
 قم استان حسینی مرتضی سید                      95-96-97   خرداد آسمانی های پیام دوازدهم درس استان 32 خرداد سواالت

 متن آيه و ترجمه ي آن را کامل کنيد. (1 الف

 (................. کنيد از قبيل نيرو و .................. هر چه در توان داريد ).................... مِن ُقَوه ومِن ..............هم......واَعِدّوا لَ

 را بنويسيد. «عَدُوَّ اهلل وعَدُوَّکم هباط الخيل تُرهَبون بِن رِومِ ةون قُتم مِعطا استَواَعِدّوا لَهم مَ»ترجمه آيه  (2

 جاهاي خالي آيه ي شريفه ي داده شده را کامل کنيد. (3

 واَعِدّوا لَهم مَا استَطَعتُم مِن ................ وَمِن رِباط الخَيل................ بِه عَدُوَّ اهلل وعَدُوَّکم.الف( 

 .ب( با توجه به مفهوم آيه فوق دو فايده مهم آمادگي نظامي کشور را بنويسيد

 يد.( را بنويسةآيه شريفه )واَعِدّ والَهم ما استطعتم مِن قُو)پيام(مفهوم  (4

 يک کلمه اضافي است()( آيه ذيل را کامل کنيدةقوّ -عَدوّ –لَهم  –ربَّهم   -رباط الخيل)با توجه به کلمه هاي قرآني داده شده ( 5

 «وَ .......... اهلل تُرهَبون بَه عدَوکم .................ن مِ وَ ........ن تم مِعا استطمَ ..........واَعِدّوا »

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. ب

 غلط  صحيح  جهاد دفاعي بر همه اشخاص واجب نيست. (1

.حدود يکصد آيه از قرآن را به خود اختصاص داده استخدا جهاد درراه  (2  غلط  صحيح  

 غلط  صحيح  جهاد در راه خدا وظيفه اي همگاني و عبادتي ارزشمند است. (3

 غلط  صحيح  دارد، اهل باطل ناميده مي شوند.حاکمان زورگويي که مردم را زير سلطه خود نگه مي  (4

 غلط  صحيح  جنگ تحميلي عليه کشور اسالمي ما ايران، نمونه اي از جهاد ابتدايي بوده است. (5

 غلط  صحيح  آمادگي نظامي نمي تواند باعث جلوگيري از آغاز جنگ باشد. (6

 غلط  صحيح  .نداردمبارزه اي است که هرگز شکست خدا جهاد درراه  (7

 غلط  صحيح  کسي که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمي خيزد در صورتي پيروز است که دشمن را شکست دهد. (8

 غلط  صحيح  .اسالم هرگز عقايد خود را بر هيچ گروهي تحميل نکرده است (9

 غلط  صحيح  جهاد در فرهنگ اسالمي به معناي تالش و کوشش است. (10

 غلط  صحيح  شرکت در جهاد دفاعي فقط بر جوانان مرد واجب است. (11

 غلط  صحيح   يکي از فوايد آمادگي نظامي ترساندن دشمن و جلوگيري از آغاز جنگ است. (12

 غلط  صحيح  ، نوعي جهاد ابتدايي است. خوارج نهروانجنگ حضرت علي)ع( با  (13

اسالمي مورد  حمله دشمنان قرار مي گيرد برجوانان واجب است که به دفاع وقتي کشور  (14

 غلط  صحيح  از کشور اسالمي برخيزند.

 جاهای خای را با کلمات مناسب کامل کنید. ب

 ................. مي گويند پيام خدا به آنها نرسدبه حاکمان زورگو که مردم ناتوان را زير سلطه خود نگه مي دارند تا  (1

 در فرهنگ اسالم افراد زيادخواه و بي ايمان .................... نام دارند. (2

 قرآن حاکمان زروگو سرکش را ........................ مي نامد. (3



 جهاد در راه خدا هرگز ...................... ندارد. (4

 .......................... همواره بيشترين دشمني را با حق دارندگروه  (5

 در جهاد با سرکشان که قصد تضعيف حکومت اسالمي را دارند. مسلمانان موظلند با دستور............... به مقابله با آنان برخيزند. (6

 اسالمي به معناي ............. با دشمنان اسالم است.کلمه جهاد در زبان عربي به معناي ............... ودر فرهنگ  (7

 يکي از فوايد مهم داشتن آمادگي و مهارت نظامي ، ................... است. (8

 هرگونه سستي و کوتاهي در دفاع از ميهن اسالمي .................... را در پي خواهد داشت. (9

 منافقين از نوع جهاد .................. است.مبارزه نظام اسالمي عليه گروه تروريستي  (10

 جهاد با سرکشان نمونه اي از جهاد ...................... است. (11

 جهاد در راه خدا يک وظيفه ..................... و عبادتي ارزشمند است. (12

 ..................... بود.با خوارج نهروان از نوع جهاد « ع»جنگ حضرت علي (13

 در جهاد ....... لشکر اسالم به دستور پيامبر يا ولي مسلمين با حاکمان زورگو مي جنگد تا پيام خدا را به آنها برساند. (14

 گزینه صحیح را مشخص کنید. ج

 ................ و ................ هستند.با خوارج به ترتيب نمونه هايي از « ع»نبرد سپاه اسالم با حکومت روم ونبرد علي (1

 جهاد با سرکشان -جهاد با سرکشان ج(جهاد ابتدايي                              -جهاد دفاعي الف(

 جهاد با سرکشان -جهاد ابتدايي د(    جهاد دفاعي                            -جهاد دفاعي ب(

 ي ايمان و زياده خواه چه مي گويند؟در فرهنگ اسالمي به انسان هاي ب (2

 ( سرکش 4( ياغي                   3( طاغوت               2( باطل               1

 ؟ نمي باشدکدام گزينه از فوايد آمادگي و مهارت نظامي يک کشور  (3

 د( کشور گشايي     ج( پيروزي درجنگ     ب( جلوگيري از آغاز جنگ         الف( ترساندن دشمنان 

جهادي که در آن لشکر اسالم به دستور پيامبر يا ولي مسلمين با حاکمان زورگو براي رساندن پيام خدا به مردم مي ( 4

 جنگد جهاد..................... نام دارد.

 اعي دفد( سرکشان              با ج(            داخلي  ب(ابتدايي        الف( 

 کدام يک از جهادهاي زير از نوع جهاد ابتدايي مي باشد؟ (5

 ندق خجنگ (الف( جنگ احزاب       ب( جنگ اُحُد     ج( نبرد سپاه اسالم با حکومت هاي ايران و روم درصدر اسالم        د

 کدام يک از جنگ هاي زير جهاد با سرکشان است؟ (6

 د         د( جنگ ايران و عراق حُب( جنگ احزاب          ج( جنگ اُ     الف( چنگ نهروان  

 هر یک از تعاریف  زیر را به مفاهیم آن وصل کنید. د

 جهاد جنگ مسلحانه با دشمنان اسالم در فرهنگ اسالمي                

 خداوند از مومنان جان ها ومال هايشان را خريداري کرد . اِن اهلل اشتري من المومنين انفسهم واموالهم       

 جهاد در راه خدا معامله اي پرسود. اِن اهلل اشتري من المومنين انفسهم واموالهم       



 عقايد              .  کند اسالم هرگز آن را به زور به هيچ گروهي تحميل نمي

 جهاد با سرکشان   جهاد نيروي انتظامي با اشرار صلج در کشور                  

همبارزه و جنگ مسلحان  جهاد   
 

 فرمان خداوند براي مقابله با دشمنان چيست؟ (1 ه

 فايده توان و تجهيزات نظامي چيست؟ (2

 از ديدگاه قرآن هواداران شيطان چه کساني هستند؟  (3
 جهاد دفاعي در چه زماني و برچه کساني واجب است؟ (4

 منظور از جمله ي )جهاد در راه خدا مبارزه اي است که هرگز شکست ندارد( چيست؟ (5

ايران به ترتيب از نوع کدام با خوارج نهروان در صدر اسالم ونبرد سپاه اسالم با حکومت  « ع»جنگ حضرت علي (6

 ؟است جهاد بوده

 ورزش را سفارش کردند آنها را کدامند؟ 2پرداختن به « ص»پيامبر اکرم (7

 فرهنگ اسالمي به چه معناست؟لغت و جهاد در (8

 اگر در جامعه اسالمي عده اي به مبارزه با نظام اسالمي بپردازند وامنيت مردم رابه خطر بيندازند مسلمانان چه وظيفه اي دارند؟  (9

در سوره توبه خداوند جهاد را به يک داد و ستد تشبيه کرده است به نظر شما دراين داد وستد خريدار کيست؟  (10

 کااليي معامله شده است؟ بهاي اين کاال چيست؟فروشندگان چه کساني هستند؟ چه 

 سوارکاري و چه ورزشي انجام دهيد که آن نزد من دوست داشتني تر است؟   »مي فرمايد: )ص( رسول اکرم (11

 خداوند بلند مرتبه سه نفر را به واسطه يک تير به بهشت مي برد، توضيح دهيد؟« ص»بنا به فرموده پيامبر گرامي اسالم (12

 و مورد از فوايد داشتن آمادگي نظامي براي هرکشور را بيان کنيد.د (13

 )خراساني جنوبي(باتوجه به فرموده پيامبر توضيح دهيد که در جهاد با دشمنان اسالم پاداش خداوند شامل چه کساني مي شود؟  (14

 جهاد دفاعي در چه زماني و برچه کساني واجب است؟ (15

 چرا کساني که به دستور خدا به جهاد با دشمنان بر مي خيزند، همواره پيروز هستند؟ (16

 در برابر جنگ هاي زير را بنويسيد؟ نوع جهاد (17

 الف( نبرد سپاه اسالم با حکومت هاي ايران و روم درصدر اسالم ).................... (

 ........ ( ....با خوارج نهراوان ) ..... (ع)ب( جنگ حضرت علي 

 ج( جنگ هاي احد واحزاب درصدر اسالم ).................. (

 د( جنگ هشت ساله ايران در برابر ارتش صدام ) .................... ( 

 ) ....................(سرنگون کردن حاکمان زورگو و رساندن پيام دين به مردم ناتوان زير سلطهه( 

 ...............................(موران نيروي انتظامي با اشرار و قاچاقچيان مسلح ) أو( جهاد م

 اِن اهلل اشتري من المومنين انفسهم واموالهم بَانَّ لهم الجنه( » با توجه به آيه پاسخ دهيد:   (18

 الف( در اين آيه به چه عبادت ارزشمندي اشاره شده است؟



 ب( خداوند از مومنان چه چيزهايي را خريداري مي کند؟

 چيزي به مومنان مي دهد؟ج( خداوند در مقابل چه 

 واژه هاي جهاد ابتدائي و باطل را تعريف کنيد. (19

و  هدف از آماده ساختن تجهيزات« واَعِدّوا لَهم ما استعطتم من قوه ومن رباط الخيل تُرهَبون بَه عدَوکم»آيه با توجه  (20

 مهمات جنگي چيست؟

 


