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

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

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

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

 صحيح زندگي رامي يابدوپيش مي رود.

.جاهاي خالي راپركنید:10

رابسته است وحجت رابه بندگان تمام كرده است. راضاعتراه  پیامبرانفرستادن خداوندبا-

مي توان به پاسخ سوالت اساسي دست يافت. وحيو عقلباكنارهم قرارگرفتن -

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد.-1

است. روشو  راهدين به معنای -1

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

نیاز های هر دوره با و  سطح آگاهی مردمو  زمان،متناسب با فرعیتعاليم انبياء در برخی احکام -3

 تفاوت داشته اند.دوره ای دیگر

سال به تدريج نازل شده اند. 23آيه قرآن کريم در طول  شش هزار بيش از -4

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

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



نيروی جاذبه●

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

فطرت مشترک● 

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

تدريجی سطح فکرمردم رشد●

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

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

 پويايی و روز آمد بودن دين● 

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

با» َم الرِّ «أََحلَّ هللاُ الَبیَع َو َحرَّ

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

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

«اَم َیقولوَن افَتراهُ قُل فأتوا بِسوَرٍة ِمثلِه»

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

 بياوريد.

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

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

دست می آورد چگونه ـایمانی که انسان در این برنامه با اندیشه در خود و جهان هستی به 6

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

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

کنید؟ـچرا پیامبران  کارهای خارق العاده ای انجام می دهند و مفهوم آیت و معجزه را باهم مقایسه 7

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

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



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

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

 آشکار ميشد.

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

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

آيندگان هم معجزه بودن آن را تاييد -2

کنند.

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

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

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

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

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

 .بودن ربا است

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

 است؟)ذکر مثال(

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

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

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

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

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

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

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


