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 بسمه تعالی

 انسانی 12دینی  10سواالت درس 

 م؟یکرده اند بشناس یبه ما معرف نید انیشوایوپ میرا که قرآن کر یتمدن اسالم کی یارهایمع دیچرابا-1

تحقق آن  یو برا ستیچ یاسالم اریبر اساس مع یا جامعه جادیا یانسان مسلمان برا کی یازجمله برنامه ها-2

 کرد؟ دیچه با

 :دیکناو با ابن عباس را ذکر یازگفتگو یکه بود ؟ خالصه ا فیبن عف ییحی-3

 بود؟ یچه عوامل ازمندیبه عصر اسالم ن تیاز عصر جاهل گذر-4

آغاز کرده و با کمک یاران خود در ........................... پیامبراسالم رسالت بزرگ خود را از ............................. -5

 پایه های تمدن اسالمی را بنا نهاد.

در ...........  نیادیبن یدر ................................ و تحول نگرش ازمندیاسالم نبه عصر تیجاهلازعصرگذر-6

 ......................................... مردم بود.

 د؟یسیرا بنو یتمدن اسالم یارهایمع-7

 : دیده حیرا توض یتمدن اسالم اریمع نیاول-8

 کدام است؟ دیبعد از توح یتمدن اسالم اریمع نیتر مهم-9

 ا هُمْ یَْحزَنُونَ * :* مَْن آمَنَ ِباللَّهِ َوالْیَوْمِ الْآخِرِ وََعمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُْرهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوٌْف عَلَیْهِْم وَلَ هیدرآ-10

 اشاره شده است؟ یتمدن اسالم یارهایاز مع اری: به کدام معاوال

 گذارد؟ یتمدن اثر م کی یریگوجهان آخرت چگونه بر شکل  دی: اعتقاد به توحایثان

 د؟یده حیرا توض یاله تیوال رشی، پذ یتمدن اسالم یارهایمع از-11
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 اسالم چه بود؟ امبریشدن پ ختهیبرانگ لیدل-12

اشاره  یاسالم ارتمدنی* به کدام مع* یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم؛  هیآ-13

 دارد؟

 است؟ یاله تیوال رشیو پذ یحکومت اسالم لیتشک لیاز دال یتمدن اسالم اریمع کدام-14

 ل؟یخارج شدند؟ به چه دل یاله تیخلفا از وال کدام-15

 د؟یده حیجامعه است آن را توض ی، اصل عدالت محور یتمدن اسالم اریمع نیچهارم-16

 ........ محور بود...................... یجامعه ا ییاسالم، برپا امبریاهداف پ نیرتاز مهم  یکی-17

 اسالم چه بود؟ امبریجامعه عدالت محور توسط پ ییاز برپا هدف-18

 : دیسیجامعه عدالت محور را بنو ییاسالم در برپا امبریپ اقدامات-19

 کند؟یم انیعدالت ب یبرقرار ینمازگزاران در راستا یرا برا یچه اوصاف قران-20

 کند؟یم ادی یکند، از چه کسان یرا معرف نیکنندگان د بیتکذ خواهدیآنجا که م قران-21

 :دیکن فیقرآن، بوجود آمده بود، توص اناتیاکرم و ب امبریرا که در اثر رفتار پ امبریحاکم برعصر پ یفضا-22

تمدن  ارمعی کدام به*  ۖ  َمعَهُمُ الْکِتَابَ وَالِْمیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ * لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا  هیآ-23

 داللت دارد؟ یاسالم

 :دیده حیمقام و منزلت زن را توض یایممتاز خانواده و اح گاهی، جا یتمدن اسالم یارهایمع از-24

 است. یفساد وتباه یانسان ها ومانع اصل تی......................... کانون رشد وترب-25

 و منزلت زن در قبل اسالم چگونه بود؟ مقام-26

 د؟یبه زن مقام ومنزلت بخش یطیدر چه شرا اسالم-27



 

3 
 

 آورد. دیخانواده و زن پد گاهیدر جا میعظ یانقالب شیوخ ..................................... و ...............خدا با .... رسول-28

 کرد؟ دایپ یگاهیمردم به اسالم زن چه جا دنیگرو با-29

 ست؟یاز زن چ یشدن استفاده ابزار یملغ دیوفوا آثار-30

 جادشد؟یا یچه تحوالت ییحضور زن در جامعه و رابطه زناشو نهیآمدن اسالم در زم با-31

، ............  یاخالق لیکانون رشد فضااززن ، دراسالم ان بود که خانواده  یلغو استفاده ابزار لیاز دال یکی-32

 و.......................... گردد.

 شود؟یعفاف زن حفظ م میعزت و حر یزمان چه-33

 لِکَۖ  ذَ فِی إِنََّ ۖ  ةً *َومِْن آَیاتِهِ أَنْ خَلَقَ َلکُمْ ِمنْ أَنْفُسُِکمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُْم مَوَدًََّة وَرَحْمَ هیآ-34

 * : یَتَفَکََّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیَاتٍ

 اشاره دارد؟ یتمدن اسالم یارهایاز مع اری: به کدام معاوال

 است؟ شهیاهل اند یبرا ییها امیدر بردارنده چه نشانه ها وپ هیآ نی: اایثان

 کرد؟ جادیملت ها تحول ا نیاسالم چگونه در روابط ب امبریپ-35

 ملت ها قبل از اسالم چگونه بود؟ نیب روابط-36

 دارند؟ ییها یژگیچه و کیاسالم در زمان خود اعالم کردند ، کدام است؟ هر امبریکه پ یجبهه ا دو-37

اشاره  یتمدن اسالم ارمعی کدام به* ۖ  مْ بَیْنَهُ ُرحَمَاءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ  َمعَهُ وَالَّذِینَ ۖ  * مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ  هیآ-38

 دارد؟

 اشاره شده است؟ زین یویدن یزندگ یاسالم بنانهادند، به رشد وتعال امبریکه پ یدر جامعه ا ایآ-39

 پرداختند؟ یافراد م تیچگونه به ترب امبریپ ،یجامعه متمدن اسالم یریشکل گ یراستادر-40
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 * وَمِنْهُم مَّن یَقُوُل رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * : هیآ-41

 اشاره دارد؟ یتمدن اسالم اری: به کدام مع اوال

 مردم توجه دارد وهم به آخرت آنان؟ یای: چرا قرآن هم به دن ایثان

 آن ، دعوت خود را آغاز کرد، چگونه بود؟که رسول خدا در یجامعه ا یعلم تیموقع-42

 :دیسیاز خرافات در عصر قبل ازاسالم را بنو ییها نمونه-43

 .............. نفر بود. تیافراد باسواد در عصر جاهل تعداد-44

....... و............... سوق بر ........ یمبتن یزندگ یببرد و مردم را به سو نیرا از ب یآمد تا آداب جاهل امبراسالمیپ-45

 دهد.

 بود درباره ............... و .................... بود. ینازل شد و آغازگر رسالت و امبریکه بر پ یاتیآ نیاول-46

 یارهایاز مع کیبود در چه مورد بود؟ و به کدام  ینازل شد و آغازگر رسالت و امبریکه بر پ یاتیآ نیاول-47

 اشاره دارد؟ یاسالم

 را شکست؟ ییو خرافه گرا تیچگونه سد جاهل امبریپ-48

 طلب علم و دانش بر زن و مرد .................... است. امبریپ دگاهید از-49

 ست؟یچ یدر تمدن اسالم ییو عقل گرا ی، ثمره اصل خردورز نقش-50

 جوامع آن روز مشتاق علم شدند؟ نیسبب شد که جاهل تر یعوامل چه-51

 یتمدن اسالم ارمعی کدام به*  الْأَلْبَابِ أُولُو یَتَذَکََّرُ  إِنََّمَا ۖ  * قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الََّذِینَ یَْعلَمُونَ َوالََّذِینَ لَا یَعَْلمُونَ  هیآ-52

 اشاره دارد؟

 :دیکن نییرا تع ریعبارات ز موضوع-54
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 مبارزه با حکمت ستمگران و طاغوت _الف

 یندن حق خود از ظالم به آسانمظلوم در ستا ییتوانا _ب

 زن یاستقالل مال_ج

 قبل ازاسالم یها وجبهه ها یمردود اعالم کردن صف بند_د

 خدا یونعمت ها نشیآفر یها ییبایاز ز یبهره مند_ه

 یدعوت به علم آموز_و

 

 

 


