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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 آن موفقیت ارکان و تبلیغ: اول فصل

 که بهانه این به و عقیده آزادی بهانه به باشد می کوروش منشور در که آنچه مثل ها برخی .1

 گذاشته احترام پرستان بت عقیده به بگذارند، احترام ادیان سایر بهاعتقادات خواهند می

آیا  .کنید می تحلیل چگونه را رویکرد این دانند، می معتبر را آنانتبلیغی  های فعالیت ،

 اقتضای احترام به آزادی تفکر، جواز تبلیغ هر تفکر و اعتقادی در هر عرصه اجتماع است؟

(3) 

 (2)؟ چیست تربیت با تبلیغ وتفاوت رابطه .2

 تبلیغ چیست؟ دو این نسبت و ربط دارد؟ تفاوت منکر از نهی و معروف به امر با تبلیغ آیا .3

 (3) ؟ منکر از نهی و معروف به امر یا دارد اولویت

 عدم ندهند، قرار توجه مور را تبلیغ امر و بپردازند خود عبادات به فقط مسلمانان اگر .4

 (2) .دهید توضیح ؟ شود می مسائلی چه بروز باعث تبلیغ امر به توجه

 کافی گذاری اثر صرف یا شده گرفته نظر در تبلیغ برای خاصی شرایط اسالم دین در آیا .5

 (2) است؟

 دیگری و خدیجه حضرت ثروت یکی پیشرفت چیز دو با اسالم شود می گفته اینکه آیا .6

 بود عامل دو این اثر بر اسالم گسترش دارد؟آیا مبنایی سخن این آیا( ع) علی شمشیر

 (2) چرا؟

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 تبلیغ کتاب - مطهری
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 در و بگذرد او عقلی ادراک و فرد گوش مرحله از تواند می مبلغ یک تبلیغی پیام چگونه .7

 صرف یا شده گرفته نظر در تبلیغ برای خاصی شرایط اسالم دین در آیا کند؟ اثر فرد جان

 (3)؟ است کافی گذاری اثر

 دارند امروز زمان برای را برداری الگو قابل خاص برنامه و روش دین تبلیغ برای پیامبر آیا .8

 اگر رفت؟ می پیش کارها و فرمود می کمک خداوند داشتند که اخالصی با همینطور یا

 (2)؟ است بوده چه تبلیغ در( ص) اکرم پیامبر ی سیره داشتند، خاصی روش

 (2)کند؟ پیشرفت جهان در اینگونه اسالم شد سبب  عواملی چه .9

 آیا است، شمشیر دین اسالم: گویند می ها مسیحی خصوصا اسالم به متعرضین از بعضی .11

 (2).دهید توضیح ؟ نیست شمشیر دین اسالم ؟آیا است درست مسئله این

 تبلیغی کار در تبلیغ چگونه است؟ در چه شرایطی ممکن است« تبشیر»و « انذار»جایگاه  .11

 (3) شود؟ می افراد تنفیر به منجر

 تبلیغی کار کهدشواری  شرایطچگونه با توجه به خطیر بودن امر تبلیغ و لزوم رعایت   .12

این امر خصوصا از این جهت  باشد؟ اسالم مبلغ که است واجب مسلمانی انسان هر بر دارد

 .گذارد می معکوس اثر نشود انجام درستکار تبلیغ  اگرتواند حایز اهمیت باشد که می

(2) 

 قرار توجه مور را تبلیغ امر و صرفا به امور فردی خود اشتغال داشته باشند مسلمانان اگر .13

 (2). دهید توضیح ؟ شود می مسائلی چه بروز باعث تبلیغ امر به توجه عدم ندهند،

 مسلمانی فرد هر ی وظیفه دیگر، سوی از و علماست و انبیا بزرگ کاریک سو، تبلیغ  از .14

 امر این واقعا آیا دهند انجام توانند می عادی مردم را علما و انبیاء کار چگونه.  است نیز

 (3) است؟ شده گذارده ها دوران و اعصار تمامی در مسلمان افراد همه برعهده خطیر

 :پیام موفقیت عامل4 باذکر  .15
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 کربال حادثه چگونه نمایید تببین و داده تطبیق  کربال حادثه بر را پیام موفقیت عوامل: اوال

 . است تبلیغی جامع و موفق کمال و تمام پیام یک

 در را( مشخص مجموعه یک یا) ملی رسانه موفقیت میزان تطبیق این انجام از پس ثانیا

 دسته صورت به کربال الگوی  و شده ارائه های مالک اساس بر و انقالب و اسالم پیام رساندن

 (4) .نمایید ارزیابی شده بندی

 و ها اتوبوس یا مترو در نصب قابلیت که تبلیغ کتاب از نغز و جالب مطالب و جمالت کلیه .16

 با را است مناسب پیامک ارسال برای یا و دارد را شهر سطح در نویسی دیوار قابلیت یا

 (2).بنویسید مطلب عنوان و صفحه شماره ذکر

 در تبلیغی برنامه چه باشد می اسالمی تعالیم الزم و عام برنامه یک تبلیغ که آنجا از .17

 تبلیغی دورنمای چه مطهر بینش طرح با رابطه در.  نمایید طراحی توانید می خود زندگی

 حد رویکرد با وهم حداکثری رویکرد با هم کسانی چه شما مخاطبین دهید ارائه توانید می

 صدر شرح و تبلیغ بحث با روح بزگواری و بزرگی مبحث ارتباط باشند؟ توانند می  اقلی

 (4)چیست؟

مجاز  قوت نقاط یکسری ایجاد برای حتی درتبلیغ مردم ضعف نقطه از استفادهآیا  .18

 (1)؟است

 مقدس هدفشان کنند متنبه را( ع)داود تاحضرت کردند مطرح را دعوایی که دونفری آن .19

 (3)بود؟ درست کاری چنین آیا دروغ به صحنه یک جعل ظاهرا کارشان اما بود

 کرده تلقی( زروِ عسر ثقیل قول باعناوین) دشواری کار را ودعوت تبلیغ امر قرآن چرا .21

 (2) است؟
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 شود استفاده مشروع هدف برای وفاسد نامشروع های وسیله از نیست جایز اسالم در اگر .21

 بگیردو را قریش التجاره مال قافله شدجلوی داده اجازه مسلمین بهدر صدر اسالم،  چرا

 (3)کنند؟ راتصاحب آن کاالی

به منظور  ودروغ نمایی بزرگ کمی الاقل یعنیهای کنونی، در عرصه رسانه تبلیغ امروزه- .22

 (2)معناست؟ همین به هم دینی تبلیغ آیا جذب حداکثری برای سودآوری بیشتر،

 (2)باشیم؟ داشته تکلف از پرهیز و خلوص درامرتبلیغ چراباید- .23

 (2)ندارد؟ منافات دین بودن وآسان وآیاباسهل شود نمی دین از فرارمردم انذارموجب آیا .24

 (2) نترسد؟ خدا غیر از وهم بترسد خدا از هم مبلغ یک که هست نیازی چه .25

 را رسانی پیام در تبشیر و انذار جایگاه و نموده بیان را رسان پیام شرایط از شرطچند  .26

 (3).دهید شرح

 تبلیغ و نهضت حسینی -فصل دوم

 توضیح است؟ مختلف ابعاد دارای یا است بعدی تک نهضتی( ع) حسین امام نهضت آیا .27

 (3)دهید. 

 (2)؟ دهید توضیح را( ع) حسین امام نهضت در تبلیغ جایگاه .28

 امکان کم تعداد با و داشت را( ع)حسین امام شهادت قصد دشمن اینکه به توجه با .29

 که نکردند حکم خود یاران به حضرت چرا نداشت وجود( ع) حسین امام برای پیروزی

 (2)برسند؟ شهادت به شیعیان از کمتری تعداد تا بروند

 این پیام شد باعث که داشت وجود عاشورا حادثه رسانان پیام شخصیت در نکاتی چه .31

 (2)شود؟ منتقل مختلف اعصار در جهانیان به خوبی به نهضت

 را آن مصادیق از نمونه چند است؟ هایی ویژگی چه دارای حسینی نهضت تبلیغی ابعاد .31

 (3)کنید.  ذکر
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 (1)دارد؟ همخوانی حسینی عزت با السالم علیه حسین امام استنصار آیا .32

 (2)؟ نامیم می اسالم عملی تجسم را کربال حادثه چگونه .33

 (2). دهید توضیح را سیدالشهدا بیت اهل تبلیغی نقش .34

 بیان را مطهری شهید نظر از تاریخ ساختن در زن مستقیم نقش شکل سه .35

 (2).نمایید

 اسالم به زیادی های انسان اسالم ضد بر یهودیت و مسیحیت سنگین تبلیغات وجود با .36

 (2) ندارد؟ ایی فایده تبلیغ اصوال که گرفت نتیجه توان می آیا. کنند می پیدا گرایش

 نمی دین به ها انسان نمودن پایبند عامل خود منکر از نهی و معروف به امر مگر .37

 (2)؟ دارد وجود تبلیغ به نیازی چه دیگر پس باشد

 ؟ شوند نمی واقع موثر دینی های پیام بعضا دینی های تبلیغ کثرت وجود با چرا .38

(2) 

 همراه را بیت داشتنداهل خبر خود شهادت از السالم علیه حسین امام اینکه وجود با چرا .39

 (2)بردند؟ خود

 توضیح است؟ مختلف ابعاد دارای یا است بعدی تک نهضتی( ع) حسین امام نهضت آیا .41

 (2) دهید

 (2)؟ دهید توضیح را( ع) حسین امام نهضت در تبلیغ جایگاه .41

 اسالم به زیادی های انسان اسالم ضد بر یهودیت و مسیحیت سنگین تبلیغات وجود با .42

 (1) ندارد؟ ایی فایده تبلیغ اصوال که گرفت نتیجه توان می آیا. کنند می پیدا گرایش

 پس باشد نمی دین به ها انسان نمودن پایبند عامل خود منکر از نهی و معروف به امر مگر .43

را تبیین « امر به معروف»و « تبلیغ»ربط و نسبت  ؟ دارد وجود تبلیغ به نیازی چه دیگر

 (2)کنید.
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 (2) ؟ شوند نمی واقع موثر دینی های پیام بعضا دینی های تبلیغ کثرت وجود با چرا .44

 عزاداری فلسفه. نمایید بیان صحیح نظر ذکر با را( ع)حسین امام قیام فلسفه در اقوال .45

 (3)چیست؟( ع)حسین امام برای

 پیام رساندن برای ابزاری چه از و بود؟ چه عاشورا نهضت در( ع)حسین امام اهداف -48 .46

 (4)نمودند؟ استفاده اسالم

 همه در جامعه تعالی و اصالح برای راه ترین نزدیک و بهترین  شهیدمطهری، دیدگاه از .47

 (2) ؟ باشد می راهی چه ابعاد

 قیام تبلیغی بعد است، مسلمان هر برای عملی الگوی یک عاشورا قیام اینکه به توجه با .48

 تحلیل تبلیغ های روش و ابزار رسان، پیام شخصیت پیام، محتوای نظر از را عاشورا

 (4).کنید

 خطابه و منبر -فصل سوم

 تبلیغ و خطابه بین  ایی رابطه چه اسالم، از متاثر خطابه یا است خطابه از متاثر اسالم آیا .49

 (3)دارد؟ وجود اسالم

 از استفاده چگونگی و بفرمایید را تربیت و منکر از نهی و معروف به امر با تبلیغ تفاوت .51

 (3)؟ دهید توضیح مورد سه هر برای را خطابه

 (2)دارد؟ وجود خطابه و موعظه بین تفاوتی آیا .51

 (2)است؟ داشته نقشی چه عاشورا قیام جریان در خطابه .52

 (2)؟ شودچرا اخالص شرط الزم برای خطبیب محسوب می« خطابه»در امر   .53

 همه برای را آن که کند می ذکر جمعه نماز ی خطابه برای هایی ویژگی چه مطهری شهید .54

 (2)؟ داند می الزم ها خطابه ی
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 بخواهد اگر شود، اصالح بخواهد کشور این اگر" است معتقد مطهری شهید اساسی برچه .55

 صادقانه احساسات از که است همین راه ترین نزدیک و راه بهترین بیفتد، ترقی جاده در

 ،"دارد واقعیت و دارد حقیقت علیه السالم((که علی بن ))حسین ی باره در مردم ی

 (2)  کنیم؟ استفاده

 چرا اما دارند زیادی گسترش خطابه جلسات ایران اسالمی انقالب با اینکه به توجه با .56

 (2)ندارند؟ را باشند داشته باید که اثراتی آن جلسات این از بعضی

 (3).  بنویسید را «منکر از نهی و معروف به امر» و «تبلیغ» تفاوتهای و شباهتها .57

 (2).  دهید توضیح ؟ چیست در گویی مزاج و گویی مصلحت فرق .58

 (3).  کنید تبیین را تبلیغ مطلوب اسلوب های ویژگی از ویژگی چهار .59

 تبیین ؟ کدامند مطهری شهید دیدگاه از موفق مبلغ یک اصلی شرایط و ویژگی دو .61

 (2).کنید

 

 


