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 بسمه تعالی 

 5درس انسانی  11سواالت دینی 

 

 گذاشته است؟ امبراسالمیرا برعهده پ یفیها و وظا تیمتعال چه مسئول خداوند (1

 د.دار ییها تیا مسئولرستاده خدفوان اسالم به عن امبریکه پ دهدی..................... و.............................  نشان م (2

 هستند؟ یچه کسان یوحافظان وح کاتبان (3

 است؟ یچه کس یحافظ وکاتب وح نیوبرتر نیاول (4

 چه فرمودند؟ امبریبن مسعود که بود؟ ودرمورد آموزش قرآن توسط پ عبداهلل (5

 قرآن برعهده که بود؟ یو سوره ها اتیآ میتنظ (6

 اسالم چه بود؟ امبریتوسط پ "یوابالغ وح افتیدر" تیانجام درست مسئول جهینت (7

 ................................. است.ایقرآن  میتعال نییوتب میتعل امبریپ فیاز وظا یکی (8

 :دیده حی( راتوضینید تیقرآن)مرجع میتعال نییوتب میتعل امبریپ فیوظا از (9

 ست؟یچ یاله اتیفهم آ یبرا یمرجع علم نیومعتبرتر نیاول (10

 است؟ یاله اتیفهم آ یبرا یمرجع علم نیومعتبرتر نیاول امبراسالم،یگفتار ورفتار پ اچر (11

 است؟ یمعلم قرآن چه کس نیوبزرگ تر نیاول (12

کمة و إن تاب و الحالک مهمعلّیو  همیزکّیو  اتهیآ همیعل تلوایرسوالً من أنفسهم  همیلقد منّ اهلل إذ بعث ف" فهیشر هیآ (13

 "نیضالل مب یقبل لف کانوا من

 اسالم اشاره دارد؟ امبریپ تیکدام مسئول به (14

الحکمة  الکتاب و معلّمهی و همیزکّیو  اتهیآ همیعل تلوایرسوالً من أنفسهم  همیلقد منّ اهلل إذ بعث ف" فهیشر هیآ طبق (15

 :دینام ببر امبررایپ فیوظا"نیضالل مب یو إن کانوا من قبل لف

 ..... است......................... ای "حکومت لیباتشک یاله نیقوان یاجرا"اسالم  امبریپ یها تیمسئول گرازید یکی (16

 :دیده حی( راتوضیظاهر تی)وال "حکومت لیباتشک یاله نیقوان یاجرا"اسالم  امبریپ یها تیمسئول از (17

 ..................  و ........................ است. یبه معنا تیوال (18

 نمودند؟ یحکومت اسالم لیاقدام به تشک یاسالم چه زمان امبریپ (19

 داشتند؟ یچه نقش یحکومت اسالم لیبودند ودر تشک یچه کسان نیومهاجر انصار (20

 کجابود؟ امبراسالمیمحل حکومت پ نیاول (21

 :دیرامشخص کن ریعبارات ز یانادرستی یدرست (22

 ،یاقتصاد ،یسایس ،یوبه کمک مردم احکام خدا را در همه ابعاد فرهنگ یباتوسعه حکومت اسالم امبراسالمی(پالف

 به اجرا درآوردند. یونظام ییقضا

 .امبراستیانسان ها پ یقیوسرپرست حق ی(ولب

 برد. یمهره ب زیرسول خدا ن یمعنو یها تیازهدا یمعمول یاز روش ها تیالسالم عالوه برترب هیعل ی(حضرت علج

 یظاهر تیسالم به والا امبریتوسط پ االهامیبه صورت خواب  یعالم پاک سرشت درحل مساله علم تی( هداد

 .شودیمربوط م شانیا یومعنو

 ه(اسالم یک دین کامال اجتماعی است.
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 دام است؟کنها آ نیاستوار شده است؟ مهم تر ییها هیالسالم  اسالم برچه پا هیسخنان امام محمدباقر عل مطابق (23

 است؟  ازمندحکومتین یاسالم چراجامعه (24

 شمرده شده است؟ یالمدستورات اس نیازمهم تر یکیوحکومت  تیچراوال (25

 :دیریرانام ب یحکومت اسالم لیضرورت تشک لیدال (26

 :دیده حیاسالم راتوص یاحکام اجتماع یضرورت اجرا" یحکومت اسالم لیضرورت تشک لیازدال (27

 ست؟یاسالم چ نیبودن د یازاجتماع منظور (28

د ناکننب.........  آن بود که مردم ............................. امبرانیازاهداف مهم ارسال پ یکی (29

 .....و....................................................................................

 ست؟یچ رانیامیتحقق هدف بزرگ پ وهیابزاروش (30

 اسالم............................... است. یاحکام اجتماع یاجرا الزمه (31

 :دیده حیطاغوت را توض تیحاکم رفتنیونپد یاله تیوال رشیحکومت پذ لیضرورت تشک لیازدال (32

 ما................... است. یوسرپرست اصل یول (33

 وواجب است؟ یضرور  یاز چه کس یوفرمانبردار اطاعت (34

 کدام است؟ حیصح یرویازاطاعت وپ منطور (35

 ست؟یحکم اطاعت ازطاغوت چ شود؟یگفته م یبه چه کس طاغوت (36

 درست واطاعت نادرست ونابجا کدام است؟ اطاعت (37

 باشد. یطاغوت ...............................  م تیوال رفتنیخدا ونپذ تیوال رشیپد الزمه (38

ا إِلَى نَ أَنْ یَتَحاکَمُوبْلِکَ یُرِیدُوا أُنْزِلَ مِنْ قَمیْکَ وَ  إِلَأَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ فهیشر هیآ طبق (39

 :دیپاسخ ده ریزعِیداً به سواالت بَ االلًضَهُمْ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّ

 حکومت داللت دارد؟ لیضرورت تشک لیازدال کیکدام به  هیآ نی(ا الف

 داده است؟ یتور(خداوند درمورد رجوع به طاغوت چه دسب

 :دیده حیحکومت حفظ استقالل جامعه را توض لیضرورت تشک لیازدال (40

 خواهد؟ یازمومنان چه م گانهیب یدرمورد رابطه با کشورها قران (41

 :دیده حیرا توض لیسب ینف قاعده (42

 وچرا؟ ستیحفظ استقالل جامعه چ الزمه (43

........ ................. را ...حکم .... نیبارآنها نروند، ا ریرندوزیرا نپذ گانگانیسلطه ب خواهدکهیازمومنان م میکر  قران (44

 .ندیگویم

 اشاره دارد؟ یولن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال به کدام قاعده قران هیآ (45

 ؟شاره داردا یمحکومت اسال لیضرورت تشک لیازدال کیولن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال به کدام  هیآ (46

 ت.سا .... پرداخته.................................. نییعصرحاضر به تب تیشخص نی...................... بزرگ تر....... (47

 ست؟یچ امبراسالمیمقام پ نیباالتر (48

 :دیکن فیراتعر یمعنو تیوال (49

 رد؟یپذ یوچگونه انجام م ستیچ یمعنو تیوال (50

 :دیرانام ببر امبراسالمیپ یمعنو تیازوال ییها نمونه (51
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 .افتندیدست  یمعنو تیالقام وم هب........... .............. ریخدا با انجام .............،.............. و .......................... ودرمس رسول (52

 .کندیم تی...................  را هدا یدلها یمعنو تیبااستفاده ازوال امبراسالمیپ (53

....... ................. قیبلکه ازطر ستیو................... ن یمعمول قیازطر یعنی یکارظاهر کی یمعنو تیهدا (54

 .ردیگ یو................................. صورت م

 دارد. ین بستگان.......... آ............به ............................ و............. یمعنو تیانسان ها ازهدا یبهره مند زانیم (55

 :دیده حیالسالم توض هیعل یرادرمورد حضرت عل امبریپ یمعنو تیهدااز یا نمونه (56

 جه فرمودند؟ امبریخود توسط پ تیالسالم درمورد هدا هیعل یعل حضرت (57

 .ناسب استتم د....... افرا........................گوناگون دارد وبا ........................... و ......... یشکل ها وصورت ها یمعنو تیهدا (58

 :دیده حی عصمت (59

 باشد؟ یم یامبریالزمه پ چراعصمت (60

 .دینخواهد رس جهیبه نت یامبریپ تیبدون وجود........................ مسئول (61

 :دیاسالم رانام ببر امبریعصمت پ مراحل (62

 معصوم باشند؟ یوابالع وح افتیدر در دیبا امبراسالمیچراپ (63

 معصوم باشند؟ یاحکام اله نییوتب میدر تعل دیبا امبراسالمیچراپ (64

 معصوم باشند؟ یاحکام اله یدر اجرا دیبا امبراسالمیچراپ (65

 مقاومت درمقابل وسوسه گناه رادارد؟چرا؟ ییدهد که کدام فرد توانا یم صیتشخ یکس چه (66

 :دیسیرسالته را بنو جعلی ثیاهلل اعلم ح هیآ امیپ (67

 ازگناه به چه صورت است؟ تیمصون (68

 کند؟ یرا ازگناه حفظ م امبرانیپ یرونیمانع ب ایآ (69

 ست؟یارچیت واختمعص رابطه (70

 کنند؟ یچراگناه نم ارندیواخت زهیغر یدارا امبرانیکه پ نیباا (71

 ست؟یگناه چ شهیور علت (72

 

به چه معناست ؟توض


