم نیقوان براساس یاسلم یجمهور که

 ها یجمهور اما. ندینما اداره را جامعه چارچوب، نیا در دیبا مسئوالن و کنند میتنظ قانون یاله دستورات

 ها یدمکراس لیقب نیمبتکرا که ،یبغر یکشورها در خصوص به جهان، در جیرا یها یدمکراس و

 ارزش به نسبت و اند قرارداده مردم یویدن یها خواسته و لتیتما برآوردن شتریب را خود هدف هستند،

 .اند توجه یب ای توجه کم یاله یها

 رفاه و شیآسا یبرا تلش و یاجتماع عدالت یبرقرار یاسلم حکومت فیوظا از گرید یکی

 شکل یدار هیسرما نظام ه  یپا بر که ییها یدمکراس اما د؛یآ دیپد یکمتر یقاتطب فاصله   تا است مردم

 گروه دست در ایدن ثروت از یمین که است شده سبب امر نیهم و ندارند توجه اصل نیا به اند، گرفته

 . باشد ثروتمندان از یمحدود

 اسالمی است ؟ ما کشور یجمهورچرا -5

 جهان در کیدمکرات یجمهور و یستیالیسوس یرال،جمهوربیل یجمهور مانند یمختلف یها یجمهور

 یجمهور یعیطب طور به است شدهمردم ما اسلمی است   عموم تفکر و نشیب که آنجا از. دارد وجود

 ما هم اسلمی شده است. کشور



 

 

 ی را بنویسید.اسالم جامعه   رهبر فیوظا از یبرخ -6

 نفوذ از یریجلوگ و کشور استقلل حفظ -2 عهجام در یاله دستورات و احکام یاجرا یبرا تلش -1

  یستیز ساده -4 مشورت براساس یریگ میتصم -3 گانگانیب

 ؟ دارند رهبر به نسبت ییها تیمسئول چه مردم -7

 یها یآگاه شیافزا -3 مشکلت؛ برابر در یداریپا و استقامت -2 ؛یاجتماع یهمبستگ و وحدت -1

 ؛یاجتماع اهداف به دادن تیاولو -5؛یهمگان نظارت در مشارکت -4؛یاجتماع و یاسیس

 در حکومت اسالمی را بنویسیذد. کارگزاران ۀفیوظ -8

 را هیقضائ و هیمجر مقننه، قوه سه امور امروزه که اند جامعه مسئوالن و رانیمد همان کارگزاران،

 کارگزاران اگر. ملت خادمان و رهبرند به کنندگان کمک و ارانی کارگزاران واقع، در دارند؛ برعهده

 به روز حکومت، به مردم اعتماد کنند، اجرا یدرست به هم و بشناسند یدرست به را خود فه  یوظ جامعه،

 و مشکلت شدن انباشته و شیافزا سبب کارگزاران، غلط عملکرد نیهمچن. ابدی یم شیافزا روز

 .شد خواهد حکومت یناکارآمد

 ؟برقراری نظام اسالمی چه فایده هایی دارد -9

 یاسلم احکام یاجرا در یاساس ضرورت کی نکهیا بر علوه ،یاسلم حکومت یبرقرار

 الزم ظهور یبرا را آنچه توان، حدّ  در که دهد یم فرصت یمهد امام منتظران و مؤمنان به است،

 مقابله امکان قرارداده، ظهور یبرا یآمادگ را خود آرمان که یاسلم حکومت وجود د.سازن فراهم است

 یم قرار عصر امام روانیپ و معتقدان اریاخت در یامکانات و کند یم فراهم را ها تهاجم و ها توطئه با

 .دهند گسترش جهان در را تیمهدو آرمان توانند یم که دهد

 چیست ؟ غربی کشورهای در خصوص جهانبه در رایج های دمکراسی و ها جمهوریهدف اساسی   -10

 قبیل مبتکراین که غربی، کشورهای در خصوص به جهان، در یجرا های دمکراسی و ها جمهوری اما

 نسبت و اند قرارداده مردم دنیوی های خواسته و تمایلت برآوردن بیشتر را خود هدف هستند، ها دمکراسی

 .اند توجه بی یا توجه کم الهی های ارزش به

 .دیکن پر مناسب کلمات با را ها نیچ نقطه -11

 است. فرج انتظار قیدق یها مصداق از یکی اسلمی، ومتحک و والیت حقیقت، در -1

 را قضائیه و مجریه مقننه، قوه سه امور امروزه که اند جامعه مسئوالن و مدیران همان کارگزاران، -2

 دارند. برعهده

 در سوارشدگان مانند و اند مسئول گریکدی به نسبت یاسلم جامعه   افراد همه   خداوند، فرمان براساس -3

 .اند یشتک کی

 است. ابزار یک نه است، سنگین مسئولیت یک حکومت، و رهبری اسلم در -4

 که جهت آن از و است «یجمهور»،دارد یمحور نقش آن، در مردم دخالت و یرأ که جهت آن از -5

 .است« یاسالم »شود یم عمل اسلم نیقوان براساس

 تحقیق و اندیشه



 

 

 .دیکن انیب را یجمهور یها حکومت ریسا با یاسالم یجمهور یاصل یها تفاوت -1

 است نیا تفاوت، آن و دارد یاساس تفاوت کی ها یجمهور گرید با یاسلم یجمهور

 محور بر دارند فهیوظ قانونگذاران و شود یم لیتشک اسلم نیقوان براساس یاسلم یجمهور که

 ها یجمهور اما. ندینما اداره ار جامعه چارچوب، نیا در دیبا مسئوالن و کنند میتنظ قانون یاله دستورات

 ها یدمکراس لیقب نیمبتکرا که ،یغرب یکشورها در خصوص به جهان، در جیرا یها یدمکراس و

 ارزش به نسبت و اند قرارداده مردم یویدن یها خواسته و لتیتما برآوردن شتریب را خود هدف هستند،

 .اند توجه یب ای توجه کم یاله یها

 رفاه و شیآسا یبرا تلش و یاجتماع عدالت یبرقرار یاسلم ومتحک فیوظا از گرید یکی

 شکل یدار هیسرما نظام ه  یپا بر که ییها یدمکراس اما د؛یآ دیپد یکمتر یطبقات فاصله   تا است مردم

 گروه دست در ایدن ثروت از یمین که است شده سبب امر نیهم و ندارند توجه اصل نیا به اند، گرفته

 . باشد دانثروتمن از یمحدود

 ماست؟ کشور حکومت از یژگیو کدام انگریب ریز کلمات از کدام هر -2

 » جمهوری «

 نید احکام براساس رهبر یها یژگیو جمله حکومت،از آن نیقوان که کند یم شنهادیپ را یحکومت اسلم،

 آن از ن،یا بر بنا. برود شیپ مردم یآرا با و باشد آمده وجود به مردم دخالت و حضور با نیهمچن و باشد

 .است« جمهوری»دارد، یمحور نقش آن، در مردم دخالت و یرأ که جهت

 » اسلمی «

 جهان در کیدمکرات یجمهور و یستیالیسوس یبرال،جمهوریل یجمهور مانند یمختلف یها یجمهور

م ما ه کشور یجمهور یعیطب طور بهمردم ما اسلمی است   عموم تفکر و نشیب که آنجا از. دارد وجود

 اسلمی شده است.

 

 .دیکن پر مناسب کلمات با را ها نیچ نقطه -1

 .است نفس عزت تیتقو کمال، ریمس در مها قد نیمترهم از یکی -1

 .است کرده فیتوص بدان را خداوند بار 9٥ از شیب میکر قرآن که است یصفات از عزت -2

 .خودم یبرا را تو و دمیآفر تو یبرا را مخلوقات نیا آدم، فرزند یا -3

 . هاست عّزت و ها قدرت همه   منبع و سرچشمه است، یهست تمام خالق که ییخدا -4

 .است گاه یب و گاه لتیتما نیا به دادن یمنف پاسخ یبرا زمان نیبهتر یجوان و ینوجوان-5

 



 

 

 را تعریف کنید.« ذلّت و عّزت»دو واژه    -3

 نیاوقتی می گوییم خداوند عزیز است.معنایش و تسلیم نبودن است.  نفوذ نا پذیری یمعنا به «عّزت»

 .دینما نفوذ او اراده   در و کند مغلوب را او تواند ینم یکس که است

 بودن میتسل و مغلوب و یریپذ شکست یمعنا به و دارد قرار « عزت» مقابل درست « ذلّت» واژه  

 .است

 انسان عزیر چه کسی است ؟ -4

 می خویش هوس و هوی مقابل در همچنین و ظالمان و تکبرانمس برابر در که است کسی  زیعز انسان

 کوچک و حقیر را او و کند آزرده را روحش که عملی بار زیر او .شود نمی تسلیم و کند می مقاومت ایستد،

 .رود نمی سازد،

 ؟ است یکس چه لیذل انسان -5

  را یفرمان هر و دهد یم یخوار به تن انیزورگو و مستکبران برابر در که است یکس زین لیذل انسان 

 باشد او هوس و یهو موافق که را یکار هر و شود یم شیخو هوس و یهو میتسل نیهمچن رد؛یپذ یم

 .کند آلوده گناه به را روحش کار آن که چند هر دهد، یم انجام

 را بنویسید. عّزت تیتقو یها راه -6

 یبندگ یبرا تلش و خداوند عظمت هب توجه -2 اندک یبها به شیخو نفروختن و خود ارزش شناخت -1

 او

 ؟ نباش خودت مثل یکس بنده  چرا امیر المومنین فرموده است    -7

 .است دهیآفر آزاد را تو خداوند رایز

 نیتر سخت در توانستندچه کسانی هستند و اینان چگونه  ستمگران برابر درما  عزت یها اسوه-8

 ؟ ندهند یخوار و ذلت به تن گاه چیه و کنندی زندگ مندانه عزت ط،یشرا

 یزندگ مندانه عزت ط،یشرا نیتر سخت در توانستند او با وندیپ و خداوند یبندگ بر هیتک با ما انیشوایپ

  ندهند یخوار و ذلت به تن گاه چیه و کنند

 حضرت جز و بود مکه مشرکان یفرسا طاقت محاصره   در که یهنگام اکرم امبریپ مثال، یبرا

 او به که مکه بزرگان به نداشت، یا پشتوانه ر،یفق و اندک یارانی و جهیخد حضرت و ابوطالب

 را ماه و راستم دست در را دیخورش نانیا اگر: فرمود دادند، یم مکه بر استیر و قدرت و ثروت وعده  

 .شوم ینم میتسل و دارم یبرنم دست حق راه از بگذارند، چپم دست در

 شانیا جنگجو، هزار یس از شیب با انیدیزی که آنگاه نیحس امام حضرت، آن زیعز و یگرام نوه  

 :فرمود برود دیزی با عتیب بار ریز که خواستند او از و کردند محاصره را

 .است برتر ذلت با یزندگ از عزت با مرگ

 آنها از یکی که ،یسخت و مصائب انبوه تحمل از پس زین امام شجاع خواهر ، نبیز حضرت

 :گفت که کوفه حاکم اد،یز بن ٰللاّٰ  دیعب زیرآمیتحق جمله   به پاسخ در شکند، درهم را انسان تواند یم



 

 

 .دمیند ییبایز جز واقعه نیا فرموددر قدرت با آورد؟ شما خاندان سر بر چه خدا یدید

 سوق ذلت و یخواری سو به را انسان و کند یم فیضعانسان را  نفس عزتتوضیح دهید  چگونه  -9

 ؟ دهد یم

 مثبت پاسخ شود،که یم رو روبه ییها خواسته و لتیتما با گاه یب و گاه خود، درون در ،یانسان هر

 نیاگرا حال.دهد یم سوق ذلت و یخوار یسو به را انسان و کند یم فیضع را نفس عزت آنها، به دادن

 خواست هر برابر در که یطور به کند، یم احاطه را انسان ذلت و یخوار ابد،ی ادامه ییپاسخگو

 .شود یم میتسل سرعت به و کند ینم مقاومت یرونیب و یدرون وعنامشر

 ی را با ذکر مثال تعریف کنید.عال خود-10

 که خلق، ُحسن و ثاریا ا،یح شجاعت، عدالت، ،ییدانا به لیتما مانند برتر، و یعال لتیتما

 کمال و تیموفق احساس لتیتما نیا به دنیرس با ما. هستند انسان یمعنو و یاله روح به مربوط

 .میبر یم لذت آنها از و میکن یم

 .دیکن فیتعر مثال ذکر با را دانی  خود -11

 مربوط که ،یماد رفاه و ورآالتیز ذ،یلذ یغذاها شهرت، ثروت، به لیتما مانند ،یدان لتیتما 

 و میبر یم لذت آنها از م،یابی یم دست لتیتما نیا به یوقت و است انسان ییایدن و یوانیح بُعد به

 رایز دهند، یم نشان علقه و دارند لیم امور لیقب نیا به یعیطب طور به ها انسان. میشو یم خوشحال

 .شود یم مشکل و سخت یزندگ ای کرد یزندگ توان ینم ای آنها بدون و هستند ایدن در یزندگ الزمه   نهایا

 ی چگونه است.اله و یمعنودر مقایسه با   یوانیح بُعد التیتما -12

 ترند نییپا و زیناچ اریبس ،یاله و یمعنو بُعد به نسبت اما ستند،ین بد خود ذات در یوانیح بُعد لتیتما

 .ستندین لتیتما آن با سهیمقا قابل و

 شوند؟ یم بد التیتما نیا موقع چهتمایالت دانی -13

 باشد آنها هب دنیرس فکر در فقط و دهد قرار یزندگ اساس و اصل را لتیتما نیا انسان، که آنگاه

 احکام با خداوند و داند یم خدا را لتیتما نیا به توجه مرز و حد. بماند غافل خود یاله لتیتما از و

 به آنها، از یمند بهره نیع در بتواند انسان تا کرده مشخص را لتیتما نیا از یمند بهره یچگونگ خود

 .برسد خود یواقع کمال و رشد

 د.را تعریف کنی لّوامه نفس -14

 لّوامه نفس همان ای وجدان و عقل دعوت: روست روبه دعوت دو با خود درون در یانسان هر رو نیا از

 و یمعنو لتیتما که میکن فراهم یفرصت و میده پاسخ فروتر لتیتما به ازین حدّ  در خواهد یم ما از که

 .رندیبگ فرا را وجودمان ها ییبایز آن و کند دایپ پرورش ما در یاله

 اماره  را تعریف کنید. نفس -15

 بُعد لتیتما به فقط خواهد یم ما از که استنفس اماره  همان ای هوس و یهو دعوت گر،ید دعوت

 .میبمان غافل برتر و یعال لتیتما از و میباش مشغول و سرگرم یوانیح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیکن پر مناسب کلمات با را ها نیچ نقطه -1

 .خداست نزد یاعاجتم یبنا نیتر مقدس خانواده-1

 .ندارد یخاص جنس به اختصاص میکر قرآن در «نس،» و «انسان ،» و«  آدم یبن» و «ناس »-2

 .است گریکدی به زن و مرد یجنس ازین ازدواج، نه  یزم نیترییابتدا -3

 در قران چگونه است ؟ مرد و زن یانسان تیشخص-2

 .ندارد یخاص جنس به ختصاصا میکر قرآن در «نس، »و «، انسان »و«  آدم یبن »و «ناس

 روح را انسان حقیقت زیرا یشود؛ م مربوط دو هر مرد، و زن به باشد، همراه کلمات این با که ای آیه هر

 بشر، نوع افراد عنوان به مردان و زنان .مؤنث نه و است مذکر نه انسان روح و دهد می تشکیل وی

 به توانند می فطری های ویژگی آن از گرفتن رهبه با که دارند مشترکی هدف و یکسان فطری های ویژگی

 .برسند جاوید بهشت و الهی قرب یعنی مشترک، هدف آن

 

 از چه جهت هایی با هم مشترک و از چه جهت هایی با هم اختالف دارند؟ مرد و زن -3

 و گیرند قرار هم کنار در یعنی ؛ باشند یکدیگر زوج که آفریده های گون به را مرد و زن خداوند،

 برای خداوند و هستند مشترک هم با انسانی های ویژگی نظر از اگرچه مرد و زن کنند؛ کامل را یکدیگر

 از اما است، کرده معیّن واحدی هدف دو هر » بودن زن « و » بودن مرد «، خصوصیات نظر از یعنی

 بدون است، کرده ازمندنی هم به را دو هر که است ای گونه به ها تفاوت این .اند متفاوت هم با جسمی. جهت

 وجود در را آن باید که تقواست به خداوند نزد هرکس برتری زیرا باشد؛ داشته برتری دیگری بر یکی اینکه

 .دهد پرورش خود

 چیست ؟و چرا ؟خانواده، یداریپا عامل نیتر مهم -4

 لعم و مرد و زن بودن هم مکمل و تیزوج از درست درک خانواده، یداریپا عامل نیتر مهم



 

 

 گانهیب هم از خانه طیمح در سرعت به باشند، غافل موضوع نیا از همسران اگر. است درک نیا به

 متفاوت یازهاین از متقابل درک اگر اما. شوند یم جدا هم از تنش نیتر کوچک آمدن شیپ با و شوند یم

 گریکدی لباس م،یکر قرآن ریتعب به و کنندی م یزندگ گریکدی کنار در آرامش با باشند، داشته گریکدی

 .پوشانند یم را گریکدی یصها نق و ها یکاست و شوندی م

 چیست ؟ خانواده لیتشک برای ها برنامه ا نیمهمتر -5

 بلوغ؛ آغاز از خود در پاکدامنی و عفاف تقویت -1

 خانواده؛ تشکیل از خود فهای هد کردن مشخص-2

 مناسب؛ همسر صهای شاخ و معیارها شناخت -3

 مرد و زن روحی یهای گویژ شناخت -4

 چه مواردی را رعایت کنند؟ ازدواج از قبل که خواهد یم پسران و دختران از میکر قرآن -6

ا  ازدواج از قبل که خواهد می پسران و دختران از کریم قرآن  به خداوند تا کنند پیشه عفاف حتما

 شرعی، غیر رابطه   پی در جهو هیچ به که خواهد می همچنین .دهد سامان را آنان زندگی صورت، بهترین

 در و شد خواهد آنان دامنگیر قیامت تا آن زیان ،که نباشند مخالف جنس با آشکار، چه و پنهان چه

 . گذاشت خواهد بدی تأثیر آنان لهای نس

 را بنویسید. ازدواج مهم  اهداف -7

 یمعنو و یاخلق رشد -4 فرزندان پرورش و رشد -3 همسر با انس -2 یجنس ازین به پاسخ -1

 چیست ؟ ناموفق یها ازدواجعلت اساسی  بعضی از -8

 همسر ازین نیا به مرد ای زن که دارند موضوع نیهم در شهیر هم، ناموفق یها ازدواج از یبرخ

 یایگو ینشناخت روا یها تجربه. دهد ینم نشان خود از بخش آرامش یرفتار و ندارد یتوجه خود

 .اوست خانواده، در آرامش مبدأ و است شتریب آرامش جادیا در دمر به نسبت زن ییتوانا که است آن

 داشتن ازدواج موفق چیست ؟ هرا-9

 خوشبختی و آرامش هم و نشود منجر جدایی به هم که باشیم داشته موفق ازدواج یک اینکه برای

 چهارم هدف و کنیم توجه هدف چهار هر به خانواده تشکیل در که است الزم باشد، داشته دنبال به را

 تلش دیگر هدف سه برای و کنیم دنبال را اّول هدف فقط اگر مثال، طور به .دهیم قرار برتر مرتبه   در را

 را زندگی عاطفی طلق همان یا روانی و روحی دوری و یشوند م ظاهر اختلفات مدتی، از پس نکنیم،

 سرشار و بخش آرامش محیطی یزود به باشیم، داشته توجه هدف چهار به اگر اما .یکند م هکننده خست

 زندگی هم کنار در رضایت احساس با عمر آخر تا خانواده اعضای و آمد خواهد پدید لذت و نشاط از

 ...کرد خواهند

 



 

 

 

 

 

 

 .دیکن پر مناسب کلمات با را ها نیچ نقطه -1

 .ستین ازدواج از تر محبوب خدا نزد ییبنا چیه اسلم، در-1

 زور به یعقد اگر و است یضرور ازدواج یبرا پسر و دختر کامل تیرضا ،یاسلم مقّررات طبق-2

 .ندارد تیمشروع و است باطل رد،یبگ انجام

 .اوست بودن باایمان شایسته، همسر معیار ترین مهم کریم، قرآن نظر از-3

 .است کرده حفظ را خود نید نصف کند، ازدواج که یکس-4

 خواند. یم مجرد شخص که است ینماز کعتر هفتاد از برتر ،متأهل شخص نماز رکعت دو-5

 

 این حدیث امام علی )ع( را ترجمه کنید.و پیام ان را بنویسید.-2

مُّ یُ  و   یعمیُ  ءی  الشَّ  ُحبُّ     ص 

 کند یم کر و کور را آدم ،یزیچ به دیشد علقه   

 .ندرا یم هیحاش به را عقل و بندد یم را گوش و چشم شخص، کی به محبت و علقه پیام حدیث :

 کنیم ؟ مشورت خود مادر و پدر با ندهیآ همسر مورد در که اند خواسته ما از نید انیشواچرای-3

 یانتخاب به تا میکن مشورت خود مادر و پدر با ندهیآ همسر مورد در که اند خواسته ما از نید انیشوایپ

 نظر در را او یشبختوخو مصلحت معموالا  فرزند، به محبت و علقه علت به مادر و پدر. میبرس درست

 ازدواج عاقبت و ابندیرادر افراد اتیخصوص توانند یم بهتر شان، یپختگ و تجربه علت به و رندیگ یم

 .کنند ینیب شیپ را

 ضروری و الزم است ؟ دختران ازدواج یبرا پدر اجازه  چرا -4

 سجن علقه   و محبت فضای در که گاه آن دختر، عاطفی های ظرافت و روحی های لطافت

 این، بر علوه دارد، دنبال به را ها کاستی و ها واقعیت برخی گرفتن نادیده احتمال گیرد، می قرار مخالف

 درخواست و طلب و شوند نمی قدم پیش ازدواج در خود، قوی نفس عّزت و حیا خاطر به دختران چون

 سابقه   و پسر های گیویژ همه   دختر که بشود آن از مانع حیا است ممکن گیرد، می صورت پسر طرف از

 دارد غلبه خود احساسات بر که پدر مواقعی، چنین در .کند گیری تصمیم کامل آگاهی با و بشناسد را او

 گل از کاردان و دلسوز باغبانی همانند تواند می دارد، مرد جنس از کامل شناخت و فراوان تجارب نیز و



 

 

 .ازدبپرد او راهنمایی به و کند مراقبت خویش ظریف و لطیف

 معیارهلی همسر شایسته را بنویسید.-5

 

 را بنویسید.،یاسالم فرهنگ با همسرمتناسب شناخت یها راه-6

 .کار محل و یزندگ محل در خانواده یاعضا تیموقع و همسر خانواده   درباره   قیتحق-1

 .دارد بیشتری معاشرت آنها با او که کسانی و همسر دوستان شناخت -2

 .تحصیل محل یا کار محیط در همسر ُخلقیات و حیاترو درباره   تحقیق -3

 .ها معاشرت این در مادر و پدر تجارب از بردن بهره و یکدیگر با دوطرف های خانواده معاشرت -4

 .کاردان و اعتماد قابل افراد با مشورت  -5

 موضوعات درباره   ها دیدگاه و نظرات طرح و حضوری جلسات در یکدیگر با وگو گفت-6

 .مختلف

 ؟ است بلوغ چه ازمندین ازدواج، یبرا یآمادگ-7

 فکری و عقلی بلوغ دیگری و جنسی بلوغ یکی :است بلوغ دو نیازمند ازدواج، برای آمادگی

 بسیار را زندگی باید که ابد درمیی جوان عقلی، بلوغ رسیدن با .رسد می فرا جنسی بلوغ از پس مدتی که

 .کند یریز برنامه اش آینده برای و بگیرد جّدی

 ی ازدواج را بنویسید.رو شیپ مشکالت-8

 مسکن؛ باالی هزینه   -1

 خانواده؛ تأمین و ازدواج های هزینه -2

 پسران؛ برای سربازی خدمت مدت و دانشگاهی تحصیلت زمان شدن طوالنی -3

 غلط؛ رسوم و آداب برخی از ناشی غیرضروری توقّعات -4

 خانوادگی؛ نابجای های رقابت  -5

 ..آنان های راهنمایی به توجهی بی و دین پیشوایان روش ندادن قرار والگ  -6


