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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 (2)کند؟ می مطرح را هایی گروه چه مومنان گروه برابر در مجید قرآن .1

 (3)چیست؟ کند می مطرح منافقان برای قرآن که ییاهشاخصه مهمترین .2

 پس. است کم بسیار یا و نشده مطرح اساساً یا نفاق مسأله قرآن، از پیش آسمانی کتب در .3

 شده پرداخته منافقان توصیف و نفاق مسأله به اینقدر مجید قرآن در که چرا است چگونه

 (3) است؟

 چه بر  منافق و کافر مؤمن، به ها انسان بندی تقسیم را تبیین نمایید. نفاق کلمه معنی .4

 (3) دارد؟ وجود نفاق و کفر میان ای رابطه چه میان این در است؟ اساسی

 (2) است؟ مستتر نفاق در چیزی چه چیست؟ نفاق مقابل نقطه .5

 به که کسی آیا شود؟ می محسوب نفاق ای زمینه هر در انسان منویات کردن مخفی آیا .6

 (3) چیست؟ نفاق مرز است؟ منافق کند می پنهان را خود فقر عفت، سبب

لوات اهلل ص)پیامبر از شئون تمام در( لیه السالمع)علی حضرت که نیست معتقد شیعه مگر .7

 بوده، یکسان( لوات اهلل علیهص)پیامبر با ایشان حکومتی روش و کردند می پیروی( علیه

 با برخورد در خود حکومت زمان در( السالملیه ع)علی حضرت که است چگونه پس

 می مواجه شکست با نیز ها جنگ برخی در و نداشته چشمگیری پیشروی دشمنان

 (2) شدند؟

 (2)کرد؟ کن ریشه جامعه در را نفاق توان می آیا چیست؟ منافق ابزار .8

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 مسأله نفاق کتاب - مطهری
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 خدا پیغمبر پسر و نبودند مسلمان بودند زیاد ابن سپاه در عاشورا روز در که گروهی مگر .9

 یا" شعار با چگونه بود؟ تلخ حادثه این آمدن بوجود عامل چیز چه پس شناختند نمی را

 (3)رفتند؟ خدا رسول فرزند با جنگ به "ابشری بالجنه ارکبی اهلل خیل

 ماه دو حدود کوتاهی، زمان( لوات اهلل علیهص)پیامبر رحلت تا غدیر فاصله اینکه رغم علی .11

( لوات اهلل علیهص)پیامبر امر به و داشتند حضور غدیر در که مسلمانانی چگونه بود نیم، و

لوات اهلل ص)پیامبر وصیت کوتاه مدت این از پس بودند کرده بیعت( لیه السالمع)علی با

 (3)گرفتند؟  نادیده را( علیه

 لکم اکملت الیوم" آیه به توجه با دین روح چیست؟ در دین اکمال و دین اتمام فرق .11

 (3)چیست؟ "دینکم

 اما بود؟ پررنگ اینقدر نفاق جریان( لیه السالمع)علی حضرت حکومت دوران در چرا .12

 در بودند کرده آغاز را خود حرکت( لوات اهلل علیهص)پیامبر دوران از که جریان همین

 (3) شود؟ نمی دیده ها آن فعالیت از اثری و بودند گرفته آرام خلفا دوران

 مشیت است؟ تصادفی صورت به امر این آیا گیرد؟ می تعلق امور به چگونه الهی مشیت .13

  (3)دارد؟  "...دینکم من کفروا الذین یئس الیوم " آیه با ای رابطه  چه الهی

 مبعوث پرستی بت و جاهلیت دوران در( لوات اهلل علیهص)اکرم رپیامب اینکه به توجه با .14

 اسالمی جامعه در( لوات اهلل علیهص)پیامبر از پس( لیه السالمع)علی حضرت اما شدند

 می تنزیل به پیامبر": فرمایند می که است چگونه بودند اسالمی حکومت دار عهده

 (2) ؟ "تاویل به من و جنگید

 (2) بود؟ چههای بعد از آن و فتنه عثمان شدن کشته جریان در منافقان نقش .15

 جبهه تحکیم سبب جاهل مآبان مقدس( لیه السالمع)علی حضرت های جنگ در چگونه .16

 (2) شدند؟ نفاق
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 جلوگیری حل راه نمایید تبیین و نموده تحلیل را 88سال فتنه نفاق مساله کتاب اساس بر .17

 (3)؟چیست بعدی فتنه از

 (3)چیست؟ تقیه با نفاق تفاوت است؟ نفاق عیب هر پوشاندن آیا .18

 -کنند ارزیابی بخواهند انسانی نظر از را ما عصر اگر اساسا:است معتقد مطهری شهید چرا .19

 ماقرار زمان و عصر مشخصه و مالک بخواهند را انسانی جنبه یک اگر-صنعتی نظر از نه

 نپرداخته نفاق مساله به قران مانند آسمانی کتاب هیچ چرا و"نفاق عصر بگویم باید دهند

 (3)؟است

 نظرات بیان ضمن شد؟ سپده فراموشی به غدیر پیام اندکی فاصله به خم غدیر از بعد چرا .21

 از بعد غدیر مشکل ایران کشور در چرا بنویسید و نموده تبیین را صحیح نظر شده، ارائه

 (3).نیفتاد اتفاق راحل امام رحلت

 کنونی زمان در را فرضی کامال  حزب یک ثانیا و فرد یک اوال.  بنویسید را منافقین صفات .21

 (3).باشد داشته را نفاق ها ویژگی تمام که  کنید ترسیم

 در دوباره چرا و شد؟ چه ایشان رحلت از بعد پیامبر زمان در نفاق رنگ پر جریان مانند .22

 (3) کرد؟ پیدا بروز و ظهور( ع)امیرالمومنین زمان

 مترو در نصب یا نویسی دیوار یا پیامک ارسال قابلیت که کتاب این جالب مطالب کلیه .23

 (2).بنویسید بیبیدو دارد، را... هاو ،اتوبوس

 توانید می فردی، نفاق دام در نیفتادن از خود پیشگیری برای  عملی برنامه و راهکار چه .24

 (2).دهید ارائه

 با و بیابید  آیات و روایات از را منافقین دیگر صفات کتاب در شده یاد های ویژگی از غیر .25

 (3).بنویسید سند ذکر
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 پیدا چگونه اسالمی جمهوری آینده فتنه ؟ چیست اسالمی جامعه در فتنه بروز دالیل .26

 (4) چیست؟) آینده های فتنه از جلوگیری حل راه شد؟ خواهد

 آن از جلوگیری و ها فتنه شناخت در تواند می چگونه مطهری شهید آثار مطالعاتی طرح .27

 (2)باشد؟ موثر ها

 از خروج های راه کند، می ایجاد اسالمی جامعه در فتنه که غبارآلودی فضای به توجه ا .28

 (3).چیست؟ فتنه

 چه محصول ایران 88 سال فتنه باالخره و کربال فتنه غدیر، در غدیر ماندن سقیفه، فتنه .29

 (3)بود؟ عواملی

 (2)است؟ بدتر کافر از منافق چرا و دارد؟ وجود نفاق و کفر میان ای رابطه چه .31

 (3)نشد؟ همسو و همراه آن با تا کرد شناسایی را نفاق جریان توان می چگونه .31

 جامعه برای آنها خطر( لوات اهلل علیهص)پیامبر که دارد وجود منافقان در ویژگی چه .32

 (3)داند؟ می مشرکان و کفار از بیشتر را اسالمی

 های راه کند، می ایجاد اسالمی جامعه در فتنه که غبارآلودی فضای به توجه با .33

 (3)چیست؟ فتنه از خروج

 جبهه تحکیم سبب جاهل مآبان مقدس( لیهالسالمع)علی حضرت های جنگ در چگونه .34

 (2) شدند؟ نفاق


