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 کند. یم یفر........  مع............و آله و سلم را رسول اهلل و............ هیاهلل عل یصل امبراکرمیدرقرآن پ خداوند (1

 اند؟ دهیرا خاتم نام امبراسالمیوچرا پ ستیخاتم چ یمعن (2

 رد؟ک یم یمعرف یاله امبریپ نیاسالم دراجتماعات مختلف خود را به عنوان آخر امبریپ چرا (3

 :دیده حیزمان ختم نبوت با خداست؟بامثال توض نییچراتع (4

 :دیختم نبوت رانام ببر عوامل (5

 :دیده حیرا توض یبرنامه کامل زندگ افتیدر یبرا یجامعه بشر یختم نبوت  آمادگ ازعوامل (6

 وشاموعراق ومصر رانیمانند ا ییها نیدرسرزم یبزرگ یوفرهنگ یباعث آغازنهضت علم یعامل چه (7

 : دیده حیشد؟توض

 :دیده حیرا توض فیحفظ قرآن ازتحر مل ختم نبوتعوا از (8

 چه بود؟ فیحفظ قرآن ازتحر لیدال (9

 ست؟یچ فیتحر یمعن (10

 دارد؟ حیبه تصح ازیدارد ونه ن لیبه تکم ازینه ن میکر چراقرآن (11

 :دیده حیاکرم را توض امبریعوامل ختم نبوت   وجود امام معصوم پس از پ از (12

 .ابدی. ادامه ............به جز................ امبریپ یها تیمسئول امام معصوم ازطرف خدا سبب شد که نییتع (13

 :دیده حیاسالم را توض نیو روز آمدبودن د ییایختم نبوت  پو ازعوامل (14

 ماندگار باشد؟ شهیهم یتواند برا یم ینید چه (15

 اسالم شده است؟ نید ییایباعث  پو ییها یژگیو چه (16

 دیده حیثابت را توض یازهایدرکنارن ریمتغ یهاازیاسالم توجه به ن نید ییایپو لیازدال (17

 امر ازنظر قرآن کدام است  نیقاعده واصل ثابت ا ر؟یمتغ ایثابت است  ازیوستد ن داد (18

 ؟نیازهای ثابت ومتغیر رادر موضوعی مثل امنیت مشخص نمایید: (19

........  و ............................... هستند که .. یازهایمثل دادو ستد ن ییازهایخاص رفع ن یها شکل (20

 .کنندی...................... براساس اصول ثابت آنها را اعالم م

 نقش متخصصان دین دررفع نیازهای ثابت راباچندمثال توضیح دهید: (21

 : دیده حیو آن را توض دیرا ذکر کن الضرر وال ضرار فی االسالم   یقاعده قرآن موضوع (22

 :دیده حیرا باذکر مثال توض وجود قوانین تنظبم کنندهاسالم   نید ییایپو لیازدال (23

 ست؟یچ امبرقبلیپ روانیپ فهیفرستد وظ یمردم م تیهدا یبرا یدیامبرجدیخداوند پ یوقت (24

 ست؟ینشانه چ دیوآوردن کتاب جد دیامبرجدیپ آمدن (25

 ست؟یزمان نشانگر چ کیدر نید اچندیدو  وجود (26

 وآخرت برساند اسالم است. ایدن یتواند مردم را به رستگار یمکه  ینید چراتنها (27

خرت در آ یچه کس  نیاالخره من الخاسر یمنه وهو ف قبلیفلن  ناید رالسالمیغ بتغیومن   هیآ طبق (28

 ؟چرا؟ انکاراستیز
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 مانند معلم؟چرا؟ ایمانند فروشندگان کاال هستتد  امبرانیاپیآ (29

 رده است؟آو نمایسابق ا امبرانیدرواقع به تمام پ اوردیب نمایا یاله امبریپ نیبه آخر یکس چرااگر (30

مون ل. ونحن له مسو...... لیو اسماع میابراه یوماانزل ال نایبقره قولوا امنا باهلل و ماانزل ال 136 هیآ امیپ (31

 ست؟یچ

 است؟ رفتهیخدا پذ یگذشته ازسو امبرانیپ روانیعذر پ یزمان چه (32

کند؟یگذشته را مواخذه م انامبریپ روانیکدام دسته از پ خداوند (33

 


