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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دین و زندگی 2

تاریخ آزمون: 1399/10/04

زمان برگزاري: 4200 دقیقه

مصلی نژاد

هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا (س) بیان چه مطلبی بود و براي تبیین آن، کدام آیۀ شریفه را تالوت می کردند؟ - 1

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ معرفت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ عصمت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»   ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ عصمت اهل بیت (ع) -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»  ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ معرفت اهل بیت (ع)  -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص) براي اولین بار، هم زمان با نزول کدام آیۀ قرآن بود؟ - 2

آنچه بر تو از خدا نازل شده را ابالغ نما. اي پیامبر عشیره خود را انذار کن.

خدا اراده کرده شما را از ناپاکی دور کند. از خدا و پیامبر و اولی االمر اطاعت کنید.

سؤاالتی از قبیل «آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟» و «زاد و توشۀ سفر آخرت چیست؟» به ترتیب مربوط به کدام نیازها هستند؟ - 3

کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی  درك آیندة خویش - شناخت هدف زندگی 

کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش  درك آیندة خویش - درك آیندة خویش 

الزمه ي استقرار و ماندگاري یک دعوت .................. است و در حقیقت .................. همه ي پیامبران الهی .................. بوده است . - 4

تبلیغ دائمی و مستمر ـ شریعت ـ متفاوت تبلیغ دائمی و مستمر ـ شریعت ـ یکسان

تثبیت ویژگی هاي فطري مشترك ـ دین ـ یکسان تثبیت ویژگی هاي فطري مشترك ـ دین ـ متفاوت

پیام به دست آمده از روایت «انّا معاشر االنبیاء امرنا أن نکلّم النّاس علی قدر عقولهم» بیانگر کدام موضوعات است؟ - 5

علل فرستادن پیامبران متعدد - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  علل ختم نبوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

علل ختم نبوت - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین   علل فرستادن پیامبران متعدد - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

در کالم پیامبر اکرم (ص) کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، چگونه معرفی شده است و این موضوع مؤید کدام ویژگی - 6
رهبري پیامبر اسالم (ص) است؟

به من ایمان نیاورده است. - تالش براي برقراري عدالت و برابري  به من ایمان نیاورده است. - مبارزه با فقر و محرومیت 

شیعۀ ما نیست. - تالش براي برقراري عدالت و برابري  شیعۀ ما نیست. - مبارزه با فقر و محرومیت 

امام خمینی (ره) عامل خیانت ممالک اسالمی را چه چیزي معرفی می کنند و چه توصیه اي در این راستا دارند؟ - 7

ابر قدرت ها - «روي پاي خودتان بایستید.»  اختالفات و هوا هاي نفسانی - «روي پاي خودتان بایستید.» 

ابر قدرت ها - «در سایۀ فرهنگ اسالمی مجتمع شوید.» اختالفات و هوا هاي نفسانی - «در سایۀ فرهنگ اسالمی مجتمع شوید.» 

انسانی که تنها یک بار زندگی را تجربه می کند، چگونه می تواند با اطمینان خاطر به هدف خلقت برسد و در این زمینه، کدام آیه/آیات شریفه تلنگري به - 8
اوست؟

رین َو منذریَن ...» با شناخت هدف زندگی - «ُرُسًال ُمبشَّ رین َو منذریَن ...»   با کشف راه درست زندگی -  «ُرُسًال ُمبشَّ

با شناخت هدف زندگی -  «و العصر اِنَّ االنساَن لَفی ُخسٍر ...»   با کشف راه درست زندگی - «و العصر اِنَّ االنساَن لَفی ُخسٍر ...»

کارهاي خارق العاده اي که پیامبران در موقع بعثت انجام می دادند در تعبیر قرآن کریم .................. نام دارد و .................. آن را .................. می نامند. - 9

آیت ـ امامان ـ دعوت به مبارزه  آیت ـ اندیشمندان اسالمی ـ معجزه 

نشانه ـ امامان ـ معجزه  نشانه ـ اندیشمندان اسالمی ـ دعوت به مبارزه 

1



پیامبر اکرم (ص) علت سقوط اقوام و ملل پیشین را در چه امري می دانست؟ - 10

عدم مطالعۀ علل شکست و پیروزي اقوام ما قبل خود  تبعیض در اجراي عدالت 

تعصبات قومی و قبیله اي و رواج افکار جاهلیت  عدم رعایت تقوا و ظلم و بی عدالتی

حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است. - 11

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

نفوذ خارق العادة قرآن در افکار و قلوب در طول تاریخ، به ترتیب مؤید وعلّت چیست؟ - 12

اعجاز لفظی - ساختار زیبا و آهنگ موزون آیات قرآن  اعجاز لفظی - مسلمان شدن ادیبان و دانشمندان 

اعجاز محتوایی - ساختار زیبا و آهنگ موزون آیات قرآن اعجاز محتوایی - مسلمان شدن ادیبان و دانشمندان 

میزان بهره مندي انسان ها از هدایت معنوي پیامبر (ص) به .................. و .................. آنان بستگی دارد. - 13

منشاء دین واحد .................. است. - 14

- در هر جامعه اي از افکار و عقاید و آداب و رسوم آن جامعه به .................. تعبیر می شود. 15

خداوند همۀ مخلوقات را به شیوه هاي .................. هدایت می کند. - 16

درست یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. - 17

اسالم یک دین کامًال فردي است.

والیت و سرپرستی جامعه که بر عهدة پیامبر است، همان والیت معنوي است.

جمالت درست یا نادرست را با (ص / غ) نشان دهید. - 18

با ختم نبوت، پیامبري پایان می پذیرد، اما مسئولیت هاي پیامبر پس از ایشان به امامان می رسد.

حدیث منزلت عالوه بر اعالم جانشینی امام علی (ع) به ختم نبوت هم اشاره دارد.

آیۀ شریفۀ  «و الّسماء بََنیناها بأیٍد َو انّا لَُموسعون»  را ترجمه کنید. - 19

به چه کسانی طاغوت می گوییم؟ - 20

منظور از فطرت در مورد انسان چیست؟ - 21

رفتار سران قریش درصدر اسالم با پیامبر اکرم (ص) چگونه بود؟ - 22

جملۀ «من یار و یاور تو خواهم بود اي رسول خدا» به کدام واقعۀ تاریخی اشاره دارد؟ - 23

الزمۀ جانشینی پیامبر(ص) چیست؟ - 24

دو نمونه از نیازهاي ثابت انسان را نام ببرید. - 25

چرا دانشمندان کارهاي خارق العادة پیامبران را معجزه می نامند؟ - 26

علل فرستادن پیامبران متعدد را نام ببرید. - 27

دو ویژگی اصلی پاسخ به نیاز هاي بنیادین را با علت بیان کنید. - 28

حدیث «انا مدینه العلم و علی بابها» به چه موضوعی در مورد علم علی (ع) اشاره می کند؟ - 29
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