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آموزشگاه پرسا

با توجه به آیه ي مبارکه ي و ما کان المومنون لینفروا کافۀ فلوال نفر ... قرآن کریم از جامعه ي اسالمی می خواهد که گروهی ..................  1

امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ي خود بدانند و عمل کنند. پاسخ گوي سؤال هاي دینی و مسائل اجتماعی مردم باشند.

وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند. براي مقابله با دشمنان داخلی و خارجی آمادگی داشته باشند.

رهبري و هدایت جامعه، آن گاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد یعنی  ..................  داشته باشد و با برخورداري از شرایط  2
رهبري،  ..................  محقق می شود. (با تغییر)

مقبولیّت - مشروعیّت مشروعیّت - مشروعیّت مشروعیّت - مقبولیّت مقبولیّت - مقبولیّت

الزمۀ اجراي احکام اجتماعی اسالم چیست؟   3

آشنا شدن مردم با وظایفشان رجوع مردم به عالمان دینی

دست یابی به احکام دین متناسب با نیازهاي روز مدیریت و پشتوانۀ حکومتی

کدام مورد از اشتراکات شرایط ولی فقیه و مرجع تقلید است؟  4

تقوا – مدیر بودن – مدبر بودن تقوا – عدالت – زمان شناس بودن

داشتن شجاعت و قدرت روحی – عادل بودن – اعلم بودن داشتن شجاعت و قدرت روحی – عدالت – تقوا

با توجه به وظایف رهبر جامعه اسالمی، اداره یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و عدالت و تعالی چه امري میسر است؟  5

حفظ وحدت و همبستگی و ضرورت مشارکت مومی استقامت و پایداري مردم به منظور اجراي احکام اسالمی

افزایش آگاهی سیاسی و توجه به اولویت هاي جامعه بهره گیري از اندیشه هاي متخصصان و اندیشمندان

ثمرة مشارکت مردم در نظارت همگانی در جامعه چیست؟  6

اعتماد مردم به حکومت روز به روز افزایش می یابد. هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی آسانتر می شود.

پایه و اساس پیشرفت کشور به سوي آبادنی هموار می شود حکومت و رهبري در اداره جامعه موفق تر می شوند

در فرهنگ اسالمی، تالش براي کسب معرفت عمیق چه نامیده می شود و حضرت ولی عصر (ع) می فرماید در حوادث واقعه به چه کسانی  7
مراجعه کنیم؟

تفقه - دانشمندان تحدي - رواة حدیث تفقه - رواة حدیث تحدي - دانشمندان

ًۀ َفَلْوَال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم َطاِئَفٌۀ» به ترتیب به کدام یک از وظایف مؤمنان در جست وجوي تفّقه اشاره آیۀ شریفۀ «َوَما َکاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ  8
دارد و چه نتیجه اي به دنبال خود می آورد؟

انذار - تفکر عمیق در دین - باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. انذار- تفکر عمیق در دین - باشد که رستگار شوند.

آموختن دانش دین - انذار - باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. آموختن دانش دین - انذار - باشد که رستگار شوند.

مخاطب آیۀ شریفۀ «... لینفروا کافۀ فلوال نفرمن کل فرقۀ منهم طائفۀ...» چه کسانی هستند و چه توصیه اي به آنان شده است؟  9

مؤمنان - کسب عمیق دانش دین و انذار مردم فقها - کسب عمیق دانش دین و انذار مردم

مؤمنان - کوچ عده اي از آنان جهت دوري از عذاب الهی فقها - کوچ عده اي از آنان جهت دوري از عذاب الهی
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کدام عبارت، وظیفۀ مردم براي به دست آوردن احکم رویداد هاي جدید در زمان غیبت را بیان نموده است؟  10

 أ لم تر إلی الُذین یزعمون أنّهم بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک 

 و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلوال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الّدین 

 انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً 

 و أما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اهللا علیهم 

2

10
س 

در
م 

ده
یاز

ی 
دین

آموزشگاه پرسا


