
 

 

 

 

 

 

 باطل در اسالم  چگونه معّریف شده اند؟  أهل– 1 

 تسلط برای و آورند یم روی جتاوز و جنگ به زودخییل  یم یابند، دست قدریت به خواه زیاده و ایمان یب های انسان هراگه

  شوند یم نامیده باطل اسالم فرهنگ در که  گروه این .پردازند یم مردم یب گناه کشتار به دیگر های ملت مال و جان بر

 تسلیم آنها برابر در قیمیت هیچ به مؤمنان همیشیگ، نربد این در یم دانند که ، چرادارند حق با را دشمین بیشرتین همواره

 .شد خنواهند

 هل باطل همواره بیشرتین دشمین را با حق دارند؟اچرا 

 .شد خنواهند تسلیم آنها برابر در قیمیت هیچ به مؤمنان همیشیگ، نربد این در یم دانندزیرا 

 در لغت و در فرهنگ اسالیم به چه معناست؟  جهاد -2

 اسالیم معنای فرهنگ در لکمه این برای اما است، کوشش و تالش معنای به عریب زبان در جهاد لکمه  

 .اسالم دشمنان با مسلحانه )جنگ( مبارزه :دارد وجود نزی دیگری

هَ اشرَتى   اِن  فرماید؟ یم قرآن چه  در درباره ی ارزش جهاد بزرگ خداوند  -3  وَ  الُمؤِمننَی اَنُفَسُهم ِمنَ  اّٰلل

هِِ  َفَیقُتلونَ  َسبیلِ  یف اجَلن َة یُقاِتلونَ  لَُهمُ  اَموالَُهم بِاَن   ا یِف  َعلَیِه َویُقَتلوَن َوعًدا اّٰلل َوالُقرآِن  َواِِلجِنیلِ  اتل وراِة َحقًّ
هِ فَاسَتبِِشوا ِمنَ  بَعهِده اَویف   َوَمن ی ببَیِعُکمُ  اّٰلل  ( 111ظیُم. ) توبه / العَ  الَفوزُ  ُهوَ  َوِذ لَك  بِهبایَعُتم  اَّل 



 

 

 راه در ]نزی آنان بنابراین[باشد  آنان برای بهشت ]برابرش در[ کرد تا خریداری را و اموالشان ها جان مؤمنان، از خداوند

 چه است و قرآن و اجنیل و در تورات خداوند حّق  وعده   ]موضوع[ این .شوند یم کشته و یم کنند، یم کشند پیاکر خدا

 پریوزی آن است این کرده اید و خدا با که ستدی و داد به شما، بر باد بشارت پس !است؟ وفادارتر عهدش به خدا از کیس

 !بزرگ

 سؤال: برداشت شما از این آیه چیست؟ 

 خودش و دهد شکست را دشمن اگر زیرا پریوز است؛ همواره بریم خزید، دشمنان با جهاد به خداوند دستور با که کیس

 جنگ در اگر و اوست انتظار در نزی خداوند بزرگ پاداش و مغفرت رسبلندی، و افتخار بر عالوه بازگردد، میهن به سالم

 راه در جهاد بنابراین نیست؛ مقایسه قابل دیگری مقام هیچ با خداوند نزد که ییابد م دست مقایم به شود، شهید دشمن با

 ندارد شکست هرگز که است ای مبارزه خدا

  در راه خدا با دشمنان همواره پریوزی حمسوب یم شود؟ چرا جهاد   -4

 بزرگ پاداش و مغفرت رسبلندی، و افتخار بر عالوه بازگردد، میهن به سالم خودش و دهد شکست را دشمن اگر زیرا

 مقام هیچ با خداوند نزد که ییابد م دست مقایم به شود، شهید دشمن با جنگ در اگر و اوست انتظار در نزی خداوند

 ندارد شکست هرگز که است ای مبارزه خدا راه در جهاد بنابراین نیست؛ مقایسه قابل دیگری

 انواع جهاد را نام بربید.    -5

 جهاد ابتدایی  -2جهاد دفایع                                  -1

 جهاد دفایع را تعریف کنید و علّت وجوب آن را بنویسید.   -6

 در آچنه با است واجب  جوان و پری زن، و مرد مسلمانان همه   بر یم گرید، قرار دشمنان محله   مورد اسالیم کشور وقیت

  .کنند بریون خود رسزمنی از را و دشمن برخزیند اسالیم کشور از دفاع به دارند، توان

 بوده است، اغرتگران و ظاملان برابر در مردم احتاد و بیداری باعث همواره اسالم دین یم دانند که علّت وجوب: دشمنان

یم  رس در اسالم را نابودی نقشه   چزی هر از پیش دهند، قرار خود اسری همیشه را دیگر ملت های بتوانند اینکه برای



 

 

 در را الیه عذاب و بود ناخبشودین خواهد گنایه اسالیم، میهن از دفاع در کوتایه و سسیت هرگونه این رو، از .پرورانند

 .داشت خواهد یپ

 جنگ های اُُحد و احزاب نمونه هایی از جهاد دفایع مسلمانان در صدر اسالم را بنویسید.  -7

 دشمنان برای شکسنت مقاومت مسلمانان و تضعیف جبهه ی حق به چه اقدایم دست یم زنند؟  -8

 خودشان که درحایلیم کنند،  متهم افروزی جنگ و طلیب خشونت به را مسلمانان دروغ به حق، جبهه   تضعیف برای آنها

 عراق، افغانستان، در دیگر بزرگ ها جنگ ده و دوم و اول جهاین های جنگ مانند (بزرگ های جنگ انداخنت راه به با

 جنگ های شعله   روز هر و کشیده اند خون و خاک به را یب گناه انسان ها میلیون( …و  بلنان یمن، فلسطنی، سوریه،

 .افروزند بریم دنیا در را جدیدی

 جهاد دفایع     نگ حتمییل عراق علیه ایران چه نوع جهادی است؟ ج -9

 جهاد با رسکشاننمونه ای از جهاد دفایع را بنویسید.   -11

 جهاد با رسکشان را توضیح دهید.  -11

 با مسلحانه مبارزه   به و کنند تضعیف را حکومت اسالیم قواننی، برابر در نکیش گرد با ای عده اسالیم کشور در اگر

 بازگشت، و توبه صورت در و یم پردازد آنان ارشاد به با مالیمت اسالیم جامعه   رهرب برپدازند، اسالیم نظام مأموران

 .کند یم رفتار آنان لطف با با و یم پذیرد را آنها اسالیم جامعه  

 جامعه امنیت و دهند اسالیم ادامه نظام با خود مبارزه   به و کنند استفاده سوء اسالیم جامعه   مدارای از افراد این اگر ویل

 را آنان خطر و برخزیند افراد این با و مقابله جهاد به اسالیم، حاکم دستور با اند موظف مسلمانان اندازند، خطر به را

 .است دفایع از جهادهای ای نمونه نزی جهاد از نوع این .کنند دور اسالیم جامعه   از

ازجهاد .............. ) دفایع (  ای نمونه اسالم، صدر در نهروان خوارج با السالم علیه یلع حرضت جنگ  -12
 است.

 



 

 

 جهاد ابتدایی را توضیح دهید.  -11

 داشته اند ) به این حاکمان هواداران شیطان یم گویند. (و ناگه خود سلطه   زیر را ناتوان مردم که رسکیش و زورگو حاکمان

 با  مسلمنی ویل یا و پیامرب دستور به است موظف اسالم لشکر زمان این در د،برس آنها به خداوند پیام نیم گذارند

 .برساند آنها به را خدا پیام دهد و جنات آنها اسارت از را مردم و کند جهاد شیطاین حاکمان

 پیام فاسد، کردن حاکمان رسنگون با تنها و است نکرده حتمیل گرویه هیچ بر زور به را خود عقاید هرگز اسالم ابلته

  .یم گذارد آزاد پیام این پذیرش در را آنان و یم رساند مردم به را دین

 جهاد ابتدایی چه نوع جهادی بوده است؟  اسالم، صدر در روم و ایران حکومت های اسالم با سپاه نربد  -12

 فّعایّلت الکیس

 .اند مربوطجهاد  انواع از یک کدام به زیر نمونه های از یک هر که کنید معنی

 جهاد ابتدایی صهیونیست:  اشغالگران با فلسطنی مردم جهاد  -1

 ) جهاد با رسکشان (جهاد دفایع مسلح:  قاچاقچیان و ارشار با انتظایم نریوی مأموران جهاد  -2

 ) جهاد با رسکشان (جهاد دفایع کشور:  در تروریست منافقنی با انتظایم نریوی مأموران مبارزه    -3

 جهاد دفایع صدام: ارتش برابر در ایران سال   هشت جنگ  -4

 جهاد دفایع ها:  سعودی وحشیانه محالت برابر در یمن مظلوم مردم جهاد  -5

 موضوع آیه ی شریفه ی زیر را بنویسید.  -31

ا ل ُهم ا ِعّدوا و   عتُم م  ة   ِمن است ط  ِمن قُوَّ ُدوَّ ن  بِهِ تُرِهبو اخل یِل  ِرباِط  و  ُکم اّللِٰ  ع  ُدوَّ  (  06. ) انفال / و ع 

 دشمن اکر این با ورزیده تا های اسب و نریو قبیل از.کنید آماده آنها با مقابله برای دارید توان در چه هر و

  ) این آیه باید حفظ شود . ( ٭برتسانید را خودتان دشمن و خدا



 

 

 موضوع : کسب مهارت و فنون رزیم و جنیگ 

 آمادیگ نظایم چه فایده هایی برای کشور دارد؟  -14

 خنواهد رس در کشور را آن به محله خیال ای بیاگنه هیچ باشد، نظایم های مهارت و آمادیگ اوج در کشوری اگر -الف

 .داشت

 جنگ یم شود . در پریوزی سبب نظایم آمادیگ -ب

 .است جنگ آاغز از جلوگریی و دشمن ترساندن همان دارد که دیگری مهم فایده   -ج

 فنون رزیم و دفایع که پیامرب گرایم فراگریی آن را سفارش کردند، کدامند؟  -15

 .)است از سواراکری تر داشتین دوست من نزد کنید تریاندازی اگر( کنید تریاندازی و سواراکری

 ؟ ) با توجه به سخن پیامرب اسالم (تری چه کساین ِلیق بهشت یم شوندبا یک  -16

 :برد یم بهشت به تری یک واسطه   به را نفر سه تبهبلند مر خداوند

 یم سازد؛ را تری که مسلماین  -1

 رزمنداگن یم رساند؛ دست به و یم کند تهیه را تریها خداوند رضای برای که مسلماین  -2

 .کند یم پرتاب دشمن سوی به خداوند راه در را تری که رزمنده ای  -3

 فّعایّلت الکیس 

 دنیای در خود دفایع توان بردن برای باِل ما که بگویید و کنید برریس و گفت وگو الکس در دوستانتان با

 بگرییم؟ را فرا هایی آموزش چه باید امروز،

کسب دوره های آمادیگ جسماین     -2آموزش مهارت های نظایم در زمینه شناخت و اکربرد سالح ها.                           -1
 های نظایم و فنون رزیم و دفایع  آشنایی با تاکتیک -3

 خودت را امتحان کن



 

 

 رسنوشیت چه دفاع نکنند، خود کشور از گرفته اند، قرار دشمنان تهاجم مورد که کشوری مردم اگر  -1

 بود ناخبشودین خواهد گنایه اسالیم، میهن از دفاع در کوتایه و سسیت هرگونه بود؟ خواهد آنان انتظار در

 .داشت خواهد یپ در را الیه عذاب و

یم  قرار دشمنان محله   مورد اسالیم کشور وقیتاست؟  واجب کساین چه بر و زماین چه در دفایع جهاد  -2
 اسالیم کشور از دفاع به دارند، توان در آچنه با است واجب جوان و پری زن، و مرد مسلمانان همه   بر گرید،

  .کنند بریون خود رسزمنی از را و دشمن برخزیند

 بیندازند، خطر را به مردم امنیت و برپدازند اسالیم نظام با مبارزه به عده ای اسالیم، جامعه   در اگر  -3

حکومت  قواننی، برابر در نکیش گرد با ای عده اسالیم کشور در اگردارند؟  ای وظیفه چه مسلمانان
با  اسالیم جامعه   رهرب برپدازند، اسالیم نظام مأموران با مسلحانه مبارزه   به و کنند تضعیف را اسالیم

 لطف با با و یم پذیرد را آنها اسالیم جامعه   بازگشت، و توبه صورت در و یم پردازد آنان ارشاد به مالیمت

 .کند یم رفتار آنان

 دهند اسالیم ادامه نظام با خود مبارزه   به و کنند استفاده سوء اسالیم جامعه   مدارای از افراد این اگر ویل

 با و مقابله جهاد به اسالیم، حاکم دستور با اند موظف مسلمانان اندازند، خطر به را جامعه امنیت و

 از جهادهای ای نمونه نزی جهاد از نوع این .کنند دور اسالیم جامعه   از را آنان خطر و برخزیند افراد این

 .است دفایع

 پاداش دشمنان اسالم، با جهاد در آیا که دهید توضیح آهل و علیه اّٰلل صیل پیامرب فرموده به توجه با  -4

 بلند مرتبه خداوند .اند دشمنان مشغول با مبارزه به جنگ میدان در که است کساین برای تنها خداوند

 :برد یم بهشت به تری یک واسطه   به را نفر سه

 یم سازد؛ را تری که مسلماین  -1

 رزمنداگن یم رساند؛ دست به و یم کند تهیه را تریها خداوند رضای برای که مسلماین  -2

 .کند یم پرتاب دشمن سوی به خداوند راه در را تری که رزمنده ای  -3

 


