
https://konkur.info

https://konkur.info


38 
 

 

   

 

  

  

    

 

    

     

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

   

   

 

  

 

    

  

    

 

 

 

  

                           

  

                                 

                            

              

     

سیزدهم  مسئولیت بزرگ ما- رشته انسانی  سؤاالالت درس 

مناسب کامل کنید. جای خالی راباکلمات 

ما  به  عنوان  ایرانی  مسلمان  دوتجربه  راپشت  سر  گذاشتیم  ،  یکی  برچیدن  نظام...........وابسته  به  بیگانه  وبرپاساختن  نظامی  متکی  برارای  -1

قوانین مردم...........اسالالم ودیگری پیروزی در دفاع مقدس.     استبدادی- 

دوتجربه ملت مسلمان ایران ، اعتقاد مردم دیگرکشورها رابه تأثیر ........به غیب درپیروزی واثرات سازنده حکومت مبتنی بر.........افزایش داد.  -2

دین اسالالم ایمان- 

اق تش  دوتجربه ملت مسلمان ایران، مردم دیگرکشورها رانسبت به قدرت های استکباری حاکم برجهان آگاه کرد وبرای رسیدن به ...............و..............م   -3

عدالت تر وتشنه تر ساخت.    معنویت- 

گذشته دربردارنده تجربه های فراوان است که..................و.............. ما را افزایش می دهد وما را به تصمیم گیری های درست تر نزدیک می سازد.  -4

روشن بینی بصیرت- 

انتخاب شناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست............و............روش های مؤثر ، ضروری والالزم است.    واقعیت ها-   -5

پاکی ها خانواده کانون رشد.....................و....................ومحل تربیت نسل های خالالقف توانمند وبا همت است.    فضیلت ها-   -6

جرم می گردد.     فساد-  تحکیم بنیان خانواده سبب رشد فضایل اخالالقی درجامعه ، کاهش ..............و................وحضور انسانهای با فضیلت وکارآمد   
-7

اگر بنیان خانواده سست شود، .....................و.....................گسترش می یابد ونسل هایی که از قوت وقدرت روحی کافی برخوردار نیستند مسئولیت  -8

تباهی  – های اجتماعی را برعهده می گیرند.     فساد 

حرکت  به  سوی  تمدن  متعالی  اسالالم  با  انجام  دسته  ای  از  اقدامات  فردی  یا  گروهی  پراکنده  امکان  پذیر  نیست  بلکه  نیازمند  جامعه  ای  
-9

توانمند .................و..................است.   مستحکم- 

است که می توانیم به جامعه ای ................و............برای باید بکوشیم جامعه خود را به شاخص های تمدن متعالی اسالالم نزدیک کنیم ودر آن صورت   
-11

نمونه دیگران تبدیل شویم.     اسوه- 

برای معرفی تمدن متعالی اسالالم وشاخص های آن درجهان به.....................و.................نیاز است که محل تولید فکر واندیشه وتبلیغ فرهنگ متعالی  
-11

اسالالم درجهان می یاشد.کانون-مرکزی

اگر  بنیان  های  جامعه  خود  را  ................کنیم  ونقاط...............این  جامعه  را  برطرف  کنیم  می  توانیم به  کانون  اصلی  تبلیغ  اسالالم  تبدیل  شویم.  
-12

ضعف مستحکم- 

تسلط استقالالل-  پیشرفت علمی ، پایه های ..............یک ملت راتقویت ومانع..................بیگانگان می شود.   -13

استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای ............................درمیان افکارعمومی جهان است.    حضورکارآمد  -14

حقوق کشوری که مردم آن ازعلم بی بهره می باشند هرگزبه...............خود دست نخواهند یافت .   -15

افتخار قله های  ملتی که به توانایی خود ایمان وباور دارد..................................  رابه سرعت فتح خواهد کرد.   -16

معقول منطقی-  میان یک پیام و روش تبلیغ آن بایدتناسب ..............................و...............برقرار باشد.   -17
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استدالاللی است.                 منطقی-  دین اسالالم یک دین .....................و.................است وهر آموزه وحکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده   
-18

الهی دین اسالالم یک دین منطقی واستدالاللی است وهرآموزه وحکم آن براساس .........................تنظیم شده است.                     حکمت   -19

می توانند دراستخدام حق قراربگیرند می توانند امروزه ابزارهای رساندن پیام بسیار متنوع وگسترده شده است این ابزرارها به همان میزان که   -21

گمراهی حامل پیام های .................باشند وبه .................مردم کمک کنند.     باطل- 

باید هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق وحقیقت نمی روند بلکه سدّ راه ...............و.................می شوند.  -21

حق پرستی حق جویی- 

نمونه حق سیتیزی وزورگویی درعرصه جهانی ، اقدامات .....................درفلسطین اشغالی است.   صهیونیست ها  -22

باشناخت دقیق فرصت ها، مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت وظالمانه ای که درآن قرار گرفته اند آگاه کنیم وبا زنده کردن روحیه  -23

مبارزه ...............و..................به تقویت جبهه عدالت خواهان بپردازیم.      جهاد- 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

تحقق تمدن آرمانی اسالالم، یک بلند پروازی است.  غلط ران است.   صحیح 24-  یا   نظام استبدادی وابسته به بیگانگان یکی ازتجربه های ملت 

برچیدن دوتجربه ملت ایران ) برچیدن نظام استبدادی وپیروزی درجنگ تحمیلی( هیچ تأثیری برملت های جهان نداشته است.   غلط 25-   -26

اولین اقدام درحوزه تقویت توانایی فردی ، تقویت ایمان واراده است.   غلط  واقعیت ها وانتخاب روش های مؤثر ضروری والالزم نیست.  غلط 27- 

شناخت دنیای جدید جهت درک درست  کانون رشد فضیلت ها وپاکی ها ومحل تربیت نسل های خالالق ، توانمند وبا همت است.   صحیح 28- 

خانواده تحکیم بنیان خانواده سبب رشد فضایل اخالالقی درجامعه وکاهش فساد وجرم است.   صحیح 29-   نیستند مسئولیت های اجتماعی 31- 

قوت وقدرت روحی کافی برخوردار اگر بنیان خانواده سست شود فساد وتباهی گسترش می یابد ونسل هایی که از   -31

برعهده می گبرند.  صحیح

حرکت به سوی تمدن متعالی اسالالم، با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده امکان پذیر است.   غلط غرب نزدیک کنیم.   غلط 32- 

برای تبدیل شدن به جامعه اسوه ونمونه باید کوشید جامعه خود را به شاخص های تمدن جدید  ونقاط ضعف جامعه را برطرف کنیم.   صحیح 33- 

درصورتی می توانیم کانون اصلی تبلیغ اسالالم شویم که بنیان های جامعه خود را مستحکم کنیم ( تقویت معرفت دینی است.    صحیح 34- 

ازجمله اقدامات برای همراه کردن دیگران با خود)برای تحقق تمدن متعالی اسالالم پایه های جامعه خود است. غلط 35-   اولین اقدام برای تحکیم 

تالالش برای پیشگام شدن درعلم وفناوری پیشرفت علمی ، پایه های اقتصادی یک ملت راتقویت می کند ومانع تسلط بیگانگان می شود.  غلط 36- 

جهان است.    غلط 37- استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور درمیان بازارهای نظامی   دنیا نمی یابد.  صحیح 38- 

یک کشور ضعیف بطور طبیعی منزوی می شود وهمراهی وهمدلی در  ایمان وباور دارد قلیه های افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد.   صحیح 39- 

ملتی که به توانایی خود که جویای حقیقت است بطور طبیعی جذب آن می شود. 41-   بافطرت انسانهاست. هر انسان حقیقت طلب وروشن ضمیری 

پیام اسالالم ، پیامی مطابق  -41

صحیح

میان یک پیام وروش تبلیغ آن هیچ تناسبی وجود ندارد.  غلط  واستدالاللی نیست بلکه فقط آموزه ها و احکام آن براساس حکمت است.   غلط 42- 

دین اسالالم یک دین منطقی دین اسالالم را نمی توان با تعصب های جاهالالنه یا با روش های فریبکارانه تبلیغ کرد.     صحیح 43-     غلط 44- 

امروزه ابزارهای رساندن پیام متنوع اند که فقط دراستخدام حق اند. حق باید برنامه 45-  تحقق سخن   منحصر به صحبت وشعار کنیم ، بلکه برای 

اگر واقع بینانه نگاه کنیم در می یابیم که دعوت به حق وعدالت را نباید  -46

ریزی کرد.  صحیح

فرصت ها ، مردم دنیا باید نسبت به شرایط سخت وظالمانه ای که درآن قرار گرفته ، آگاه کنیم         صحیح با شناخت دقیق   کنیم.   صحیح 47- 

با اقتداء به امام خمینی ، عزت وکرامت ذاتی انسانها را باید به آنها یاد آوری  -48

سؤاالالت کوتاه پاسخ وتشریحی

دریافت سطحی ازتوانمندی هدف بزرگ ما مسلمانان چیست ودور از دسترس تلقی کردن این هدف چه اشکالی دارد؟ احیای تمدن اسالالمی-   

ذاتی انسان وقدرت جوانان ونوجوانان وعدم آشنایی باآموزه های اسالالم 49-
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مهمترین عامل برای حضور کارآمد درافکار عمومی چیست؟ استحکام واقتدار نظام حکومتی یک کشور وپیشرفت وتعالی  پیشرفت علمی 51- 

عامل تقویت واستحکام پایه های استقالالل یک ملت چیست؟  های علمی یک کشور چه نتیجه ای درپی دارد؟ عدم دستیابی به حقوق خود 51- 

ضعف پایه ارتقا دهد 52-   را در راه دسیابی به احیای تمدن اسالالمی یاری نماید، باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ ما را به سطح الالزم از توانمندی 

برنامه ای که ما  -53

وقدرت الالزم برای ایفای نقش درجهان کنونی را به ما ببخشد.

درون جوش ودرون زا ست. بنا به سخنان مقام معظم رهبری مایه اقتدار ملی چیست وچه خصوصیتی دارد؟ علم-   -54

با توجه به پیام امام خمینی )ره( دشمنان تاچه حدی استقالالل وآزادی ما راتحمل می کند؟ مرزی جز عدول ازهمه هویت ها وارزش های معنوی  

والهی مان نمی شناسند. 55-

نا با توجه به آیه شریفه) ادع الی سبیل ربک....( دومین روشی که برای گفتگو با مردم ورساندن پیام الهی به کار می رود چه روشی است ونش   -56

ترسیم چهره عقالالنی ومنطقی دین اسالالم دهنده کدام صفت اسالالم است؟  اندز نیکو- 

این عبارت بیانگر کدام وظیفه ما برای احیای تمدن اسالالمی است ؟ حضور مؤثر اسالالم پیامی مطابق با فطرت انسان است«  پیام   « اگر بگوییم :   

وفعال درجامعه جهانی 57-

چرا گروهی از اهل باطل نه تنها زیر بار حق وحقیقت نمی روند بلکه سدّ راه آن نیز می شوند واین گروه تا چه زمانی آرام نمی گیرند؟ گسترش  -5

همه را تابع خود کنند ویوغ اسارت برگردن دیگران بیفکنند. عدالت ، منافع آن ها را تهدید می کند- 

به فرموده امام خمینی)ره( اصل واساس سیاست ما با بیگانگان باید توجه بر چه محوری باشد؟ دشمنان ما وجهان خواران ، مرزی جز عدول  -5

نمی شناسند. ازهمه هویت ها وارزش های معنوی والهی مان 

« مردود بودن توسل به روش های فریبکارانه یا تعصب های جاهالالنه برای جلب نظر مردم به دین اسالالم را اعالالم می دارد؟   ،  آیه شریفه 
کدام  -61

ادع الی سبیل ربک باحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن«

ودرچه صورتی یک ملت به معنای حقیقی کلمه عالم می شود؟ مردم آن از علم بی بهره چه کشوری هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت   -6

استعدادهای یک ملت به کار افتد. باشند- 

یت حضرت ابراهیم )ع( وحضرت اسماعیل )ع(  با باالال بردن بنای خانه کعبه بنای چه جامعه ای راگذاشتند وبه جز دعایشان برای خود، چه درخواس   -6

ذریه ونوادگانی به آنان عطا کند که ادامه دهنده راه توحید واسالالم باشند. جامعه توحیدی-  از خدا کردند؟ 

اگر واقع بینانه نگاه کنیم ، در می یابیم که دعوت به حق وعدالت را نباید منحصر به صحبت وشعار کرد، بلکه برای تحقق سخن حق  چه اقدامی  -6

تالالش وآمادگی برای شهادت در راه خدا وتحمل همه باید انجام دادوچگونه میسر است؟ قیام نمود وموانع حق پرستی را درکل جهان زدود- 

سختی های راه

تحکیم بنیان خانواده به عنوان کانون رشد فضیلت ها ومحل تربیت نسل های توانمند وبا همت چه ثمراتی خواهد داشت؟ رشد فضایل اخالالقی  

وکارآمد 64- درجامعه، کاهش فساد وحضور انسان های با فضیلت 

استحکام پایه های اقتصادی وتالالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحاد ملی وعمل به وظیفه امربه معروف ونهی از منکر  

همگی ازعوامل مهم چه امری هستند؟ استحکام نظام اسالالمی 65-

برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحاد ملی استحکام پایه های اقتصادی وتالالش  عوامل مهم استحکام نظام اسالالمی کدامند؟   

وعمل به وظیفه امربه معروف ونهی از منکر 66-

برکدام یک از مسئولیت های ما به عنوان مسلمان تأکید شده است حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند«   «: اگر گفته شود   -6

علم ودرچه حوزه ای مورد توجه قرار می گیرد؟ ترسیم چهره منطقی دین اسالالم- 

و دوتجربه ملت مسلمان ایران رابنویسید؟ یکی برچیدن نظام استبدادی وابسته به بیگانه وبرپاساختن نظامی متکی برآرای مردم وقوانین اسالالم   

دیگری پیروزی دردفاع مقدس 68-

اعتقاد مردم دیگرر کشورها را به تأثیر ایمان به غیب در پیروزی دوتجربه ملت مسلمان ایران، چه تأثیری برملت جهان دارد؟ این دو تجربه هم   -6

واثرات سازنده حکومت مبتنی بردین اسالالم افزایش داد وهم آنان را نسبت به قدرت های لستکباری حاکم برجهان آگاه تر کرد وبرای رسیدن به

معنویت وعدالت مشتاق تر وتشته تر ساخت واین ارزش ها را به خواست عمومی بسیاری ازملت تبدیل کرد.

به نظر می رسد و رسیدن به آن هدف دور از دسترس تلقی می شود ؟   این ناشی چرا تحقق تمدن آرمانی اسالالم درنگاه ابتدایی بلند پروازی   

ازیک دریافت سطحی ازتوانمندی ذاتی انسان وقدرت مردم هوشمند جامعه وجوانان ونوجوانان پاک اندیش وعدم آشنایی باآموزه های بیدارکننده 71-

اسالالم می باشد.
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هان ایجادتمدن اسالمی نیازمندچه برنامه ای است؟ برنامه ای که ما را به سطح  الزم از توامندی برساند وقدرت الزم را برای ایفای نقش در ج -71

 کنونی به ما ببخشد

تحکیم پایه های  -3تحکیم بیان خانواده -2نایی های فردی تقویت توا -1برای دستیابی به تمدن آرمانی اسالم، باید چه اقداماتی انجام دهیم؟  -72

 حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی-4جامعه خود  

 تقویت ایمان واراده -2تالش برای کسب آگاهی وبصیرت    -1برای تقویت توانایی های فردی چه اقداماتی  الزم وضروری است؟  -73

شناسایی ضعف  -1تبدیل شویم وبهترین مبلغ اسالم درجهان باشیم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ برای اینکه بتوانیم به کانون اصلی تبلیغ اسالم  -74

 -4تالش برای پیشگام شدن در علم وفناوری     -3همراه کردن سایر افراد جامعه با خود    -2ها وکمبود ها وتالش درجهت اصالح آنها   

 فس عمومیتقویت عزت ن -5استحکام بخشیدن به نظام اسالمی   

استفاده از بهترین  -2ترسیم چهره منطقی وعقالنی دین اسالم     -1برای حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی چه اقداماتی باید انجام دهیم؟  -75

 مبارزه با ستمگران وتقویت فرهنگ جهاد وشهادت وصبر -3وکارآمد ترین روش ها برای رساندن پیام    

از جمله اقدامات الزم برای تقویت توانایی های فردی می باشد را توضیح دهید؟ اجرای هرطرحی ، بدون تالش برای کسب آگاهی وبصیرت که  -76

آگاهی از موفقیت ها و شکست های قبلی میسر نیست. گذشته ، دربردارنده تجربه های فراوان است که بصیرت وروشن بینی ما را افزایش می 

می سازد شناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست واقعیت ها وانتخاب روش های مؤثر،  دهد وما را به تصمیم گیری های درست تر تزدیک

ضروری والزم است پس هریک از ما باید برنامه ای برای آشنایی دقیق با تمدن بزرگ اسالمی وشرایط جهانی که درآن زندگی می کنیم، تنظیم 

 کنیم.

یت توانایی های فردی می باشد ر ا توضیح دهید؟ مشارکت دراین اقدام بزرگ نیازمند تقویت ایمان واراده که از جمله اقدامات الزم برای تقو -77

 اعتقاد راسخ به دین، عزت نفس ، توکل واعتماد به خداوند، شجاعت، پایداری، عزم واراده قوی است.

ها وپاکی ها ومحل تربیت نسل های  چرا تحکیم بنیان خانواده برای تحقق تمدن آرمانی اسالم الزم است؟ چون خانواده کان ون رشد فضیلت -78

خالق، توانمند وبا همت است. تحکیم این بنیان سبب رشد فضائی اخالقی درجامعه، کاهش فساد وجرم وحضور انسان های بافضیلت وکارآمد می 

ت های ار نیستند، مسئولیگردد. اگر بنیان خانواده سست شود، فساد وتباهی گسترش می یابد ونسل هایی که از قوت وقدرت روحی کافی برخورد

 اجتماعی را برعهده می گیرند.

 چرا تحکیم پایه های جامعه خود برای تحقق تمدن آرمانی اسالم الزم است؟) چگونه می توانیم به جامعه ای اسوه ونمونه برای دیگران تبدیل -79

روهی پراکنده امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند جامعه شویم؟( چون حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم، با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گ

ای مستحکم وتوانمند است. بنابراین، باید بکوشیم جامعه خود را به شاخص های تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم ودرآن صورت است که می 

 توانیم به جامعه ای اسوه ونمونه برای دیگران تیدیل شویم.

وشاخصه های آن درجهان وعالقه مند ساختن مردم به افکار واندیشه های اسالمی به چه چیزی نیاز است؟ به برای معرفی تمدن متعالی اسالم  -81

 کانون ومرکزی نیاز است که محل تولید فکر واندیشه وتبلیغ فرهنگ متعالی اسالم درجهان باشد.

ای تبدیل شدن به کانون اصلی تبلیغ اسالم می باشد شناسایی ضعف ها وکمبود ها وتالش درجهت اصالح آنها ، که ازجمله اقدامات الزم بر -81

راتوضیح دهید؟ جامعه ای که اکنون در آن زندگی می کنیم، درکناربرخورداری ازنقاط قوت فراوان ، ضعف ها وکاستی هایی همچون بی عدالتی 

م است به عنوان یک نوجوان معتقد وعدالت طلب، ، تجمل گرایی و...دارد که می تواند مانعی مهم درجهت تحقق تمدن اسالمی باشد از این رو الز

 به دقت کمبود ها وآسیب های جامعه فعلی راشناسایی کنیم وباشجاعت درجهت اصالح این آسیب ها گام برداریم.

ن آرمان مقام معظم رهبری درمورد ضرروت شناسایی ضعف ها وکمبودها وتالش درجهت اصالح آنها چه می فرمایند؟ احتیاج است به یادآوری ای -82

ها با همان زبان جوان مؤمن انقالبی که از خصوصیاتش صراحت است، ازخصوصیاتش شجاعت درگفتار است ، اینکه شجاعانه حرف خودش را 

ا بزند...این احساس روحیه تهاجم را درجوان دانشجو وجوان انقالبی، من کاکال قبول دارم . بایستی ارزش ها به صورت صریح وهوشیارانه دائم

 به بشوند.مطال

باید این رسالت بزرگ  ومتعالی رابرای  -1با چه اقداماتی  می توان برای تحقق تمدن آرمانی متعالی اسالم، افراد جامعه رابا خود همراه کرد؟  -83

صمیمی  با تشکیل گروه های مطالعاتی خود جوش درمیان خویشان وهم کالسان و دوستان-2دوستان ، نزدیکان وافراد جامعه خود تبیین کنیم 

با تقویت معرفت دینی خود  -4با تولید محتواهای رسانه ای مؤثر درباره تمدن اسالمی وشاخص ها ی آن    -3زیر نظر یک راهنمای باتجربه ، 

 با حضور آگاهانه وحساب شده درفضای مجازی برای تبلیغ اندیشه درست دینی. -5واطرافیان  

مله اقدامات الزم برای تبدیل شدن به کانون اصلی تبلیغ اسالم می باشد راتوضدح دهید؟ )تالش تالش برای پیشگام شدن درعلم وفناوری که ازج -84

ه یبرای پیشگام شدن درعلم وفناوری که ازجمله اقدامات الزم برای تحکیم پایه های جامعه خود می باشد را توضیح دهید؟(   پیشرفت علمی ، پا
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سلط بیگانگان می شود. هریک از ما باید بکوشیم با همت بلند وپشتکار فراوان، استعداد خود را های استقالل یک ملت را تقویت می کند ومانع ت

 به کار بگیریم تا به مرتبه ای از قدرت علمی برسیم که توجه دیگر ملت رب به سوی خود جلب کنیم.

م های اولیه ای است که باید با همت بلند تر آیا پیشرفت های اخیردانشمندان جوان کشور ما دررشته های مختلف علمی کافی است؟ خیر قد -85

 وعزم قوی تر ادامه یابد وهمه عرصه های دانش رابپیماید.

ار داستحکام بخشیدن به نظان اسالمی که از جمله اقدامات الزم برای تحکیم پایه های جامعه خود می باشد را توضیح دهید؟ ) چرا استحکام واقت -86

ل برای حضور کارآمد درمیان افکار عمومی جهان است؟(  یک کشور ضعیف ، به طور طبیعی منزوی می نظام حکومتی یک کشور مهم ترین عام

سجام نشود وهمراه وهمدلی در دنیا نمی یابد. استحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت اتحادملی، ا

 س امربه معروف ونهی ازمنکر ، ازمهمترین عوامل استحکام نظام اسالمی است.اسالمی ومشارکت عمومی وعمل به وظیفه مقد

استحکام پایه های اقتصادی وتالش برای کاهش فقر، توسعه عدالت درهمه ابعاد ، تقویت  مهمترین عومال استحکام نظام اسالمی کدامند؟ -87

 ف ونهی ازمنکراتحادملی، انسجام اسالمی ومشارکت عمومی وعمل به وظیفه مقدس امربه معرو

 رتقویت عزت نفس عمومی چگونه می تواند اقدامی الزم برای تحقق تمدن آرمانی اسالم باشد توضیح دهید؟ ملتی که به توانایی خود ایمان وباو -88

 مان وباور به اینکهبیان می کند، قله های افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد . ای« عمل»را، نه صرفا درلفظ، که در« ما می توانیم» دارد وعبارت 

زنده کننده تمدن اسالمی ونیروی محرکه ای برای پیمودن راه وگذراز گردنه های سخت است. آن خود باوری که پیامبر)ص( « ما می توانیم» 

ازهمان ابتدا ک مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح  جهان قیام کند وبه وجود آورد، سبب شد  درشهر کوچ گرامی اسالم در یاران اندک خود

 برای آزادی ستم دیدگان جهان وگسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزی نماید.

زنده کننده تمدن اسالمی ونیروی « ما می توانیم» ایمان وباور به اینکه  چه تأثیری درتحقق تمدن آرمانی اسالم دارد؟« ما می توانیم» عبارت  -89

 سخت است. محرکه ای برای پیمودن راه وگذراز گردنه های

آن خود باوری که پیامبرگرامی اسالم)ص( درشهرکوچک مدینه ایجاد کردند چه تأثیری درتحقق تمدن متعالی اسالم داشت؟ آن خود باوری که  -91

پیامبر)ص( گرامی اسالم در یاران اندک خود به وجود آورد، سبب شد  درشهر کوچک مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح  جهان قیام کند 

 وازهمان ابتدا برای آزادی ستم دیدگان جهان وگسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزی نماید.

ترسیم چهره منطقی وعقالنی دین اسالم که ازجمله اقدامات الزم برای حضور مؤثر وفعال درجامعه جهانی می باشد را توضیح دهید؟ میان یک  -91

رار باشد.   حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند. دین اسالم یک دین پیام وروش تبلیغ آن باید تناسب منطقی ومعقول برق

منطقی واستداللی است وهراموزه وحکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است .چنین دینی را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش 

ا باید ازهمان روش هایی که خداوند درقرآن کریم به پیامبر گرامی اش آموزش های فریبکارانه تبلیغ کرد ونظر مردم را سمت آن جلب نمود. م

 داده استفاده کنیم وبهره ببریم.

چنین دینی را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش های  دین اسالم راباید با چه روشی تبلیغ کرد وازچه روش هایی باید اجتناب نمود؟ -92

دم را سمت آن جلب نمود. ما باید ازهمان روش هایی که خداوند درقرآن کریم به پیامبر گرامی اش آموزش داده فریبکارانه تبلیغ کرد ونظر مر

 استفاده کنیم وبهره ببریم.

چرا می توان گفت که  شبکه جهانی اطالع رسانی )اینترنت( مهم ترین نمونه ، حامل پیام باطل وگمراه کننده مردم است؟ چون توسط کسانی  -93

دیریت می شود که نه تنها به دنبال حقیقت نیستند بلکه می خواهند باطل راحق جلوه دهند تامردم دنیا باطل راجای حق گذاشته تأسیس وم

 واز آن پیروی کنند.

چرا همواره گروهی ازاهل باطل هستند که نه تنها زی بار حق وحقیقت نمی روند، بلکه سدّراه حق جویی وحق پرستی می شوند؟ زیرا گسترش  -94

 عدالت، منافع آنها را برهم می زند .این گروه تاهمه راتابع خمود نکنند ویوغ اسارت برگردن دیگران نیفکنند،آرام نمی گیرند.

چرانمونه بارز حق ستیزی وزور گویی درعرصه جهانی، اقدامات صهونیست ها درفلسطین اشغالی است؟ چون فجایع وظلم هایی که امروزه  -95

سی پوشیده نیست وتاکنون سازمان های بین المللی ده ها قطنامه درمحکومیت چنایات رژیم صهیونیستی صادرکرده درفلسطین رخ می دهد، برک

 این قطنامه ها نتوانسته اند در رویه های ظالمانه این رژیم غاصب اندک تأثیری داشته باشد.اند، اما 
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