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 یسمه تعالی 

 انسانی 12دینی  11سواالت درس

 م؟یندازیب یبه اوضاع قبل از اسالم نگاه ،یقبل از ورود به دوره تمدن اسالم دیچرا با-1

 کردند؟ ادیقبل از اسالم چگونه  امیالسالم، از ا هیعل یعل رمومنانیام-2

 موضوعات قبل از اسالم چه فرمودند؟ذیل السالم  هیعل یعل امام-3

 مذهب مردم آن زمانه_الف

 طانیاطاعت از ش_ب

 ینحوه زندگ _ ج

 دنیخوردن وآشام_د

 عربستان قبل از اسالم چگونه بود؟ اوضاع-4

 رواج داشت؟ ییچه سنت ها لیداخل قبا در-5

 عربستان ،قبل از اسالم چگونه بود؟ رهیخارج از شبه جز اوضاع-6

 کرد؟ یتصور م یگاهیخود چه جا یکه بود؟ و برا زیپرو خسرو-7

 و مردم قبل ازاسالم چگونه بود؟ رانیا اوضاع-8

حکومت خود قرار  زیو .............................. را، دستاو شدیروم با .................... اداره م یامپراتور-9

 داده بود.
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 روم شد؟ یباعث افول امپراتور یعوامل چه-10

 شدند؟ یم میروم قبل از اسالم به چند دسته تقس مردم-11

. یارهایمع هیبر پا یمردم مقدمات تمدن یو تالش وهمراه یخدا آمد تا با همکار رسول-12

 ............ و ............... را بنا کند.

 یبزرگشان آگاه م یها تیاکرم، همواره جامعه را نسبت به عظمت مسئول امبریپ لیچه دل به-13

 داد؟یکرد و به آنان هشدار م

 :دیسی* را بنو ری* فاستقم کما امرت ومن تاب معک وال تطغوا انه بماتعملون بص هیآ امیپ-14

 امبری* از پ ری* فاستقم کما امرت ومن تاب معک وال تطغوا انه بماتعملون بص هیدر آ خداوند-15

 خواهد؟ یاکرم چه م

 تالش کردند؟ ییارهایتحقق چه مع یصدر اسالم برا مسلمانان-16

خانواده  انیبن میکردند، تحک یتحقق آن تالش م یکه مسلمانان صدر اسالم برا ییارهایمع از-17

 :دیده حیرا توض

خانواده نابودشد،  در مورد یجاهل یآن سنت ها لهیرا که بوس امبریاز رفتار پ ییها نمونه-18

 :دیمثال بزن

 کردند؟ یرا ابتر صدا م امبریاعراب ، پ چرا-19

 انقالب درنگرش انسان ها را برعهده گرفتند؟ و رییرسالت تغ امبر،یهمراه با پ یکسان چه-20
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 نمود؟ فایا یتحول جهان نیبزرگ تر یریدر شکل گ هایسالم اهلل عل جهیحضرت خد نقش-21

 داشت؟ یگاهیاسالم چه جا امبرینزد پ هایزهرا سالم اهلل عل حضرت-22

 چه فرمودند.؟ هایدر وصف حضرت زهرا سالم اهلل عل امبراسالمیپ-23

 را رقم زدند؟ خیمردان تار یچگونه زنان پا به پا امبراسالم،یخانواده پدر-24

 بودند. ی........................ و پوشش اسالم. .............. و اریتمام ع یاسالم، الگو امبریپ خانواده-25

 الگو بودند وچرا؟ یا نهیاسالم در چه زم امبریپ خانواده-26

 به مقام ومنزلت زن در اسالم به چه معناست؟ توجه-27

 :دیشد؟مثال بزن دارینسبت به زن چگونه دوباره پد یجاهل یرفتارها بازگشت-28

 :دیسیعباس در مورد زن را بنو یوبن هیام یاز رفتار حاکمان بن ییها نمونه-29

 :دیکن سهیزن در اروپا مقا تیبا موقع یزن وخانواده را درتمدن اسالم تیموقع-30

 وکار زن چه بود؟ تیاسالم در مورد حق مالک دگاهید-31

 زنان چه بود؟ لیاسالم در مورد تحص دگاهید-32

 ست؟یموجود چ کیاسالم در مورد درجه دوم بودن زن بعنوان  رظن-33

 اسالم با اروپا در مورد درجه دوم بودن زن چه بود؟ برخورد-34

علم  یکردند، رشد وبالندگ یتحقق آن تالش م یکه مسلمانان صدر اسالم برا ییارهایمع از-35

 :دیده حیوفرهنگ را توض
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 خود چه فرمود؟ ارانیمکرم اسالم در مورد ارزش علم به  امبریپ-36

که از آتش دوزخ درامان اند،  یکه دوست دارد نگاهش به چهره کسان یفرمودند: کس امبریپ-37

 به ........................ بنگرد.

 چه بود؟ یدوره اسالم یفرهنگ علم یژگیو-38

 :دیاختصاص داشت؟مثال بزن یقشر خاص ایبه طبقه  یدوره اسالم یفرهنگ علم ایآ-39

 بود؟ امبرچگونهیهمسران پ نیزنان و همچن یعلم تیوضع-40

 دند؟ید یم میتعل ینزد چه کس نهیمد زنان-41

 :دیده حیرا توض ی، واقعه ا هایتوسط حضرت فاطمه سالم اهلل عل نهیآموزش زنان مد مورددر-42

 چه فرمودند؟ یزنان به پرسش وعلم آموز قیتشو یبرا هایفاطمه سالم اهلل عل حضرت-43

 ، چه بود؟ نهیمزد پاسخ به سواالت زنان مد هایحضرت فاطمه سالم اهلل عل ازنظر-44

 :دیذکر کن ییسبب عالقه مسلمانان به علم و دانش شد؟آثار آن چه بود؟نمونه ها یعامل چه-45

 شد؟ جادیدر امت اسالم ا یبهداشت وسالمت چه تحول نهیزم در-46

 سالم رامتحول کرد؟ا یایو درمان ، دن یازلحاظ سالمت یدستورات چه-47

 درنهج البالغه در مورد علم ودانش چه فرمودند؟ رمومنانیام-48

 ست؟یچ رمومنانیاز نظرام یدار نید کمال-49

 السالم در مورد منزلت عالم ودانشمند، چه فرمودند؟ هیعل یعل حضرت-50
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 السالم در مورد مرگ عالم و دانشمند چه فرمودند؟ هیعل یعل حضرت-51

 اسالم درمورد ارزش علم چه فرمودند؟ امبریالسالم به نقل از پ هیرضا عل امام-52

 : دیسواالت پاسخ ده نیالسالم به ا هیسخن امام رضا عل طبق-53

 شود؟ یحسنه محسوب م یآموختن دانش چه زمان_الف

 دگار است.، ................. و ............ پرور ی.................... و مذاکره علم یعلم آموز_ب

 جهاد در راه خداست. یلمچه ع _ج

 با .................. هستند. یدوست فتهیفرشتگان ش_د

 دارند؟ یفرشتگان با دانشمندان چه رفتار_ه

 چه فرمودند؟ امبراسالمیزمان پ یدر مورد تحول علم یسیمعروف انگل سندهیشاو، نو برنارد-54

کردند، توجه به عدالت  یتحقق آن تالش م یکه مسلمانان صدر اسالم برا ییارهایمع از-55

 :دیده حیوحقوق مردم را توض

 ست؟یچ یاسالم ارتمدنیمع نیتر مهم-56

 کرد؟ یمردم را به عدالت درهمه ابعاد آن دعوت م امبراسالمیپ چرا-57

 از ابعاد عدالت ، عدالت ................. است. یکی-58

 ست؟یچ میمطابق قران کر در حوزه عدالت اقتصادی، نید یدار وب نیانسان د تفاوت-59
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طعام  یعل حضیوال  میتیال دعی یفذالک الذ نیبالد کذبی یالذ تی* ارا هیآ امیوپ مفهوم-60

 ست؟ی* چنیالمسک

* به نیطعام المسک یعل حضیوال  میتیال دعی یفذالک الذ نیبالد کذبی یالذ تی* ارا هیآ-61

 اشاره دارد؟ یاسالم ارتمدنیکدام مع

 ست؟یاسالم چ امبریجهاد ، از نظرپ نیبرتر-62

 آنان رد وبدل شد؟ نیب یبودند؟ چه مذاکرات یفرخ زاد و زهره بن عبداهلل چه کسان رستم-63

 اسالم به رستم فرخ زاد چه گفت؟ نید یها هیبن عبداهلل درباره پا زهره-64

 نداشت، چه بود؟ یاسالم سازگار نیبود که با د جیرا رانیردرایکه از زمان اردش یسنت-65

 ظالمانه چه بود؟ ازاتیزهره بن عبداهلل به رستم فرخ زاد درمورد سنت و امت پاسخ-66

 :دیرا مشخص کن ریعبارات ز ینادرست ای یدرست-76

 یبه اوضاع قبل از اسالم نگاه دیبا میکه از نقطه شروع حرکت مسلمانان باخبر شو نیا یبرا _الف

 .میندازیب

 یمنف یمثبت فراوان ، جنبه ها یعالوه بر جنبه ها امبریآمده به دست پ دیرتمدن پدد_ب

 هم وجود داشت. یانکار رقابلیغ

 نیبزرگ تر یریخود، نتوانست درشکل گ یتالش ها رغمیعل هایسالم اهلل عل جهیحضرت خد_ج

 کند. فایا ینقش ممتاز یتحول جهان
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 شد. یم یزن در اروپا موجود درجه دوم تلق_د

 ینه چهره کساکه دوست دارد نگاهش ب یو آله و سلم فرمود: کس هیاهلل عل یصل امبراسالمیپ _ ه

 بنگرد. مانیا ندگانیکه از آتش دوزخ در امان اند ، بنگرد ، به جو

 ارتباط : کشف-77

 یعلم آموز                                                                      جهاد  نیبرتر

 سخن حق در مقابل سلطان ستمگر                                          هایسالم اهلل عل جهیخد حضرت

 نیمهم د هیدوپا                                                                            فرشتگان

 )حسنه( کیکارن                         امبراسالمیخدا و رسالت پ یگانگیبه  یگواه

 امبریبزرگ پ یحام                                              مدرسه درکنارمسجد  ساختن

 با دانشمندان یدوست فتهیش                                                                                          

 علم وفرهنگ یرشدوبالندگ                                                                                          

 

  

 

  

 


