
 

 

 رمبا متن سئوال ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید :  1

 مفهوم می گردد ؟  «مسدود بودن راه بهانه گیری انسان های دور افتاده از راه هدایت » از دقت در پیام کدام آیه ،  . 1
 

 ی اَعطی کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدی .ا الَّذرَبُّنَالف ( 

 حُجَّهٌ بَعدَ الرُّسُلِ .ونَ لِلنّاسِ عَلَی اهللِ رُسُالً مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئَلّا یَکب ( 

 اَن هَدانَا اهلل .ج ( وَ قالُوا الحَمدُ لِلّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهتَدیَ لَوال 

 عَلَیها . سِه وَ مَن ضَلَّ فَاِنَّما یَضِلُّاهتَدی فَلِنَف د ( اَنّا اَنزَلنا عَلَیکَ الکِتابَ لِلنّاسِ بِالحَقِّ فَمَنِ
 

نزد کسی درس نخواند . در عین حال از همان ابتدای بعثت ، آیاتی را بر مردم . پیامبر گرامی اسالم )ص( ، مطابق رسم زمانه 2

 خواند که برترین معارف را در بر داشت . قرآن کریم در این باره چه می فرماید ؟ 
 

 لِتَتلُوَ عَلَیهِمُ الَّذی اَوحَینا اِلَیک .قَبلِها اُمَمٌ کَذلِکَ اَرسَلناکَ فی اُمَّهٍ قَد خَلَت مِن الف ( 

 بِیَمینِکَ اِذاً لَارتابَ المُبطِلون . ما کُنتَ تَتلوا مِن قَبلِه مِن کِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُب ( 

 . کَثیراًج ( اَفَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِند غَیرِ اهللِ لَوَجَدوا فیهِ اختِالفاً 

 مِن مِثلِه .د ( وَ اِن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلی عَبدِنا فَأتوا بِسورَهٍ 
 

برای آگاهی مردم می خواند و مصداق آن . پیامبر گرامی اسالم )ص( ، کدام آیه را در حالی که با شتاب به سوی مسجد می آمد ، 3

 کیست ؟ 

 ، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( . امام علی )ع( ، حضرت زهرا )س(  -الف ( تطهیر  

 امام علی )ع( ، حضرت زهرا )س( ، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( .   -ب ( والیت  

 امام علی )ع( ، که مردم با چشم خود ببینند و امکان کِتمان آن نباشد .  -ج ( تطهیر  

 تمان آن نباشد . امام علی )ع( ، که مردم با چشم خود ببینند و امکان کِ  -د ( والیت  
 

در میان تمام ادیان الهی ، هیچ تضاد ذاتی وجود ندارد . اگر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود ، ناشی از چیست و کدام آیه . 4

  شریفه مؤید آن است ؟ 
 

 و مسلمان بود . ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی ، بلکه یکتا پرست –ظلم و تعصب اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق الف ( 

و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند قطعاً دین نزد خدا اسالم است  –ظلم و تعصب اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق ب ( 

 مگر ... 

 ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی ، بلکه یکتا پرست و مسلمان بود . –ج ( کوشش آنان برای دعوت مسلمانان به مذهب خود 

قطعاً دین نزد خدا اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند  –نان برای دعوت مسلمانان به مذهب خود د ( کوشش آ

 مگر ... 

1 

 صحیح با غلط بودن هر جمله را مشخص نمایید :  2
 

 /  غلط         (          ) صحیح                      اند .   .  محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همه آنها یک دین آورده 1

 .              ) صحیح          /  غلط         (. پیامبران در مورد همه گناهان عصمت دارند و ما ، در بعضی گناهان معصوم هستیم 2

  (. اصوآلً تعلیم و تبیین دین امری تمام نشدنی ، ولی اداره جامعه تمام شدنی است .                  ) صحیح          /  غلط         3

 ( ) صحیح          /  غلط                            از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن است . ، « رسایی تعبیرات با وجود اختصار » . 4
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 جمالت زیر را کامل کنید :  3

 . نیاز به ................................. پس از پیامبر )ص( ، نه تنها از بین نمی رود ، بلکه بیشتر می شود . 1

 .................... است .سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها را ................................. می گویند که مرتبه ای برتر از ............. 2

 ................................... .. انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد که عبارتند از .............................................. و ............3

  «آن که بندگان در ............................................ تعقل کنند .  خداوند رسوالنش را نفرستاد جز برای» امام کاظم )ع( می فرمایند : . 4

 

5/1  

 مورد اضافه است ( . 1کشف ارتباط :   هر حدیث را به آیه مربوط به خود وصل کنید )  4
 

 آیه  حدیث ردیف

 یا اَیُّهَا الرَّسول بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک  الف حدیث جابر 1

 مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلیٌّ مَوالهُ  ب حدیث غدیر 2

 اَطیعُوا اهللَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی االَمرِ مِنکُم  ج  3
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 نام ببرید :  5

 

 . کدام نیاز اساسی ، ارتباط دقیقی با دو نیاز دیگر دارد ؟ 1

 شود ؟  . نشناختن چه چیزی ، باعث از دست رفتن عمر انسان می2

 نام دین و راهی که خداوند برای هدایت انسان ها فرستاده به چه چیزی تعبیر شده است ؟ . 3

 . کدام حقیقت از همان آغاز نزول ، مورد توجه همگان حتی مخالفان قرار گرفته بود ؟ 4

 را نام ببرید .. یک مورد از مسئولیت های مهم پیامبر اکرم )ص( 5

 ی جامعه اسالمی به والیت و حکومت اسالمی را بنویسید .. یکی از دالیل نیازمند6

 آنان بوده است را نام ببرید .. یکی از ویژگی های پیامبران را که الزمه پیامبری 7

 . یکی از نام های آخرین حج پیامبر اکرم )ص( را بنویسید .8

 

2 

 جدول زیر را کامل کنید :  6
 

 تعریف نام

 ان از سطح زندگی روزمره باالتر می رود ، مطرح می شوند .نیازهایی هستند که وقتی انس 

  اسالم

 « برای چه زندگی می کند ؟ » یکی از نیازهای بشر است که باعث می شود او بخواهد بداند  

  فطرت
 

2 

 ) حداکثر یک سطر ( پاسخ کوتاه بدهید :   7
 

 ت با ختم نبوت پایان می پذیرد ؟ . در میان مسئولیت های سه گانه پیامبر )ص( ، کدام مسئولی1
 

 چه کسانی دشمنان اسالم را دوست و برخی از مسلمانان را دشمن معرفی می کنند ؟ . 2
 

 . برای رسیدن به کدام اقدام ، شایسته است اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم ؟ 3

 

 چیست ؟  آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن قرآن و اسالم. 4
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 پاسخ کامل و تشریحی بدهید :  8
 

 توضیح دهید .« ختم نبوت » را به عنوان یکی از دالیل « آمادگی جامعه بشری » . برای دریافت برنامه کامل زندگی ، 1

 

 

 

 

 

 

 قرآن را شرح دهید .« جامعیت و همه جانبه بودن » . از موارد اعجاز محتوایی قرآن کریم ، 2

 

 

 

 را کامل و ترجمه نمایید و نام آن را بنویسید .« اِنَّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ .................................................................... تَطهیراً » فه . آیه شری3

 

 

  معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است ؟ . 4
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 موفق باشید

 


