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 باسمه تعالی

 پایۀ نهم های آسمانپیامنمونه سؤاالت تشریحی 

 4951ـ59پایان نیمسال اوّل         مفید دورۀ اوّل دبیرستان

 ای برگه در خالصهو  کامل، دقیقهای مربوط به آن را به طور پاسخ سؤالپس س، ها را مطالعه کنیددرس یک ازهر ابتدا

ط به ها، متن سؤال را با دقّت مطالعه کنید و فقبرای پاسخ به سؤال .ها را بیاموزیدو نکات مهم پاسخ جداگانه یادداشت کنید

 چه خواسته شده است پاسخ دهید.آن

 درس یکم

چهار نمونه از سؤاالت انسان در مورد خالق و آفریدگار هستی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است،  .1

 (11بیان کنید. )ص

 (11چه چیزی است؟ )صهای مربوط به خداوند نیازمند خ دادن به پرسشپاس .1

 (11ها امکان شناخت کامل خداوند را نداریم؟ )صچرا ما انسان .3

 (11ها نسبت به خداوند چیست؟ )صحدّ شناخت ما انسان .4

 ؟«ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ»دارند: چرا پیامبر گرامی اسالم )ص( به خداوند متعال عرضه می .5

 (15و  11دو راه کلّی برای شناخت صفات خداوند نام ببرید. )ص .6

 (11؟ )ص«های دستیابی به شناخت صفات خداوند، مراجعه به کالم خود اوستیکی از بهترین راه»چرا  .7

 (11های توصیف خداوند در قرآن کریم را نام ببرید. )صویژگی .8

 (11کنید. )صمحدودۀ آگاهی خداوند را همراه با چهار مثال بیان  .9

، چه شناختی نسبت به خداوند متعال پیدا «خداوند مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده است»از جملۀ  .11

 (13شود؟ )صمی

 (13رابطۀ مهربانی خداوند را با مجازات کنندگی او توضیح دهید. )ص .11

 کند؟مجازات می چگونهرا،  چه کسانیهای مجازات الهی را بیان کنید. به عبارت دیگر بگویید خداوند ویژگی .11

 (13)ص

 (13چگونه ممکن است انسان به خودش ستم کند؟ )ص .13

 (13شرایط اصلی توبه را بیان کنید. )ص .14

 (13کنیم؟ )صای میخداوند چه استفاده« بسیار توبه پذیر بودن»از  .15

 (14هدف خداوند از وضع احکام و قوانین برای بندگانش چه چیزی است؟ )ص .16

 (14و قوانین الهی برای ما چیست؟ )ص نتایج رعایت احکام .17

 (14را به خداوند متعال نسبت داد؟ چرا؟ )ص« شکرگزار بودن»توان صفت آیا می .18

اگر به عنوان انسانی خداشناس کار خوبی انجام دهیم که هیچ کس متوجّه آن نشود، چه حسّی خواهیم داشت؟  .19

 (14)ص
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 (14)صصفات الهی موجود در سورۀ حمد و توحید را نام ببرید  .11

 (15م؟ )صابییدست میخداوند  از شناختبا تفکّر در کتاب خلقت به چه مواردی  .11

 (15خداوند را شناخت؟ )ص ،توان با تفکّر در خلقتبا مثال توضیح دهید، چگونه می .11

 (15)ص« گویندگویی تمام اجزای عالم از خداوند سخن می»این عبارت را توضیح دهید:  .13

به چه مطلبی « هر ورقش دفتری است معرفت کردگار ***برگ درختان سبز در نظر هوشیار »توضیح دهید، بیت  .14

 (16داللت دارد؟ )ص

؟ «دآیعقل و اندیشۀ بزرگترین دانشمندان نیز در برابر شگفتی و عظمت جهان به حیرت می»چگونه است که  .15

 (16)ص

 (17بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم؟ )صمیتوانیم هر صفتی را که در مخلوقات آیا می .16

 (17ها و کماالت است؟ )صچرا خداوند سرچشمۀ تمامی خوبی .17

 (17متعال نیست؟ )ص یگیرد در خداچرا صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می .18

 (17. )صیک سه مثال بزنیدو برای هر انواع صفات در رابطه با خداوند را نام ببرید و هریک را تعریف کنید .19

. دان کنیبیاز اذکار نماز مثال  دورا در لغت و اصطالح تعریف کنید و برای هریک « تسبیح»و « حمد»های واژه .31

 (18)ص

 (18را با هر یک از انواع صفات الهی بیان کنید. )ص« تسبیح»و « حمد»رابطۀ  .31

 دوّمدرس 

 (11تنهایی منجر به اطاعت از او نخواهد شد؟ )صهای او، به چرا شناخت ما از خالق خویش و فرمان .31

به چه مطلبی داللت دارد؟ « وست جدایی ناپذیرنددایمان و عمل دو برادر همراه و دو »توضیح دهید، حدیث  .33

 (11)ص

کسی ادّعا کند که در قلب به خدا ایمان دارد، امّا در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده »آیا ممکن است  .34

 (11چرا؟ )ص ؟«نشود

 (13)ص را تعریف کنید.« ایمان»حقیقت ایمان را توضیح دهید. به عبارت دیگر  .35

 (13)ص ایم، عالوه بر شناخت باید چه کنیم؟برای حرکت به سوی خدایی که او را به عنوان خالق هستی شناخته .36

 (13)ص تواند برای پذیرش خداوند آماده شود؟قلب ما چگونه می .37

 (13)ص تقویت ایمان به خدا را نام ببرید.های دستیابی و راه .38

 (14شود؟ )صتفکّر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش چگونه موجب تقویت ایمان به خدا می .39

 (14توانیم ارتباطمان را با خدا افزایش دهیم؟ )صچگونه می .41

 (14شود؟ )صیاد و ذکر خداوند چگونه سبب تقویت ایمان ما به خدا می .41

 (14انۀ روزانه یکی از ذکرهای بسیار مهم خداوند هستند؟ )صگچرا نمازهای پنج .41

 (14چرا خداوند گوش سپردن به آیات قرآن را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است؟ )ص .43

 (14)ص سورۀ انفال را بیان کنید: 1سه نکته از نکات اصلی موجود در آیۀ  .44
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 یاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناًءاعَلَیْهِمْ  وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ

 (14گانه را بیان کنید. )صهای نمازهای پنجیکی از حکمت .45

 (15رابطۀ دو سویۀ میان ایمان و عمل را توضیح دهید. )ص .46

 (15شود؟ )صچگونه انجام گناهان موجب کاهش ایمان انسان می .47

 (15شود؟ )صامام صادق)ع( بگویید، ایمان چگونه در دل پایدار میبا توجّه به حدیث  .48

 (16گذارد؟ )صنشینی با افراد مختلف چه تأثیری بر ایمان میتوضیح دهید هم .49

 (17های ایمان در قلب انسان پدیدار شود، چه اتّفاقی خواهد افتاد؟ )صکه جوانهاز نظر قرآن کریم، هنگامی .51

 (17هد شد؟ )صانسانِ قرآن، چگونه زنده خوا .51

 (17با دو دلیل توضیح دهید، چرا یکی از اثرات مهمّ ایمان دست یافتن به آرامش روحی است؟ )ص .51

 (17ای قرآن کریم، توضیح دهید که خواستۀ واقعی قلب انسان چیست؟ )صبا نوشتن متن عربی و ترجمۀ آیه .53

 (17)ص ؟«گیردیها تنها با یاد خدا آرام مدل»فرماید: چرا خداوند در قرآن کریم می .54

 (17توانیم از نامالیمات دنیا، دچار اضطراب و ناراحتی نشویم؟ )صچگونه می .55

 (17های مؤمنان نازل کرده است، چیست؟ )صای که خداوند بر قلبهدیه .56

گردند؟ دهند و گرفتار یأس و اضطراب میهای زندگی آرامش خود را از دست میچگونه افرادی در برابر سختی .57

 (18)ص

بینند؟ فرادی که ایمان در قلب و جانشان وارد نشده است، همیشه نگران هستند و هرگز روی آرامش نمیچرا ا .58

 (18)ص

 (18شود؟ چرا؟ )صاحساس بیهودگی چه وقتی ایجاد می .59

 (18سازد؟( )صدهد؟ )زندگی انسان را از پوچی و بیهودگی خارج میچه چیزی به زندگی انسان معنا می .61

 (18کند را توضیح دهید. )صه انسان را از هدف اصلی خلقت دور میسه نمونه از اهدافی ک .61

 (18کنند؟ چرا؟ )صگاه در زندگی احساس پوچی نمیچگونه افرادی هیچ .61

  (18توانیم هدف آفرینش خلقت و انسان را کشف کنیم و برای رسیدن به آن بکوشیم؟ )صچگونه می .63

 سوّمدرس 

 (34هاست؟ چرا؟ )صانسانآیا سعادت جویی و رستگاری هدف تمامی  .64

 (34رسیدن به سعادت و خوشبختی در گرو چیست؟ )ص .65

 (34ها در زندگی نتیجۀ چیست؟ )صماندگیدچار شدن به مشکالت و عقب .66

 (34ها مواجه است را نام ببرید. )صپنج نمونه از سؤاالت بسیار مهمّی که هر انسانی با آن .67

 (34)ص ها را به سؤاالت و نیازهای انسان بدهد، کیست؟ چرا؟خترین پاستواند بهترین و کاملتنها کسی که می .68

 (35چرا راه رسیدن به خوشبختی و سعادت، یک راه بیشتر نیست؟ )ص .69

 (35نام تنها راه رسیدن به رستگاری دنیا و آخرت چیست؟ )ص .71

 (35وظیفۀ پیامبران در قبال دین الهی چیست؟ )ص .71
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 (35آمده است را بیان کنید. )ص تن از پیامبران الهی که در قرآن کریم 15نام  .71

 (35را توضیح دهید. )ص« دین واحد، پیامبران متعدّد»عبارت  .73

 (36های مشترک همۀ پیامبران را نام ببرید و به طور خالصه توضیح دهید. )صمأموریّت .74

 (36کردند؟ )صپیامبران چگونه مردم را به ایمان به دو اصل مشترک مأموریتشان دعوت می .75

 (36باشد؟ )صها چه میرابطۀ دعوت پیامبران با فطرت انسانفطرت چیست و  .76

 (36نوع اخالق و رفتار هرکسی برخاسته از چیست؟ )ص .77

 (36آورد؟ )صشناخت درست و ایمان به آن چه چیزی به بار می .78

 (36مراحل دعوت پیامبران را بیان کنید. )ص .79

 (36کردند؟ )صچرا پیامبران ایمان به خدا و روز جزا را در دل مردم تقویت می .81

د؟ خواهنها چه میاز آنبرای رستگار شدنشان دانند، را در ایمان به خدای یگانه می هاوقتی پیامبران سعادت انسان .81

 (36)ص

 (36خواهند که همۀ کارهایشان را برای خدا انجام دهند؟ )صچرا پیامبران از مردم می .81

 (37)صرا توضیح دهید. « داریدانی و دیندین»منظور از تعبیر  .83

 (36ها چه باید باشد؟ )صها و نیازهای اساسی انساننتیجۀ پاسخ دین به پرسش .84

 (37مشکالت چیست؟ )صو  هاگرفتاریدچار بودن جوامع اسالمی به انواع از علل علّت دو  .85

 (37دانی غلط را بیان کنید. )صدو نمونۀ کلّی از دین .86

 (37اند؟ )صبخش دین نبردهتعالیم نجاتای از چگونه جوامعی به ظاهر دینی هستند، امّا بهره .87

که نجاتش در عمل به این تعالیم ای با وجود آگاهی از تعالیم دین و با دانستن اینچگونه ممکن است فرد یا جامعه .88

 (37است، به آن عمل نکند؟ )ص

 (37عمل نکردن به تعالیم دین به طور خالصه به چه معناست؟ )ص .89

 (37دین را در زندگی و جامعۀ خود مشاهده کنیم، چه کنیم؟ )صنظیر خواهیم تأثیر بیاگر می .91

چه کسی از اصحاب پیامبر اسالم)ص( هرگز از فرمان ایشان سر برنتافته است؟ استدالل شما برای انتخاب این فرد  .91

 (37چیست؟ )ص

 (37که دین را به عنوان راه و روش صحیح زندگی شناختیم، شایسته است چه کنیم؟ )صپس از این .91

 (37های دفاع و پاسداری از دین را بیان کنید. )صواع عرصهان .93

 (37کنندگان دین تالش دارند با دین چه کنند؟ )ص )منحرف( تحریف .94

 (38کرد؟ )صی چگونه از دین دفاع میاستاد شهید مطهّر .95

 (38ی ترور استاد مطهّری چه بود؟ )صانگیزۀ گروه فرقان برا .96

 (39)ص گروه فرقان چه بود؟عکس العمل شهید مطهّری در مقابل تهدید  .97

 (39شود؟ )صعنوانی گرامی داشته می شهادت استاد شهید مطهّری چه تاریخی است و با چه .98

 ا. قرائی   «دون آرمان و هدف متعالی زندگی نکنیدگاه بهیچ»
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 درس چهارم

ای به نام های شایستهانسانخداوند بهترین دین را برای ................. انسان فرستاده است و دین الهی توسّط  .99

 (44ها ................ شده است. )صبه انسان».......................« یا ».........................« 

 (44اند. )صها گشتهاند که شایستۀ ................... و .............. پیام خداوند به انسانهایی بودهپیامبران دارای ویژگی .111

 (44ها معرّفی کرده است؟ )صها در تمامی زمانخداوند پیامبران را الگوهای انسانچرا  .111

 (44های زمان خود باشد، چه کند؟ )صخواهد جزو بهتریناگر کسی می .111

 (44خواهد بتواند در همان مسیری که خداوند از انسان خواسته است گام بردارد، چه کند؟ )صکسی که می .113

 (44ی سرمشق قرار داده است، به چه نتایجی خواهد رسید؟ )صکسی که پیامبران را در زندگ .114

 (44الزمۀ سرمشق قرار دادن پیامبران چیست؟ )ص .115

 (49و  45، 44های پیامبران را نام ببرید. )صسه ویژگی مهم از ویژگی .116

مین ضاگر شخصی از طرف شما مأمور انجام یک کار یا دستور باشد، انجام کامل و دقیق آن کار یا دستور چگونه ت .117

 (44شود؟ )صمی

 (44)ص کند؟آورانی مطیع و تسلیم انتخاب میها پیامچرا خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسان .118

ی تسلیم هاسه ماجرا از نمونه اند؟مسلمان بودن پیامبران الهی به چه معناست؟ چرا تمامی پیامبران الهی اینگونه بوده .119

 (44اوند را بیان کنید. )صبودن پیامبران الهی در برابر دستورات خد

 (44سرزمین مکّه در زمان حضرت ابراهیم)ع( چگونه سرزمینی بود؟ )ص .111

 (44دعوت و خواستۀ حضرت موسی)ع( نسبت به فرعون چه بود؟ )ص .111

 (44های زندگی صبر کرد؟ )ص)ع( در برابر تمامی مشکالت و سختیچرا حضرت ایّوب .111

شرایط و نتایج عضویّت در هر گروه را توضیح  شدند؟چند گروه میمردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران  .113

 (45دهید. )ص

 (45نتایج پذیرش دعوت و عمل به تعالیم پیامبران، چیست؟ )ص .114

 (45آید؟ )صها چگونه به وجود میمشکالت متعدّد انسان .115

 (45های زودگذر دنیا چیست؟ )صانگیزه و نتایج دل خوش کردن به لذّت .116

کنند، چیست؟ نظر قرآن در مورد نظر های زودگذر دنیا دل خوش میپذیرند و به لذّتین را نمیتصوّر کسانی که د .117

 (45)ص ها را توضیح دهید.آن

 (45کردند؟ )صپذیرفتند، در صحنۀ اجتماعی چگونه عمل میگروهی که به صورت فردی دعوت پیامبران را نمی .118

کردند؟ به عبارت دیگر سرکشی کنندگان در مقابل عمل میمخالفان دین الهی، در برابر دعوت پیامبران چگونه  .119

 (45کردند؟ )صپیامبران چگونه عمل می

 (45محتوای توصیف قرآن در مورد رفتار سرکشی کنندگان در مقابل پیامبران را بیان کنید. )ص .111

 (45نامیدند، چه انگیزه یا هدفی داشتند؟ )صای که پیامبران را دروغگو میعدّه .111

 (46کردند؟ چرا؟ )صبرابر مشکالت چگونه عمل میپیامبران در  .111
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 (46حضرت نوح)ع( مردم زمان خود را چند سال به یکتاپرستی دعوت کرد؟ )ص .113

 (46هایی از اذیت و آزارهای قوم حضرت نوح)ع( نسبت به ایشان را نام ببرید. )صنمونه .114

 (46نوح)ع( قطعی خواهد بود؟ )ص شویم، عذاب برای قوم حضرتبا چه خبری از ناحیۀ خداوند متعال متوجّه می .115

 (46چرا حضرت نوح)ع( ساختن کشتی در بیابان را متوقّف نکرد؟ )ص .116

 (47کرد؟ )صآزر که بود و در برابر دعوت حضرت ابراهیم)ع( چگونه رفتار می .117

طاغوت زمان حضرت ابراهیم)ع( که بود؟ آن حضرت او را چگونه به چالش کشید و به چه چیزی دعوت کرد؟  .118

 (47ی او نسبت به حضرت ابراهیم)ع( را نام ببرید. )صتهدیدها

 (48پایداری فراوان پیامبران الهی ناشی از چه چیزی بود؟ بیان قرآن در این زمینه چیست؟ )ص .119

 (48های بزرگ الهی را نام ببرید. )صکلید دست یافتن به وعده .131

 باشیم؛ چه اتّفاقی برایمان خواهد افتاد؟ از نظر قرآن کریم اگر پس از اعتقاد به پروردگار یکتا، استقامت داشته .131

 (48)ص

 (48از نظر قرآن کریم نزول فرشتگان، عدم ترس و غم و شاد شدن با بهشت موعود؛ بهرۀ چه کسانی است؟ )ص .131

 (49ترین رسالت پیامبران الهی چه بود؟ )صمهم .133

دادند؟ یی خداوند شریکانی قرار ماعتقاد بت پرستان را توضیح دهید. به عبارت دیگر بگویید چرا برخی از مردم برا .134

 (49)صها )بت پرستی یا شرک( چیست؟ با به بیان خالصه توضیح دهید دلیل پرستش بت

 (49پرستید؟ )صبت بنی اسرائیل چه بود؟ چرا و چگونه او را می .135

ه بود؟ چها برای این کارشان پرستیدند؟ دلیل اصلی آنبت پرستان زمان پیامبر اکرم)ص( چگونه و چرا بت می .136

 (49)ص

 (49کردند؟ )صپیامبران الهی در برابر عقاید باطل مردم چگونه عمل می .137

شد؟ به عبارت بهتر پیامبران با استفاده از کدام عامل درونی اصالح اعتقادات مردم توسّط پیامبران چگونه انجام می .138

 (49و کدام عامل بیرونی سعی در اصالح اعتقادات مشرکان داشتند؟ )ص

 (49به بیان قرآن کریم استدالل حضرت ابراهیم)ع( در دعوت عمویش آزر را بیان کنید. )ص با توجّه .139

د؟ پاسخ کردنای استفاده میمخالفان پیامبران در مقابل مبارزات پیامبران الهی با عقاید باطل و خرافی از چه حربه .141

 (51ها چه بود؟ در این مورد مثال بزنید. )صپیامبران به آن

 (51عقاید خرافی موجود در زمان خودمان را نام ببرید. )صپنج مورد از  .141

سه نمونه از مدّعیان خبر دادن از آینده یا جلوگیری کردن از اتّفاقات بد را نام ببرید و کارشان را به اجمال توضیح  .141

 (51دهید. )ص

 (51؟ )صاز اتّفاقات بد چیستکنندگان از آینده یا جلوگیری  دهیریشۀ مراجعۀ مردم به مدّعیان خبر .143

 (51نتیجۀ مراجعه به فال گیر و ... چیست؟ )ص .144

 (51ـ49کتاب درسی توضیح دهید. )ص 51در مورد تصویر صفحۀ چهارم با توجّه به موضوع این بخش از درس  .145

 ا. قرائی «باشید هاترینموفّقگاه به کم قانع نشوید و سعی کنید برای رسیدن به اهداف برتر خود از هیچ»
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 درس پنجم

ها را به کاروانی تشبیه کنیم، وجوه شباهت این کاروان با زندگی واقعی را بیان کنید. )بیان چهار زندگی انساناگر  .146

 (55وجه شباهت کافی است( )ص

 (55ها چیست؟ )صنقش اصلی انبیاء در مسیر حرکت انسان .147

 (55را توضیح دهید. )ص زیرت ابیا .148

 جمله مسافربر او خلق خدا  یکی خط است از اوّل تا به آخر 

 انددلیل و رهنمای کاروان انددر این ره انبیا چون ساربان 

 هم او اوّل هم او آخر در این کار و زیشان سیّد ما گشته ساالر 

 (56کرد؟ )صهر پیامبری مردم را به چه چیزهایی دعوت می .149

 (56اد؟ )صدروی میدر رابطه با دین ی اتپس از رحلت یک پیامبر چه اتّفاق به طور خالصه توضیح دهید، .151

 (56ای همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین الهی بوده و هستند؟ )صچرا عدّه .151

 (56کردند؟ )صچرا مردم پس از مدّتی تعالیم پیامبران را فراموش یا دگرگون می .151

 (56فرستاد؟ )صچرا مدّتی پس از رحلت یک پیامبر، خداوند پیامبر دیگری می .153

 (56دادند؟ چگونه؟ )صها میای به آنعرضۀ دین صحیح به مردم، چه وعدهپیامبران الهی عالوه بر  .154

 (56شد؟ )صهایی از ایشان توسّط پیامبران به مردم ارائه میوعدۀ آمدن حضرت محمّد)ص( با بیان چه ویژگی .155

 (56چرا یهودیان و مسیحیان منتظر ظهور پیامبر اسالم)ص( بودند؟ )ص .156

 (56؟ )صندابیان شده اییکلّ ای یهودیان و مسیحیان با چه عنوانهدر کتاب گرامی اسالم)ص(پیامبر  .157

 (56های مقدّس یهودیان و مسیحیان تا چه حدّی است؟ )صهای پیامبر اکرم)ص( در کتاباز نظر قرآن کریم نشانه .158

 (56شناسند؟ )صفرماید: اهل کتاب حضرت محمّد)ص( را همانند فرزند خود به خوبی میچرا قرآن کریم می .159

 (56)ص آیا انتظار آمدن آخرین پیامبر به پایان رسید؟ چگونه؟ .161

 (56سورۀ احزاب به چه معناست؟ )ص 41در آیۀ « خاتَمَ النَّبیّینَ»توضیح دهید عبارت  .161

 (56به چه معناست؟ دو نتیجه از نتایج این موضوع را بیان کنید. )ص« پیامبر اکرم)ص( خاتم پیامبران است» .161

 (56ها تا روز قیامت فرستاد؟ )صترین دین را برای هدایت همۀ انسانیامبر، کاملچگونه خداوند با آخرین پ .163

هایی موجب شد که خداوند حضرت محمّد)ص( را آخرین پیامبر و دین ایشان را آخرین دین قرار چه ویژگی .164

 (57دهد؟ به عبارت دیگر چرا بعد از پیامبر اکرم)ص( نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست؟ )ص

 :(57)ص های هریک از دو گروه زیر را بیان کنیدها و تفاوت؛ یعنی شباهتکنید مقایسه .165

 یامبر اسالم ـ سایر پیامبرانالف( پ

 پیامبرانسایر  اسالم ـ دینب( دین پیامبر 

 های گذشتهمردم زمان ج( مردم زمان پیامبر اکرم)ص( ـ

تواند این کار را انجام الهی قرار گیرد، میچگونه مدّعی هستیم در زمان ما اگر کسی بخواهد در صراط مستقیم  .166

 (57دهد؟ )ص
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 (58چیست؟ )ص« دین کامل»دانست؟ به عبارت دیگر ویژگی اصلی « دین کامل»توان چه دینی را می .167

های دیگر مطرح نبوده است را توان سؤاالت خاصّ زمان که در زماناکنون پیامبری ختم شده است، چگونه می .168

 (58پاسخ داد؟ )ص

 (58ویژگی اصلی آخرین وحی الهی بر انسان که موجب کامل شدن دین خاتم شده است را بیان کنید. )صنام و  .169

 (58چه ویژگی قرآن کریم موجب شده است که معارف آن تا روز قیامت برای هدایت انسان کافی باشد؟ )ص .171

 (58تشبیه کرده است؟ )ص« نور»چرا خداوند متعال قرآن را به  .171

د و هر دسته را بیان کنیدر قرآن کریم به چند دستۀ اصلی قابل تقسیم است؟ عنوان کلّی معارف و مطالب موجود  .171

 (59ـ58)صاند؟ این معارف در چند سوره و آیه بیان شده بگویید

 (59ـ58چگونه است؟ )ص به طور کلّی از نظر قرآن کریم رابطۀ انسان و خدا .173

 (59ها چیست؟ )صتنها راه رستگاری انسان .174

توانیم به دستورات الهی دسترسی پیدا کنیم؟ اگر دستوری از این دستورات را متوجّه نشدیم، چه کسی میچگونه  .175

 (59دهد؟ )صها را برایمان توضیح میآن

 (59چرا خداوند سرگذشت اقوام گذشته را در قرآن کریم بیان کرده است؟ )ص .176

رخواهد چید، چیست؟ در این روز چه اتّفاقاتی از نظر قرآن کریم نام روزی که خداوند تمام آسمان و زمین را ب .177

 (59خواهد افتاد؟ )ص

 (59در قرآن کریم چه مسائلی در مورد قیامت مطرح شده است؟ )چهار موضوع کلّی بیان کنید( )ص .178

 (61کند، مانند چه کسی است؟ )صاش به آن توجّه نمیکسی که قرآن را در اختیار دارد ولی در حلّ مسائل زندگی .179

 (61کنیم؟ )صتی ارزش قرآن را بیشتر و بهتر درک میدر چه صور .181

تواند به چه موضوعی می« کردکرد*و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا میها دل طلب جام جم از ما میسال»بیت  .181

 (61در مورد دین اسالم داللت کند؟ )ص

 (61های اصلی قرآن کریم را بیان کنید. )صپنج مورد از ویژگی .181

وضوع به چه معناست، سپس برای این م« هیچ تحریف و تغییری در قرآن راه نیافته است»عبارت  ابتدا توضیح دهید .183

 (61استدالل بیاورید. )ص یبه طور اجمال

هایی با توجّه به بیان امیرالمؤمنین)ع( بگویید: نوری که پیامبر اکرم)ص( همراه خود آورد چیست و چه ویژگی .184

 (61دارد؟ )ص

 (61؟ )صارتباط برقرار کنیم توانیم با قرآنچگونه می .185

توانیم قرآن را کتاب راهنمای زندگی خود قرار دهیم؟ )ابتدا به صورت اجمالی و سپس به صورت کامل چگونه می .186

 (61پاسخ دهید( )ص

)ابتدا به صورت اجمالی و سپس به صورت کامل پاسخ  مهارت استفاده از قرآن کریم را در سه گام توضیح دهید .187

 (61)ص. دهید(

 (61دستیابی به مهارت استفاده از قرآن کریم چگونه میسّر است؟ )ص .188
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 (61؟ )صتوانیم به هدفی که خداوند از فرستادن آخرین پیامبر خود داشته است، دست یابیمچگونه می .189

 (61توانیم با استفاده از هدایت قرآن به بهشت جاودان الهی برسیم؟ )صچگونه می .191

 د: فرماینپیامبر گرامی اسالم)ص( می

پس بزرگی را کوچک چه به او عطا شده را دارد، رتر از آنب کسیکند  اوند قرآن را به او ببخشد، پس گمانهرکس خد»

 «.شمرده و ]چیز[ کوچکی را بزرگ داشته است

 ا. قرائیروزافزون با قرآن کریم ـ  یبه امید انس


