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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 شناخت سیره و نسبیت اخالق -بخش اول 
آیا ارائه یک الگوی رفتاری  آیا برای انسان، ضرورتی به تبعیت از یک الگوی خاص در زندگی وجود دارد؟ .1

 پذیر است؟ها امکانطول تمام اعصار و مکانهای متفاوت ، در ها و شخصیتبرای افراد مختلف با فرهنگ

 نمره( 3)توضیح دهید. 

ها ، در تمام هایی داشته باشد که قابلیت تأسی به آن برای تمام انسانیک اسوه و الگو باید چه ویژگی .2

 نمره( 3)ها وجود داشته باشد؟زمان

ها وردار است و با سایر انسانبا توجه به اینکه شخصیت معصومین ) علیهم السالم ( از مرتبتی اعلی برخ .3

ها را الگو قرار داد و از آن توان رفتار آناز نظر قرب الهی و درجه عبودیت قابل مقایسه نیستند ، آیا می

 نمره( 3)بزرگواران درس گرفت؟

تفاوت سیره با سیر چیست ؟ ما مکلف به پیروی از سیره معصومین )علیهم السالم ( هستیم یا سیر  .4

 تبعیت به ضرورتی انسان، برای آیا  کنند ؟ها در زندگی از سبک خاصی پیروی میهمه انسانآیا  ؟ایشان

 نمره( 3) دارد؟ وجود زندگی در خاص الگوی یک از

تواند در عمل ، در همه شرایط زمانی و مکانی یک منطق ثابت برای زندگی داشته آیا یک انسان می .5

 نمره(2)  باشد و از آن تجاوز نکند ؟

سخن درست است که بشر الزاما و اجبارا منفعت طلب است ؟ اصوال منفعت طلب بودن فضیلت این  .6

تواند در طول زندگی خود از یک منطق عملی آیا با وجود منفعت طلب بودن، بشر می است یا رذیلت ؟

ه در ثابت پیروی کند یا اینکه همواره و در هر زمان و مکان، تابع منافع خویش است؟ با توجه به اینک

توانیم این اصل کند میبینیم که با تغییر شرایط ، فکر و منطقشان تغیر میاطرافمان بعضا کسانی را می

-طرز تفکر و منطق افراد همیشه بر مبنای جهتی است که منافعشان اقتضا می» را نتیجه بگیریم که : 

منطق »و « سیره »مباحث  با« آزادی معنوی»و « خود عالی و خود دانی»؟ )ربط و نسبت مباحث «کند 

 .نمره( 4) را تبیین نمایید( « عملی ثابت

آیا داشتن یک منطق عملی ثابت در زندگی فضیلت است ؟ آیا  نشانه انعطاف ناپذیری وبه نوعی جمود  .7

 نمره(2) فکری نیست ؟

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 نبوی سیره کتاب - مطهری
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 هایی که دارای منطق عملی ثابتشاخصه انسانداشتن منطق عملی ثابت در زندگی به چه معناست ؟  .8

 نمره( 3) ها در این مورد چیست ؟نظر مارکسیتهستند چیست ؟ چند مورد مثال بزنید ؟

زندگی فردی که مبتنی بر منطق عملی ثابت  مفهوم واقعی زهد از نظرامام علی ) علیه السالم ( چیست؟ .9

 نمره( 2)باشد؟ هایی میاست، دارای چه شاخصه« زهد»مبتنی بر 

چون دین مطلقا مخالف میل و رغبت است و از طرف » :داشته باشدتواند صحت این تحلیل چقدر می .11

توان این نتیجه را گرفت که دیگر  درعصر ما وسایل عیاشی و اعمال شهوات بیشتر فراهم است پس می

؟ اگر تعلیمات دین اسالم تعلیمات «علت اصلی کم شدن تاثیر دین در نفوس مردم همین تعارض است 

 نمره( 3) ریخ تأثیرشان شدت و ضعف دارد ؟ برحقی است چرا در طول تا

آیا معصومین )علیهم السالم ( در تمام طول حیات خویش یک سبک حاکم بر زندگیشان داشتند ؟ آیا  .11

 نمره( 2) این دستاویزی برای این نیست که بگوییم زندگی ایشان تک بعدی است ؟

با یک قدم عقب کشیدن از اصول توانستند چرا در جاهایی که که معصومین ) علیهم السالم ( می .12

 نمره(2) ؟اخالقی  ، مسیر تاریخ را عوض کنند ، حاضر نشدند این کار را بکنند 

عتقاد به هریک از دو نظر چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ با مثال ا آیا اخالق مطلق است یا نسبی؟ .13

رمجاز و عملی قبیح چگونه است که عملی مانند خرید و فروش خون در گذشته غی .توضیح دهید

 نمره(3) شمرده می شد، ولی در شرایط کنونی مجاز و حتی در مواردی الزم دانسته شده است؟ 

گیری و اسوه قرار دادن معصومین )علیهم السالم ( چیست؟ آیا منظور این است که تمام منظور از الگو .41

اعمال و رفتارهای آن بزرگواران را به همان شکل انجام دهیم ؟ یعنی اگر مثال ایشان نان جو و شیر می 

 نمره( 2) ؟خوردند ما هم به عینه همان تغذیه را داشته باشیم 
علت مات برحقی است چرا در طول تاریخ تأثیرشان شدت و ضعف دارد ؟ اگر تعلیمات دین اسالم تعلی .15

 نمره( 2)؟اصلی کاهش تاثیر دین اسالم نسبت به سالهای اولیه آن چیست 

 نمره( 2)آیا سعد و نحس بودن ایام از نظر معصومین ) علیه السالم ( موضوعیت دارد ؟ .16

جامعه عرف شده است مانند این مصراع  چرا شهید مطهری قائلند بعضی مطالبی که در فرهنگ و لسان .17

 ؟ است بیشتر وبا و طاعون صدبار از ملت یک ازبرای خطرش"مگیر خود کار از قیاس را پاکان کار "که 

کامال  را مساله اند؟ نموده خطر احساس مساله این در اینگونه مطهری شهید  مهمی، مشکل چه برای

 نمره( 3) تبیین نموده ، رویکرد صحیح را نسبت به سیره خوانی مشخص نمایید.

تفاوت سیر و سیره را بیان نموده توضیح دهید چه انسان هایی دارای سیره هستند وچگونه ما می توانیم  .18

 نمره( 2) دارای سیره شویم؟

می نماید؟ چرا در این مشکل نزدیک بینی و دور بینی در سیره چیست و چه مشکالتی ایجاد  .19

 نمره( 2) است؟ یافته کاهش دینی تعلیمات نفوذ راتتاثی  زمینه
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*)سئوال ویژه(با توجه به اصول و قوانین ثابتی که شهید مطهری از سیره نبوی ذکر فرمودند یک 27 .21

آنگاه با  پدیده و خبر زمان پیامبر و یا ائمه اطهار را ذکر نموده سپس چرایی و تحلیل آن را بیان نمود ه

 و تطبیق مساله با وضع موجود مرتبط، سیره شناسی مد نظر شهید مطهری را به صورت کامل منقح 

 نمره(4) .نمایید تبیین

های متفاوت ، در طول تمام ها و شخصیتآیا ارائه یک الگوی رفتاری برای افراد مختلف با فرهنگ  .21

هایی داشته باشد که قابلیت تأسی به باید چه ویژگییک اسوه و الگو  پذیر است ؟ها امکاناعصار و مکان

 نمره( 2) ها وجود داشته باشد ؟ها ، در تمام زمانآن برای تمام انسان

ها با توجه به اینکه شخصیت معصومین ) علیهم السالم ( از مرتبتی اعلی برخوردار است و با سایر انسان .22

ها را الگو قرار داد و از آن توان رفتار آنند ، آیا میاز نظر قرب الهی و درجه عبودیت قابل مقایسه نیست

 نمره( 2)؟بزرگواران درس گرفت

تواند به عنوان الگو معرفی شود؟ در چه صورت ممکن است از کسی الگو گرفت؟ یک چه کسی می .23

 نمره( 2)؟هایی داشته باشد تا به عنوان الگو آن هم ) اُسوَةٌ حسنة( معرفی شودانسان باید چه ویژگی

سال از آغاز اسالم گذشته است و تکنولوژی با تمام وسعت و در تمام ابعاد  1411با توجه به اینکه  .24

به وجود آمده است که نه  21زندگی بشر وارد شده است، ارتباطات و اقتضائات جدیدی برای انسان قرن 

توان از پیامبر اکرم و می تنها آن زمان نبوده است بلکه به ذهن بشر هم شاید خطور نکرده بود، چه طور

ائمه اطهار)علیهم السالم( الگو گیری کرد؟ حتی در امور جزئی هم ممکن نیست چه برسد به مسائل 

 نمره( 3)!کلی وکالن

ی دیگر متفاوت ای در یک کشور و یا استان با کشور و منطقهآداب و رسوم هر کشوری وحتی هر منطقه .25

پشتی، احترام و صمیمیت و در جای دیگر نهایت بی نزاکتی و  است. در جایی رفتاری مثل لم دادن بر

 نمره( 2؟))علیهم السالم( چه جایگاهی دارداحترامی است. با این وجود الگو گیری از اهل بیت بی

 

 استخدام وسیله -بخش دوم

چرا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در جنگ بدر آب را بر روی مشرکان بستند ولی حضرت  .26

آیا این تفاوت و تعارض در سیر و شیوه های  لمومنین )علیه السالم( در جنگ صفین آب را نبستند؟امیرا

 نمره( 3؟)باشدنمی« عدم امکان الگوبرداری از سیره»و « سیره»زندگی، به معنای تعارض در 

مخالف و جوامعی که معتقدند که اخالق نسبی است؛ چگونه افراد مختلف را که اهداف گوناگون و گاه  .27

کنند؟ اگر قوانینی وضع شده است، خود این قوانین را طبق متضاد با هم دارند را محاکمه و مجازات می

 نمره(2)؟اند؟ پشتوانه این قوانین چیستچه اصلی تصویب کرده
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توان دروغ گفت. آیا این جواز دروغگویی، دروغ حرام است ولی وقتی جان کسی در خطر است، می .28

 نمره( 2) ت که اسالم هم نسبیت اخالق را قبول دارد؟دلیلی بر این اس

کند فقط در تبلیغ دین است یا در همه جا ممنوع است؟ مرزهای دقیق اینکه هدف وسیله را توجیه نمی .29

 نمره( 2) این امر کجاست؟

 ای را که عمری در بت پرستی بودند، برای مسلمانچرا پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( شرایط قبیله .31

خواندند در عوض بعد یک سال، یک  شدن نپذیرفتند؟عمری نماز نخوانده بودند یک سال دیگر هم نمی

 نمره( 2) آوردند؟قبیله اسالم می

از عوامل گسترش اسالم شخصیت پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه وآله( می باشد. ایشان چه ویژگی های  .31

واملی باعث شده است که دین اسالم در چه ع شخصیتی داشتند که باعث گسترش اسالم شده است؟

 نمره( 3) دنیا منحصر و یگانه باشد؟

آیند، با اصحاب خود مشورت چرا پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه وآله( با آن که عقل کل هستی به شمار می .32

 نمره( 2) کردند؟می

خودشان در قرآن معتقدند ) چرا مسلمانان با جهاد ابتدایی قصد موحد کردن دیگران را دارند، با اینکه  .33

-نمی« تحمیل عقایداجباری نبودن »و « آزادی تفکر»آیا حکم ابتدایی در تعارض با  ال اِکراهَ فِی الدینِ(؟

 نمره( 2) باشد؟

اند، برای اینکه دو تا مومن از هم کدورتی نداشته هدو تن از دوستان صمیمی من با یگدیگر قهر کرد .34

ای را از طرف یکی به دیگری و بالعکس گفتم تا با هم نه برقرار کنند؛ جملهباشند و دوباره رابطه دوستا

چرا دروغ گفتن  دوست شوند ورفع سوء تفاهم بشود، هر چند واقعیت نداشت. آیا این دروغ مجاز است؟

 3) برای حفظ جان یک انسان مجاز است ولی برای نجات او از انحراف و نجات ایمان او مجاز نیست؟

 نمره(

آیا مجاز هستیم به نیت تفریح و ایجاد نوعی شادی در دیگران، طنزهای قومیتی و غیراخالقی . 6 .35

 نمره( 2)؟کند، بگوییمهای تاریخی ... که موجبات خنده را فراهم میوتحریف

. کسی ظلمی به ما کرده است و یا آبروی ما را برده است؛ آیا اشکالی دارد مقابله به مثل کنیم، فیلم و 7 .36

 نمره( 2)؟صی او را بر روی صفحات مجازی اینترنت قرار دهیمعکس شخ

چرا اسالم حکم جهاد دارد؟ نه تنها مستحب نیست که گاهی واجب هم هست، جهاد که کشتن  .37

 نمره( 2آیا حکم جهاد با اصل رافت و رحمت و احترام به کرامت انسانی در تعارض است؟) انسانهاست؟

گیری انسانها ساخته و اقعی هستند یا آنکه به قصد عبرتآیا قصص قرآن کریم همگی رخدادهای و .38

 نمره( 2) پرداخته شده است؟
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اگر هدف وسیله را توجیه نمی کند پس چرا به عنوان نمونه در مواردی واجب است انسان دروغ بگوید؟  .39

موارد آیا مگردروغ در بعضی موارد الزم وحسن نیست به گونه ای که راست گفتن قبیح است و آیا این 

 2) .بستگی به شرایط و هدف ها ندارد؟ مساله مصادره کاالی کفار توسط پیامبر را هم توضیح دهید

 ره(نم

توان دروغ گفت. آیا این جواز دروغگویی، دروغ حرام است ولی وقتی جان کسی در خطر است، می .41

 یک جان حفظ یبرا گفتن دروغ چرا دلیلی بر این است که اسالم هم نسبیت اخالق را قبول دارد؟

 نمره( 2) نیست؟ مجاز او ایمان نجات و انحراف از او نجات برای ولی است مجاز انسان

کند فقط در تبلیغ دین است یا در همه جا ممنوع است؟ مرزهای دقیق اینکه هدف وسیله را توجیه نمی .41

 نمره( 2) این امر کجاست؟

دین از وسایل نامشروع استفاده کنیم؟ مصلحت و شود در برخی از موارد به نفع آیا اهم و مهم باعث نمی .42

اهم و مهم را چه کسی باید تشخیص دهد؟ جزء مسائل تقلیدی است یا موضوعی است که خود مکلّف 

 نمره( 2) باید تشخیص دهد؟

 پیامبر امی -بخش سوم

دیدگاه ها و نظرات مختلف در رابطه با  امّی بودن پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( به چه معناست؟ .43

پیامبر « امی بودن»پیامبر خاتم )ص( را تبیین نماید. دیدگاه شهید مطهری در رابطه با « امی بودن»

 نمره( 3) خاتم را تبیین نمایید.

آیا به لحاظ تاریخی، امّی بودن چه دالیلی بر امّی بودن پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( وجود دارد؟ .44

 نمره( 2) پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( قطعی است؟

آیا در احادیث ،  چه آیاتی در قرآن کریم بر امّی بودن پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( صراحت دارد؟ .45

 نمره( 3) خصوصاً احادیث اهل سنّت به امی بودن پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( تصریح شده است؟

نوشتند نه اینکه خواندند و نمیاثبات کنیم که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( واقعا نمی توانیمآیا می .46

در اوخر عمر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( دوات و قلم خواستند، آیا نشانه این  به آن اظهار کنند؟

 نمره( 2) ای را بنویسند؟خواستند ، نکتهمی نیست که ایشان 

ای خواندن و نوشتن کرم )صلی اهلل علیه وآ له( در تمام طول زندگی امّی بودن یا در دورهآیا پیامبر ا .47

 نمره( 2) دانستند؟می

این که کسی چیزی بگوید ولی خودش به آن عمل نکند ناپسند است، اگر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ  .48

 نمره( 2) د؟له( مردم را تشویق به علم آموزی کردند، پس چگونه خود امّی بودن
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کنند، چرا ما مسلمانان کنند رهبر خود را بزرگ جلوه دهند و صفات کمالی برایش ذکر همه تالش می .49

 2) کنیم و برای اثباتش  ادله، ارائه می کنیم؟نامیم بلکه به آن اصرار میسواد مینه تنها  ایشان را بی

 نمره(

نداشتند، چگونه حضرت خدیجه مال التجاره خود را به اگر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( سواد  .51

 نمره( 2) ایشان سپرده بودند؟

 

آیا این ضعف پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( نیست که سواد نداشتند، حال آنکه باید پیامبر صفات  .51

 این که کسی چیزی بگوید ولی خودش کمالی را داشته باشد تا موجب تشویق دیگران به دعوتش شود؟

به آن عمل نکند ناپسند است، اگر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآ له( مردم را تشویق به علم آموزی 

 نمره( 2) کردند، پس چگونه خود امّی بودند؟

وشتن داشتند ولی خود این کار را ن و خواندن توان اینکه ویا  آیا پیامبر تا آخر عمر امی و بی سواد بودند .52

انجام نمی دادند ؟آیا پیامبر توان خواندن داشتند ولی نمی نوشتند یااینکه نه می توانستند بنویسند و نه 

 ایشان هم بعثت از بعد یا و بوده بعثت از می توانستند بخوانند ؟آیا این امی و بی سوادی مربوط به قبل 

 نمره( 3) .مختلف مساله را کامالمشخص نمایید شقوق و ؟ابعاد بودند امی همچنان

کنند، چرا ما مسلمانان کنند رهبر خود را بزرگ جلوه دهند و صفات کمالی برایش ذکر همه تالش می .53

 2) کنیم و برای اثباتش  ادله، ارائه  می کنیم؟نامیم بلکه به آن اصرار میسواد مینه تنها  ایشان را بی

  نمره(

 

 


