
 

 

 

درس دوم :تداوم هدایت

 نقطه چین ها را با کلمات کمناسب پر کنید.-1

 است. روشو  راهالف (دین به معنای... 

   .است خداوند برابر در    بودن میتسلب(اسالم به معنای  

 .  اند آورده نید کی آنها همه   و است کسانی امبرانیپ دعوت یاصل یمحتوا  -ج

     .است آن مستمر   و دائمی بلیغت پیام، یک ماندگاری د(  الزمه  

    .کرد یم یمعرف او راه دهنده   ادامه را خود بلکه نکرد؛ رد و انکار را یامبرقبلیپ ،یامبریپ چیهه(  

 دین چیست آن را تعریف کنید.-2

 الهی دین همان برگزیده، ها انسان زندگی برای خداوند که روشی و راه .است روش و راهی معنا به نید

 گویند. می اسالم بدان که است

 ؟هافرستاده است  انسان برای دین یک خداوند کریم، قرآن آیات اساس چرا بر-3

 تا است دهدا فرمان پیامبران همه   به و ها فرستاده انسان برای دین یک خداوند کریم، قرآن آیات اساس بر

 و کرده اعتاط را فرمان این هم یاانب .پیش نگیرند در تفرقه راه و کنند تبلیغ مردم میان در را دین همان

 .اند داده انجام را خود مأموریت

 چیست ؟ واحد نید منشأ -4

  مشترک فطرت

 طرت یعنی چه و منظور از فطرت انسان چیست ؟ف-5

 نشیآفر منظور م،ییگو یم سخن انسان فطرت از یوقت. است نشیآفر خاص نوع یمعنا به فطرت

 .است داده قرار یو نشیآفر اصل در وندخدا که است ییها یژگیو و انسان خاص

 ی انسان ها را بنویسید.مشترک یفطر یها یژگیو چند مورد از-6

 . برخوردارند اریاخت قدرت و تفکر استعداد از-1

 حسادت لم،ظ مانند یاخالق رذائل از و دارند دوست را یرخواهیخ و عدالت مانند یاخالق یها لتیفض-2 

 .زارندیب دروغ و

 . نامحدودند کماالت و های خوب ها، ییبایز دنبال به-3

هستند جاودانه یزندگ یوجو جست در و زانیگر ینابود و فنا از-4



 

 

 ر برنامه دین اسالم از انسان ایمان قبلی به چه چیزهایی خواسته می شود ؟د-7

 :به مانیا

 نید انیراهنما و یاله فرستادگان-2  شرک از یدور و گانهی یخدا-1

 یهست نظام بودن عادالنه-4 عادالنه یحسابرس و پاداش و ت،آخر یسرا-3

 ؟ شود یم خواستهدر حیطه عمل ،عمل کردن به چه چیز هایی  انسان از اسالم نید برنامه در -8

 :تا دینما تالش است، کرده کسب که یمانیا با خواهند یم انسان از عمل، طه  یح در و

 .کند یبندگ و عبادت را خداوند آن، یها حرام ترک و نید واجبات انجام با-1

 انندم ،یاخالق رذائل از و دینما کسب را یدار امانت و ییراستگو عف ت، مانند یاخالق لیفضا-2

 .کند یدور ایر و دروغ نفاق، ظلم،

 .دینما بنا عدالت اساس بر ینید یا جامعه-3

 توضیح دهید.در چه اموری با هم اختالف دارند و چرا ؟با ذکر مثال  ایانب میتعال -9

 یها دوره با دوره هر یازهاین و مردم یآگاه سطح و زمان با ،متناسبیفرع احکام یبرخ در ایانب میتعال

 و شکل در اما هاند، کرد دعوت نماز به را خود یها امت امبران،یپ همه   مثالا  است؛ داشته تفاوت گرید

 .است نشده نید اصل در تفاوت بسب تها تفاو لیقب نیا البته است؛ بوده ییتها تفاو آن تعداد

 را بنویسید.متعدد امبرانیپ فرستادن علل -10

 مردم فکر سطح یجیتدر رشد (ب    دعوت در یوستگیپ و استمرار (الف

 نیشیپ امبریپ ماتیتعل فیتحر (ج

 ید.به عنوان یک دلیل در فرستادن پیامبران متعدد راشرح ده دعوت در یوستگیپ و استمرار -11

. کردندی م غیتبل را یاله نید مختلف یها زمان طول در مانند،ی ب تالش و استوار مانیا با یاله امبرانیپ

 جاودان هان انسا انیم یاخالق یتها کرام و یطلب عدالت ،یخداپرست تا کردندی م تحمل را های سخت آنان

 جزء یاله میتعال تا شد، سبب تداوم نیا. برود نیب از یاخالق رذائل و ظلم و شرک و ابدی گسترش و بماند

 .بگذارند کنار یراحت به را آن نتوانند نید دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و یزندگ سبک

 ؟نددشمی   مبعوث یدیجد امبرانیپ یا دوره و عصر هر در چرا -12

 اصول همان تا شوند، مبعوث یدیجد امبرانیپ یا دوره و عصر هر در تا بود الزم رو، نیا از

 سخن نانآ درک با متناسب و کنند انیب خود دوران یها انسان شه  یاند و فهم خور در را یاله نید ثابت

 مانند و خداوند عبادت عدالت، معاد، د،یتوح درباره   شد، یم مبعوث که یامبریپ هر قت،یحق در. ندیگو



 

 .است بوده خود زمان مردم درک و فهم سطح در او انیب اما گفته، سخن آن

 نویسید.شریف پیامبر اکرم )ص( را ترجمه کرده و پیام ان را ب این حدیث-13

 ُعقِولِهم قَدرِ  ی  َعل س الن ا نُِکل مَ  اَن اُِمرنا ِاءیاالَنِب َمعاِشرَ  اِن ا

 .مییبگو سخن عقلشان اندازه   به مردم با که میا شده مأمور امبرانیپ ما

 آنان درک با ناسبمت و ها انسان شه  یاند و فهم خور درسخن گفتن پیامبران  

 ؟ شدیم فراموش جیتدر به ایانب ماتیتعلچرا   -14

 جیدرت به ایانب ماتیتعل کتابت، توسعه   عدم و یاجتماع یزندگ و فرهنگ سطح بودن ییابتدا علت به

 .شدیم متفاوت آن اصل با که افتییم رییتغ یا گونه به ای شد،یم فراموش

 ؟ پیامبران متعدد چه بوده است علت آمدن-15

 .کردندیم ابالغ مردم به گرید بار را حیصح و لیاص ماتیتعل و آمدند یم یبعد امبرانیپ

 ه کنید.آیه شریفه زیر را ترجم-16

د   ما وَ  ُسلُ  قَبِِله ِمن َخلَت قَد َرسول   اال   ُمَحمَّ   ی بَعِده ِمن نَ ی یبالنَّ  وَ  وح  ن ی  ال نایاَوحَ  ماکَ  کَ یالَ  نایاَوحَ  اِن ا الرُّ

 14 ه  یآ عمران، آل سوره  

 و نوح به که همچنان ما .اند بوده گرید یامبرانیپ او از شیپ که است یامبریپ محمد که ستین نیا جز

 .میکرد یوحنیز   تو به م،یکرد یوح او از بعد امبرانیپ

یزی )ص( خود را ادامه دهنده راه چه کسانی می دانست و از یهودیان و مسیحیان چه چ پیامبر اکرم -17

 است و چرا ؟خو

 انیهودی از و کرد یمعرف آنان کار کننده   تمام و ایانب همه راه دهنده   ادامه را خود اکرم امبریپ

 داده لیجان و تورات در شانیا آمدن وعده   آنکه وجود با. آورند مانیا شانیا به تا خواست انیحیمس و

 رزهمبا به یحت و کردند انکار را رحمت امبریپ رسالت ،یحیمس و یهودی بزرگان از یبرخ بود، شده

 .برخاستند شانیا هیعل

 ی در ادیان الهی را در چه چیزی می داند؟نید چند و اختالفات یاصل منشأ میکر قرآن -18

 هب که داند یم ینید رهبران دسته آن ه  یناح از را ینید چند و اختالفات یاصل منشأ میکر قرآن

 انیاد در اختالف یاصل منشأ و کردند یم انکار را دیجد رامبیپ قدرت و ثروت یویدن منافع حفظ خاطر

 . شدند یم یاله


