
 

 

  نمي تواند مسير سعادت را طراحي کند؟به تنهايي  چرا انسان -91

 تداوم هدایت:رس دومد

 نکات

مناف  به خاطرحفظ داندکه مي ديني رهبراناز  دسته آنٔ  ناحيه از را چندديني و اختالف اصلي منشأ کريم قرآن -92

 کردند. انکارمي نيوي،پيامبرجديدراد

 دين يعني راه سعادت انسان که از جانب خداوند از طريق وحي به پيامبران ابالغ شده تا در اختيار انسان قرار گيرد. -93

 خلقت خاص است.فطرت به معناي نوع خاص خلقت است که انسان داراي  -94

 فطرت آن ويژگي مشترکي است که انسانها را از انواع ديگر موجودات جدا ساخته و نوع انساني را پديد مي آورد. -95

 است. يعني تسليم در برابر خداوند که نام آن اسالم خداوند يک راه و يک دين براي ما فرستاده-96

ز: ايمان به خدا، ايمان به معاد، ايجاد عدالت، ايمان به پيامبران، بندگي و عبادت محورهاي اصلي برنامه همه پيامبران عبارت اندا -97

 خدا با دوري از زشتي و کسب فضايل اخالقي.

 علل فرستادن پيامبران متعدد عبارت اند از: -98

 الف( رشد تدريجي سطح فکر مردم 

 ب( تحريف تعليمات پيامبران پيشين

 ج( استمرار و پيوستگي در دعوت

 مربوط به پايين بودن سطح درک انسانهااست.« ما انبياء مأمور شديم تا با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوييم»پيامبر اسالم فرموده: -99

 الزمه استقرار و ماندگاري يک دعوت تبليغ دائمي و مستمر آن است. -111

 ناسب با شرايط روز جوامع آنها تفاوت داشته اند.اصول دعوت پيامبران يکسان بوده است و فقط در برخي احکام فرعي مت -111

 متعدد بودن پيامبران به معناي تعدد در دين نيست. -112

 منشأ اختالف و وجود چند دين، مخالفت دسته اي از رهبران ديني در مقابل پيامبران جديد است. -113

 اسالم به معناي تسليم بودن در برابر خداوند است.-114

بليغ پيامبران سبب شد تا تعاليم الهي جزءسبک زندگي و آداب و فرهنگ مردم شود تا دشمنان نتوانند براحتي تداوم دعوت ت-115



 

 

 کنار بگذارند.

 انسان  در زندگي فردي و اجتماعي دو دسته نياز دارد: -116

 الف (نياز ثابت            ب( نياز متغير  

از بين نمي رود و اسالم براي تأمين اين نيازها قوانين ثابت و مشخصي دارد.مثال:  نيازهاي ثايت، همواره براي بشر وجود داشته و -117

 امنيت، عدالت، دادو ستد

نياز هاي متغير، از درون نيازهاي ثابت به وجود مي آيند. مانند: اين که داد و ستد نياز ثابتي است اما نحوه و شيوه تأمين آن در -118

 زمان هاي مختلف متفاوت بوده است.

فقيهان و مجتهدان بر اساس اصل ثابت با ‹ احل اهلل البيع و حرم الرّبا›قرآن کريم براي نياز متغير يک قاعده و اصل ثابت دارد، -119

 امله در هر زمان را مشخص مي کنندتحقيق و مطالعه در کتاب وسنت شکل هاي خاص ربا و مع

 سواالت چهار گزینه ای-

 درميان انسانها کدام يک از موارد زير را براي ما اثبات مي کند؟وجودويژگيهاي فطري مشترک -111
 (واحد بودن ديند                       ت گرايي در دين(کثرج                        (ختم نبوتب    (تعدد پيامبران الف

                              کدام يک از موارد زير، بيانگر منشا اختالف و چند ديني است؟          -111
 ناديده گرفتن امورمشترک فطري                                                       ب(                                 (تحريف شدن کتب آسماني توسط پيروان اديانالف  

 وجوداماماني معصوم بعدازهرپيامبري د(                       ( ايستادگي رهبران ديني درمقابل پيامبرجديدونپذيرفتن آنهاج

 کدام است.«  مَعاشِرَاالنبياء اُمرنا اَن نَتَکَلَّمَ النّاسَ عَلی قَدرِ عُقُولِهِمانّا » مفهوم حديث شريف  -112
 ا زباني که مردم تکلّم ميکنند سخن بگويند.پيامبران بايد بب( .                                                پيامبران بايد با مردم معاشرت کنند(الف

 پيامبران بايد با عاقلترين انسانها سخن بگويند.(د                  پيامبران بايد درخور فهم مردم وبه زبان آنها سخن بگويند.   (ج

 کدام است؟« احل اللّه البيع و حرّم الرّبا» ـمهمترين پيام آيه شريفه 113

                        .مربوط به نياز ثابت است که يک قاعده و اصل ثابت دارد(ب                              .هاي ثابت استمربوط به نياز(  الف

 .مربوط به نيازهايي است که همواره براي بشر وجود داشته استد(                             در ارتباط با نيازهاي متغير مي باشد. (ج

 ختم نبوت با کيست؟ زمان تعيين-114

 د(خدا و پيامبر )ص(                   ج(مردم                      ب(پيامبر                                الف(خدا  

 ص کنيد.با )ص/ غ( مشخّ  های زیر رادرستی یا نادرستی گزاره-



 

 

 .راه و روشي که خداوند براي انسان ها برگزيده اسالم است -115

 منظور از فطرت انسان ،آفرينش خاص انسان و ويژگي هاي که خداوند در اصل آفرينش او قرار داده است .-116

 محتواي اصلي دعوت همه پيامبران الهي يکسان نيست . -117

 تعاليم پيامبران در برخي از احکام فرعي تفاوت دارد مانند نماز . -118

 د،رشد تدريجي فکر و انديشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ مي باشد.يکي از علل آمدن پيامبران متعد-119

 محتواي اصلي دعوت پيامبران يکسان بوده وهمه آنهاآورنده يک دين بوده اند.-121

وت ها،سبب همه پيامبران ،امت هاي خود را به نماز دعوت مي کردند اما درشکل و تعداد آنها تفاوت هايي بوده ؛اين قبيل تفا-121

 تفاوت در اصل دين شده است.

 رشد تدريجي فکر و انديشه و امور مربوط به آن،مانند دانش و فرهنگ مي باشد.-122

 هر پيامبري که مبعوث مي شد،بيانش در سطح  فهم و درک مردم زمان خودشان بوده است. -123

 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید-

 ........ است......... و و ماندگاري يک دعوت الزمه استقرار -124

ين را استخراج .............. مي توانند از درون آن با توجه به نيازهاي جديد بوجود آمده قوانرف اسالم به گونه اي است که .معا -125

 ........ قرار دهند.کنند و در ....

 ...... است.اي جديد پيش بيني کرده، .....زهيکي از راه هايي که اسالم براي پاسخ گويي به نيا -126

 دين به معناي ......و .......است -127

 محتواي اصلي دعوت پيامبران .........است -128

 ليغ مي کند......براي قوم ودوره خود تبالهي را متناسب با ........هر پيامبري دين -129

 .نکنند.............واسته ............ونان خآ براي پيامبران تشريع کرده و از خدوند يک دين-131

 قرآن کريم منشاء اصلي اختالفات و چند ديني را از ناحيه آن دسته ...........که بخاطر ..........پيامبر جديد را انکار مي کردند.-131

 به  سواالت پاسخ کوتاه دهید



 

 

 ؟مورد از اصول ثابت دعوت انبياء را ذکر کنيد دو-132

 مورد از ويژگي هاي فطري مشترک انسان ها را نام ببريد؟  دو-133

 دو مورد را بنويسيد پيامبران از محورهاي اصلي برنامه -134

 است ؟ به چه معنافطرت -135

 ؟علل آمدن پيامبران متعدد را نام ببريد -136

 مهمترين عامل بي نيازي از آمدن پيامبر جديد چيست؟-137

امبران دين الهي را درخور و فهم و انديشه انسانهاي دوران خود بيان مي کنند و متناسب با درک آنان سخن مي پي» اين مطلب -138

 به کدام يک از عوامل آمدن پيامبران متعدد اشاره دارد؟      « گويند

   وت پيامبران سبب چه چيزي شده است؟دع در لزوم استمرار-139

 مفهوم دين واحد چيست؟-141

 ريف تعليمات پيامبران پيشين  چه زماني اتفاق مي افتاد؟تح-141

 خداوند از پيامبران مي خواهد در چه چيزي تفرقه نکنند ؟-142

 دين مورد قبول نزد خداوند کدام است ؟-143

 و احادیث آیاتبخش -

  به کدام يک از علل آمدن پيامبران متعدد اشاره دارد؟«  هِممَعاشِرَ االَنبياءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ قَدرِ عُقولِ انا»حديث -144

 :به سواالت پاسخ دهيد« ما انبياء مأمور شده ايم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوييم»با استناد به حديث-145

 مربوط به کداميک ازفلسفه تعدد پيامبران است؟(اوالً

 دريافت ميکنيد.در خصوص علل تعدد پيامبران ازاين حديثِ رسول اکرم، چه نکته اي  (ثانياً

 (براساس حديث حقيقت بعثت همه پيامبران چيست ؟ثالثا

 ؟استنباط مي شود  » انا معاشر االنبياء امرناان نکلّم النّاس علی قدر عقولهم»چه نکته اي از حديث -146

 را بنويسيد.«َبلَ ِمْنُه َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْسالَِم ِديًنا َفلَن ُيقْ »پيام آيه  -147

 :به سواالت پاسخ کامل دهيد-



 

 

 ـ علت ارسال پيامبران متعدد براي انسان را بنويسيد.148

 ـ چرا خداوند يک برنامه کامل دراختيارانسانها گذاشته است؟ علت وسبب اصلي آن چيست؟149

 مات پيامبر قبل يا تحريف کلي آن تعليمات، چيست؟ـ علت از بين رفتن تعلي151

 ـ منشأ اختالف وچند ديني درميان پيروان اديان مختلف چيست؟151

 ـ چند مورد از اصول ثابت دعوت انبياء را بنويسيد.152

 تعدد و اختالف در دين ناشي از چيست؟ -153

 ؟را توضيح دهيد«  ات پيامبران پيشينتحريف تعليم» )ص(از عوامل جاودانگي شريعت پيامبر اکرم -154

 اگر خداوند يک دين براي انسانها فرستاده است ،پس چرا اکنون اديان الهي مختلفي در جهان وجود دارد؟)ذکر يک مثال(-155

 ؟را بنویسید  ددیـن واحـ محورهای اصلی برنامه -516

 وضيح دهيد.رات«رشد تدريجي سطح فکر مردم»از علل آمدن پيامبران متعدد-157

 توضيح دهيد؟ را«لزوم استمرار در دعوت وترويج پيوسته آن» از علل آمدن پيامبران متعدد  -158

 آيا تعدد پيامبران به معناي تعدد واختالف در دين واصول دعوت آنان است؟ توضيح دهيد.-159

 منشأ اختالف و چند ديني را از نظر قرآن  بنويسيد؟-161

 نيازي به تصحيح ندارد ؟ چرا قرآن کريم -161

   از عوامل ختم نبوت پويايي و روز امد بودن دين اسالم را توضيح دهيد؟  -162

 تنها ديني که ميتواند مردم را به رستگاري دنيا و آخرت برساند کدام است و چرا؟ -163

 با آمدن اخرين پيامبر،وظيفه کساني که پيرو پيامبران پيشين بوده اند،چيست؟ -164

 چرا مي گوييم اگر کسي به آخرين پيامبر الهي ايمان بياورددر واقع به تمام پيامبران سابق نيز ايمان اورده است؟ -165

 ؟مثال توضيح دهيد يک ير را بانياز هاي ثابت و نياز هاي متغ -166

 را توضيح دهيد. 'حفظ قرآن کريم از تحريف'از عوامل ختم نبوت  -167

 چيست؟ 'ايي و روز آمد بودن دين اسالمپوي'منظور از -168

 :معجزه جاودانسوم درس 


