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 خدا نام به
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 1/5. کنید مشخص را زیر جمالت نادرستی و درستی.ا

 غ  ص.دارد دیگر  نیاز دو با دقیقی ارتباط زندگی درست راه کشف(الف

 غ  ص.است اندیشه درعرصه پیامبران برنامه اصلی محورهای از یکی عدالت براساس دینی جامعه کردن بنا(ب

 کنند می استفاده ها ترجمه از وفقط دانند نمی را قرآن زبان که کسانی برای لفظی اعجاز(ج

 غ  ص.است وادار فهم قابل

 

 1/5.کنید کامل مناسب کلمات با را  خالی های جا(2

 .. .  ....  . . .جزء به(ص )پیامبر های مسئولیت که شد سبب خداوند طرف از امام تعیین(الف

   ......... جهت از کمبودی وجامعه یابد ادامه

 .باشد نداشته........   و

 .کنند بنا ....     پایه بر ای حامعه..........که بوده آن پیامبران  ارسال  اهداف از یکی اصوال(ب

 

 (الخاسرین من االخره فی وهو منه یقبل فلن دینا االسالم ؼیر یبتػ ومن)آیه به توجه با.3

 1چیست؟.کنند می انتخاب را اسالم جزء دینی که کسانی کار نتیجه

 

 1دارد؟ نتایجی چه ترتیب به" وتعقل درتفکر بودن برتر "و "برتر معرفت از برخورداری("ع )کاظم امام نظر از.4

 

   خصوص به مردم از بسیاری شدن مسلمان.5

  کریم قرآن تاثیر تحت ودانشمندان ادیبان

 0/5بوده؟ قرآن اعجاز جنبه کدام بر ناظر(الف

 0/5 چیست؟ معلول(ب

 



 

 

 0/75است؟ کرده معرفی چگونه را البالؼه نهج در( ع )علی امام سخن سنت اهل برتر دانشمندان از الحدید آبی  ابن.6

)  

 کردن مخفی امکان تا بشنوند پیامبر زبان واز ببینند خود چشم با مردم که بود آن برای اسالم پیامبر سوی از آیه کدام مصداق اعالم.7

 0/5برود؟ ازبین آن

 

 

 

 0/5چیست؟ الهی آیات عمیق فهم بر علمی مرجع ترین ومعتبرترین اولین.8

 

 ائمه و(ص )،پیامبر( س )فاطمه حضرت مشترک های ،ویژگی اسالمی معارف به توجه با.9

 0/51است؟ کدام( ع)اطهار

 

 1دادند؟ وعده وشیعیان( ع )علی امام برای را فرجامی چه کعبه کنار در اکرم پیامبر.10

 

 0/75بوده؟ اخیر سده در کوچک کشورهای به اسالمی بزرگ کشورهای  تجزیه دشمنان های نقشه ار یکی چرا.11

 

 0/75.باشد اعتماد وقابل درست کامال باید برتر سواالت به پاسخ چرا.12

 

 1ارتقاببخشیم؟ واستدالل دانش با را خود اعتقادات باید چرا.13

 

 0/5اند؟ خریده را آخرت وعذاب دنیا ننگ حقیقت در کسانی چه(ع )علی حضرت فرمایش طبق.14

 

  لموسعون وانا باید  ها بنینا والسماء آیه به توجه با.15

 0/5.است علمی نظریه کدام بیانگر  آسمان دادن وسعت الف

 0/5رارد؟ قرآن اعجاز جنبه ام ک به اشاره آیا این(ب

 



 

 

 1است؟ کرده آماده( ص) پیامبر احادیث به وتحریف جعل ورود برای را زمینه مسائلی چه.16

 

 0/75کنند؟ منع قرآن شنیدن از را مردم مشرکان سران که شده سبب چیز چه.17

 

 ......رجس عنکم لیذهب هللا یرید انما ایه.18

 5 /0 کنید کامل را آیه الف

 0/5.بنویسید پیام یک.ب

 

 باشید موفقیت
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