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مقدمه مؤلف

گفتم:هیچکسنمیداندتودلمچیمیگذره
گفت:»إَناهّٰللَیحوُلَبْیَنالَمرِءَوَقلِبه«خداحائلهستبینانسانوقلبش.]انفال/24[

گفتم:غیرازتوکسیراندارم
ْقَرْبإَلْیِهِمْنَحْبِلاْلَوِریِد«ماازرگگردنبهانساننزدیکتریم.]ق/16[

َ
گفت:»َنْحُنأ

گفتم:خستهام.
گفت:»َلَتْقَنُطواِمْنَرَحمِةاهّٰلل«ازرحمتخداناامیدنشید.]الزمر/53[

گفتم:انگارمرافراموشکردهای!
گفت:»َفاْذُکُروِنیأْذُکْرُکْم«منویادکنیدتایادشماباشم.]بقره/152[

گفتمخیلیخونسـردی!توخداییوصبور!منبندهاتهسـتموظرفصبرمکوچکاسـت...یک
اشارهکنیتمامه!

واَشْیَئاَوُهَوَشُرَلُکْم«شایدچیزیکهتودوستداریبهصالحتنباشه.]بقره/216[ گفت:»َعَسٰیأْنُتِحبُّ
گفتم:دلمگرفته!

ِهَوِبَرْحمَتِهَفِبذِلَکَفْلَیْفَرُحوا«مردمبهچیدلخوشکردن؟!بایدبهفضلورحمت گفت:»ِبَفْضِلاللَّ
خداشادباشند.]یونس/58[

ه. ْلُتَعَلیاللَّ گفتم:اصالبیخیال!َتَوکَّ
ِلیَن«خداآنهاییراکهتوکلمیکننددوستدارد.]آلعمران/159[ اْلُمَتَوکَّ َهُیِحبُّ اللَّ گفت:»ِإنَّ

گفتم:چقدراحساستنهاییمیکنم.
یَقِریُب«منکهنزدیکم.]بقره/186[ گفت:»َفِإنِّ

گفتم:توهمیشهنزدیکی،مندورم...کاشمیشدبهتونزدیکشوم.
َواْلَصاِل«هرصبحوعصر عًاَوِخیَفًةَوُدوَناْلَجْهِرِمَناْلَقْوِلِباْلُغُدوَّ َکِفیَنْفِسَکَتَضرَّ گفت:»َواْذُکْرَربَّ

پروردگارتروپیشخودتباخوفوتضرعوباصدایآهستهیادکن.]اعراف/205[
گفتم:اینهمتوفیقمیخواهد!

ُهَلُکْم«دوستنداریدخداشماراببخشد؟]نور/22[ َفراللَّ نَیْغِ
َ
وَنأ َلُتِحبُّ

َ
گفت:»أ

گفتم:معلومهکهدوستدارممراببخشی.
ُه«بهجزخداکیهکهگناهانراببخشد؟]آلعمران/135[ اللَّ ُنوَبإلَّ گفت:»َوَمْنَیْغِفُرالذَّ

گفتم:نمیدانمچراهمیشهدرمقابلاینکالمتکممیارم!آتشممیزند،ذوبممیکند،عاشقمیشوم...!
توبهمیکنم.

ِریَن«خداهمتوبهکنندههـاراوهمآنهاییراکهپاک اُلُمَتطهَّ واِبیـَنَوُیِحبُّ التَّ َهُیِحبَّ اللَّ گفت:»إنَّ
هستند،دوستدارد.]بقره/222[
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درسدوم

تداومهدایت

تستهایتألیفی

خداوند با توجه به کدام یک از صفاتش ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت؟. 1
4( لطف و عدل 3( حکمت و رحمت  2( لطف و رحمت  1( عدل و حکمت 

وحی خداوند به پیامبر اکرم)ص( و توصیه به سایر انبیاء الوالعزم چه بوده و این موضوع بیانگر چه نوع هدایتی است؟. 2
1( اسالم را بپذیرید و وحدت خود را حفظ کنید ـ تشریعی
2( اسالم را بپذیرید و وحدت خود را حفظ کنید ـ عمومی

3( دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید ـ عمومی
4( دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید ـ تشریعی

اهل کتاب دربارٔه چه چیزی اختالف کردند و علت اختالف آنها چه بود؟. 3
2( دین ـ رشک و حسادت 1( مذهب ـ تنگ نظری و جهل 

4( دین ـ تنگ نظری و جهل 3( مذهب ـ رشک و حسادت 

کدام گزینه صحیح است؟. 4
1( حضرت ابراهیم پیرو آیین نوح بودند و یهودیان و مسیحیان او را مسلمان می دانستند.

2( حضرت ابراهیم پیرو آیین نوح بودند و یهودیان و مسیحیان او را پیرو یهود و مسیح می دانستند.
3( حضرت ابراهیم مسلمان بودند و مسیحیان و یهودیان او را پیرو دین یهود و مسیح می دانستند.

4( حضرت ابراهیم مسلمان بودند و مسیحیان و یهودیان او را پیرو دین اسالم می دانستند.

راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده چیست؟ و بر اساس آیات قرآن کریم خداوند کدام یک را برای . 5
انسان ها فرستاده و فرمان الهی به انبیاء چیست؟

2( مذهب ـ ادیان ـ پذیرش دین 1( دین ـ یک دین ـ  تبلیغ دین 
4( دین ـ ادیان ـ پذیرش دین 3( مذهب ـ یک دین ـ تبلیغ دین 



16  پرسش های چعااگزینه ری دین و زندگی یازدهم

فطرت به معنای چیست؟ وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم منظور از آن کدام است؟. 6
1( فطرت نوع عام آفرینش است ـ منظور از آفرینش عام انسان، ویژگی هایی است که خداوند در فرع آفرینش 

وی قرار داده است.
2( فطرت نوع عام آفرینش است ـ منظور از آفرینش خاص انسان، ویژگی هایی است که خداوند در فرع 

آفرینش وی قرار داده است.
3( فطرت نوع خاص آفرینش است ـ منظور از آفرینش عام انسان، ویژگی هایی است که خداوند در فرع 

آفرینش وی قرار داده است.
4( فطرت نوع خاص آفرینش است ـ منظور از آفرینش خاص انسان، ویژگی هایی است که خداوند در اصل 

آفرینش وی قرار داده است.

به چه علتی خداوند یک برنامٔه کلی به انسـان ها ارزانی داشـته تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقت شان قرار . 7
داده است برساند؟ نام این برنامه چیست؟

2( آداب و رسوم مشترک ـ اسالم 1( فطرت مشترک ـ اسالم  
4( آداب و رسوم مشترک ـ دین 3( فطرت مشترک ـ دین  

کدام یک به ترتیب برنامٔه اسالم در حیطٔه اندیشه و ایمان و کدام یک در حیطٔه عمل است؟. 8
1( انجام واجبات دینی و ترک محرمات ـ پذیرش خدای یگانه و دوری از شرک
2( پذیرش خدای یگانه و دوری از شرک ـ انجام واجبات دینی و ترک محرمات

3( عادالنه بودن نظام هستی ـ کسب فضایل اخالقی
4( کسب فضایل اخالقی ـ عادالنه بودن نظام هستی

محتـوای اصلی دعوت پیامبـران ................ اسـت و همه آنهـا ............. آورده اند با این وجـود تعالیم انبیاء در . 9
احکام .............. متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره با دوره ای دیگر تفاوت داشته است.

2( یکسان ـ یک دین ـ فرعی 1( متفاوت ـ چند دین ـ اصلی 
4( یکسان ـ چند دین ـ فرعی 3( متفاوت ـ یک دین ـ اصلی 

این که پیامبران امت های خود را به نماز دعوت کرده اند اما در شـکل و تعداد آن تفاوت هایی بوده اسـت  این قبیل  . 10
تفاوت ها سبب تفاوت در کدام یک نشده است؟

4( اجرای دین 3( اصل دین  2( احکام دین  1( فروعات دین 

در بحث تجدید نبوت علت ماندگاری و استقرار یک دعوت چیست؟. 11
1( تبلیغ تدریجی آن همراه با سعی و تالش بدون وقفه است.

2( تبلیغ تدریجی آن همراه با ایمان استوار و تالش بی مانند است.
3( تبلیغ دائمی آن همراه با سعی و تالش بدون وقفه است.

4( تبلیغ دائمی آن همراه با ایمان استوار و تالش بی مانند است.



دا  دوه ر تدروه هدری  17

چه عاملی سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به . 12
راحتی کنار بگذارند و این موضوع مربوط به کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟

2( رشد تدریجی ـ استمرار و پیوستگی در دعوت 1( تداوم ـ استمرار و پیوستگی در دعوت 
4( رشد تدریجی ـ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 3( تداوم ـ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 

این که هر پیامبری که مبعوث شد دربارٔه توحید معاد عدالت عبادت خداوند و مانند آن سخن گفته اما بیان او در . 13
سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است، ما را متوجه کدام موضوع می سازد؟

2( تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 1( استمرار و پیوستگی در دعوت 
4( حفظ قرآن از تحریف 3( رشد تدریجی سطح فکر مردم 

این که پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: انا معاشر االنبیاء أمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم ما را متوجه کدام موضوع . 14
می سازد؟

2( تجدید نبوت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم 1( تجدید نبوت ـ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 
4( ختم نبوت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم 3( ختم نبوت ـ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 

علت فراموشی و تغییر تعالیم انبیاء از مباحث تجدید نبوت چیست؟. 15
1( ابتدایی بودن سطح فرهنگ، زندگی فردی و توسعٔه کتابت

2( تدریجی بودن رشد سطح فرهنگ، زندگی اجتماعی و عدم توسعٔه کتابت
3( تدریجی بودن رشد سطح فرهنگ، زندگی فردی و توسعٔه کتابت

4( ابتدایی بودن سطح فرهنگ، زندگی اجتماعی و عدم توسعٔه کتابت

یکی از عوامل تجدید نبوت عدم توانایی آنان در گرفتن برنامٔه کامل زندگی و ........... که در عصر نزول قرآن ............. .. 16
1( پایین بودن سطح درک انسان ها ـ بشریت به آن درجه از رشد فکری و فرهنگی رسیده بود که بتواند 

کامل ترین برنامٔه زندگی را دریافت و حفظ کند.
2( پایین بودن سطح درک انسان ها ـ مجموعٔه معارف و احکام موجود در قرآن به گونه ای است که بتواند به 

تنهایی پاسخگوی همٔه نیازهای بشر باشد.
3( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ بشریت به آن درجه از رشد فکری و فرهنگی رسیده بود که بتواند 

کامل ترین برنامٔه زندگی را دریافت و حفظ کند.
4( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ مجموعٔه معارف و احکام موجود در قرآن به گونه ای است که بتواند به 

تنهایی پاسخگوی همٔه نیازهای بشر باشد.

موضوع نیاز یا عدم نیاز به پیامبر و تعیین زمان ختم نبوت با چه کسی است؟. 17
4( پیامبر ـ علماء عصر 3( پیامبر ـ مردم  2( خدا ـ خدا  1( خدا ـ پیامبر 

٭
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عبارت با ورود اسـالم به سـرزمین های دیگری مانند عراق ـ مصر و شـام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شـد . 18
مربوط به کدام موضوع است؟
1( حفظ قرآن کریم از تحریف

2( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
3( استمرار و پیوستگی در دعوت

4( آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامٔه کامل زندگی

»عبارات تالش و کوشـش مسـلمانان در پرتـو عنایت الهی« و »به دسـت آوردن پاسـخ نیازهای فـردی و اجتماعی . 19
انسان« مربوط به چه موضوعاتی است؟

1( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(
2( وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص( ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

3( حفظ قرآن از تحریف ـ آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامٔه کامل زندگی
4( آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامٔه کامل زندگی ـ حفظ قرآن از تحریف

صیانت قرآن از تندباد دیرینٔه تحریف معلول چیست؟ که مهر ............. بر آن قرار داد.. 20
1( عنایت پیامبر و سعی و تالش مسلمانان ـ جاودانگی

2( عنایت الهی و اهتمام پیامبر اکرم ـ جاودانگی
3( عنایت پیامبر و سعی و تالش مسلمانان ـ الهی بودن

3( عنایت الهی و اهتمام پیامبر اکرم ـ الهی بودن

کدام عامل باعث شد که جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد؟. 21
1( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

2( حفظ قرآن از تحریف
3( آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی

4( وجود امام معصوم پس از پیامبر

َبا مرتبط با کدام موضوع اسـت و موضوع شـیؤه داد و سـتد مربوط به کدام . 22 َم الِرّ ـُه اْلَبْیَع َوَحـرَّ َحلَّ اللَّ
َ
آیٔه شـریفٔه َوأ

دسته از نیازهاست؟
2( اختیارات حاکم اسالمی ـ ثابت 1( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ ثابت 

4( اختیارات حاکم اسالمی ـ متغیر 3( پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ متغیر 

َبا چه نوع اصلی است؟ و چه کسانی بر اساس آن اصل شکل های خاص ربا . 23 َم الِرّ ُه اْلَبْیَع َوَحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
قاعده قرآنی َوأ

و معامله در این زمان را معین می کنند؟
2( متغیر ـ حاکم جامعه 1( ثابت ـ فقیهان و مجتهدان 

4( متغیر ـ فقیهان و مجتهدان 3( ثابت ـ حاکم جامعه  
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در کنار قوانین ثابت و متغیر کدام یک برای حاکم نظام اسـالمی در نظر گرفته شده است و کاربردش بیش تر در چه . 24
موردی است؟

1( اختیارات عام ـ تضاد یک مورد مهم با یک مورد مهم تر
2( اختیارات عام ـ توافق یک مورد مهم با یک مورد مهم تر
3( اختیارات ویژه ـ توافق یک مورد مهم با یک مورد مهم تر
4( اختیارات ویژه ـ تضاد یک مورد مهم با یک مورد مهم تر

محدودیت خرید و فروش کاال جهت استقالل سیاسی و اقتصادی کشور از وظایف .......... است و همچنین ......... . 25
می تواند جهت حمایت از تولید ملی مانع ورود برخی کاالها شود؟

2( حکومت اسالمی ـ نظام اسالمی 1( دین اسالم ـ کارگزاران نظام 
4( حکومت اسالمی ـ کارگزاران نظام 3( دین اسالم ـ نظام اسالمی 

دین آخرین پیامبر الهی کامل ترین و شایسته ترین ............ برای ................. تمامی انسان ها در همٔه زمان هاست . 26
و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.

4( هدف ـ هدایت 3( برنامه ـ هدایت  2( برنامه ـ سعادت  1( هدف ـ سعادت 

بیت »یکی خط است ز اول تا آخر             بر او خلق جهان گشته مسافر« با کدام معنی آیٔه قرآنی هم مفهوم است؟. 27
1( قطعًا دین نزد خداوند اسالم است.

2( دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.
3( این دین آیین پدرتان ابراهیم)ع( است و او شما را از پیش مسلمان نامید.

4( و هر کس که دین جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.

در گزینه های ذیل چند عبارت درست وجود دارد؟. 28
الف: هر یک از پیامبران دین الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های دوران خود بیان کرده اند.

ب: خداوند فقط یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به دین تعبیر می شود.
ج: آمـدن پیامبر جدیـد و آوردن کتـاب جدید نشـانگر این اسـت که همـه تعلیمات پیامبـر قبلی اکنـون نمی تواند 

پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.
د: هر پیامبری که می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد.

1 )4  2 )3  4 )2  3 )1



20  پرسش های چعااگزینه ری دین و زندگی یازدهم

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این اسـت که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند این . 29
کار به معنای چیست؟

1( سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از همٔه پیامبران است.
2( به معنای این است که آنان فقط می خواهند از احکام خدا اطاعت کنند.

3( پیروی از فرمان خدا و سرپیچی از فرمان پیامبران گذشته است.
4( سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است.

عبارت قرآنی » َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن« دربارٔه چه کسانی است؟. 30
1( هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.

2( عدم برپایی دین و ایجاد تفرقه و اختالف
3( آنانی که وقتی به حقانیت دین آگاه شدند راه مخالفت را پیمودند.

4( آنانی که وقتی نسبت به حقانیت دین ناآگاه بودند راه مخالفت را پیمودند.

در عبارات ذیل چند مورد درست وجود دارد؟. 31
الف: اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد در واقع عمل به احکام تمام انبیاء نموده است.

ب: انبیاء مردم را به سوی خود و سپس به سوی خدا دعوت می کردند.
ج: همه انبیاء یک راه و یک سخن داشته اند و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.

د: پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب سال 
قبل را تصحیح می کنند.

3 )4  1 )3  2 )2  4 )1

تستهایسراسری

خداوند در قرآن به حضرت نوح و سایر پیامبران)ص( چه سفارشی فرموده و این امر ناظر بر کدام هدایت است؟. 32
)انسانی 96 با تغییر( 1( قطعًا دین نزد خدا اسالم است ـ تشریعی 

2( قطعًا دین نزد خدا اسالم است ـ عمومی
3( »دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید« ـ تشریعی
4( »دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید« ـ عمومی
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در میان تمام ادیان الهی هیچ تضاد ذاتی وجود ندارد. اگر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود، ناشی از چیست؟ . 33
)تجربی 96( و کدام آیٔه شریفه، مؤید آن است؟ 

1( ظلم و حسد اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی...«
2( ظلم و حسد اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق ـ »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است...«

3( کوشش آنها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی...«
4( کوشش آنها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است...«

با وجود این که اساس دعوت پیامبران دین واحد بوده است، دلیل چند دینی چیست و کدام آیٔه شریفه، حاکی از . 34
)زبان 96( آن است؟ 
1( تجاوز آگاهانٔه مردم به اصالت دعوت ـ »قطعًا دین نزد خداوند،  اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالف 

نپیمودند مگر...«
2( ناآگاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خدا ـ »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه 

مخالف نپیمودند مگر...«
3( تجاوز آگاهانٔه مردم به اصالت دعوتـ  »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست و مسلمان بود...«

4( ناآگاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خداـ  »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست و مسلمان 
بود...«

یکی از علت های آمدن پیامبران متعدد در طول تاریخ پربرکت رسالت »رشد تدریجی سطح فکر مردم« بوده است، . 35
)زبان 95( این مفهوم از دقت در پیام کدام عبارت استنباط می شود؟ 

اُس ِباْلِقْسِط« نَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّ
َ
َناِت َوأ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِیّ

َ
1( »َلَقْد أ

وُتوا اْلِکَتاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم«
ُ
ِذیَن أ ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّ ِه اْلِ یَن ِعنَد اللَّ 2( »ِإنَّ الِدّ

َم الّناس َعلی َقدِر ُعقوِلِهم« 3( »اّنا َمعاِشَر األنبیاء َاِمرنا َان ُنَکلَّ
ْساَلِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه« 4( »َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اْلِ

نتیجٔه تکامل جامعٔه انسـانی چیسـت و آنجا که »روش ها و شـیوه های برخورد با مسـائل، مطابق با نیازهای حادث . 36
)تجربی 95( اعمال می گردد« کدام یک از عوامل بی نیاز از پیامبر، معمول می گردد؟ 

1( وحدت شریعت ـ اختیارات حاکم نظام اسالمی
2( ختم نبوت ـ اختیارات حاکم نظامی اسالمی

3( وحدت شریعت ـ توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت
4( ختم نبوت ـ توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای امت
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چه عاملی سبب شد تا تعالیم الهی در طول زمان های مختلف در میان مردم بماند و جزء  آداب و فرهنگ آنان شود؟. 37
)انسانی 95( 1( پاسخگویی جامع ادیان الهی به همٔه نیازهای زمانه 

2( آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامٔه زندگی
3( استمرار و پیوستگی در دعوت
4( رشد تدریجی سطح فکر مردم

)هنر 95 با تغییر(. 38 آمدن پیامبران متعدد به چه منظوری بوده است و کدام عبارت، به این موضوع اشاره دارد؟ 
1( تعلیمات اصیل و تحریف نشده را به انسان های دوران خود ابالغ کنندـ  »انا معاشر األنبیاء امرنا ان نکّلم 

الّناس...«
َبا« َم الِرّ ُه اْلَبْیَع َوَحرَّ َحلَّ اللَّ

َ
2( تعلیمات اصیل و تحریف نشده را به انسان های دوران خود ابالغ کنند ـ »َوأ

3( دین الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های دوران خود بیان کنندـ  » انا معاشر األنبیاء امرنا ان نکّلم 
الّناس...«

َبا« َم الِرّ ُه اْلَبْیَع َوَحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
4( دین الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های دوران خود بیان کنند ـ »َوأ

آیٔه شـریفٔه: »قطعًا دین نزد خداوند، اسـالم اسـت و اهل کتـاب در آن، راه مخالـف نپیمودند مگـر...« کدام ویژگی . 39
)انسانی 93( تفرقه افکنان را مورد انتقاد قرار داده است؟ 

1( بی توجهی آنان به لزوم دستیابی به کتاب های آسمانی و هدایت انسان
2( نداشتن علم و آگاهی و بی توجهی به لزوم علم آموزی و دریافت هدایت

3( آگاهی آنان از حقیقت و طغیان و حسد با وجود درک واقعیت
4( ایجاد اختالف و شبهات بر مبنای تفکر و تعقل در کتاب های الهی

چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در زندگی و آداب و فرهنگ مردم و ماندگاری پیام الهی گردید؟. 40
)ریاضی 93 با کمی تغییر( 1( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام مختلف بشری 

2( استمرار در دعوت پیامبران و تبلیغ مستمر دین الهی
3( درک صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن در حد توان آنان

4( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعٔه ارتباطات

آنجا که طغیان و ظلم، تابعی از آگاهی و موجب نافرمانی از امر خداوند متعال شود، پیام کدام آیه ترسیم می شود؟. 41
)انسانی 93 با تغییر(  
1( »و آنچه را ما به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«

2( »این دین آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.«
3( »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست و مسلمان بود.«

4( »اهل کتاب در آن، راه مخالف نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند.«
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)خارج از کشور 93(. 42 آنجا که تعلیمات پیامبر متقّدم، در برابر تندباد ویرانگر تحریف قرار گیرد، ....... 
1( وجوب مقابله با آن رویداد بر دوش آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

2( پیامبری به مشّیت خداوند برانگیخته می شود که مصّدق دعوت پیشین و هادی مردم باشد.
3( وظیفٔه عالمان آن دین است که وحی الهی را از آسیب آن تندباد مخرب عقاید، حفظ کنند.

4( خدای متعال، موضع گیری سرسختانه مقابل آن رویداد ویرانگر را وظیفٔه تمام مکلفان، اعالم کرده است.

آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامٔه کامل زندگی، زمینه ساز ............. است و صیانت قرآن از تندباد دیرینٔه . 43
)هنر 93( تحریف، معلول ............. بود که مهر .............. بر آن، قرار داد. 

2( رشد عقلی ـ عنایت الهی ـ جاودانگی 1( ختم نبوت ـ عنایت الهی ـ جاودانگی 
4( رشد عقلی ـ اهتمام پیامبر)ص( ـ الهی بودن 3( ختم نبوت ـ اهتمام پیامبر)ص( ـ  الهی بودن 

از دقـت در پیـام آیٔه شـریفٔه: »قطعًا دین نزد خداوند، اسـالم اسـت و اهل کتـاب در آن، راه مخالـف نپیمودند مگر . 44
)تجربی 93( ................« دریافت می گردد که ................ 

1( اهل کتاب در برابر دعوت پیامبر خود، آگاهانه َعَلم مخالفت توأم با ستم، برافراشتند.
2( اسالم، که همان تسلیم در برابر دعوت پیامبران است. نارضایتی خود را از ایجاد اختالف در دین خدا، اعالم 

می دارد.
3( اساس دعوت پیامبران از آدم تا خاتم، دین واحد بوده است و اختالف در برداشت، عامل حدوث چنددینی 

بوده است.
4( اساس دعوت پیامبران، دین واحد بوده است و چنددینی، تابعی از آگاهی توأم با تجاوز آنان به اصالت دعوت 

بوده است.

»ریشـٔه پیدایش ادیان مختلف« از دقت در پیام آیٔه شریفٔه ............... به دست می آید. اگر بگوییم: »هر پیامبری . 45
دین الهی را متناسب با زبان خاص برای مردم زمان خود تبلیغ می کند.« به ................ اشاره کرده ایم. )تجربی 92(

1( »آنچه به ابراهیم، موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید...« ـ 
استمرار و پیوستگی در دعوت

2( »قطعًا دین نزد خداوند،  اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به 
حقانیت آن آگاه شدند« ـ استمرار و پیوستگی در دعوت

3( »آنچه به ابراهیم، موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید...« ـ 
رشد تدریجی سطح فکر مردم

4( »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالف نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت 
آن آگاه شدند« ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم
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»فطرت مشترک انسانی و ویژگی های فطری مشترک، مالزم با عنایت خداوند، در قرار دادن یک برنامٔه کلی برای . 46
)زبان 92 با تغییر( دست یابی به هدف مشترک است.« این مفهوم، از دقت در پیام کدام آیه به دست می آید؟ 

1( »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی«
2( »دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«

3( »هر کسی دینی جز اسالم اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد.«
4( »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است.«

اگر بگوییم: »خداوند، یک دین برای پیامبران وضع کرده و از آنان خواسته که آن را به پا دارند و در آن، گرفتار تفرقه . 47
)خارج از کشور 92( نشوند.« پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟ 

1( »قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن،  راه مخالفت نپیمودند...«
2( »این دین آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید...«

3( »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود...«
4( »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست و مسلمان بود...«

)سراسری خارج از کشور ـ 91(. 48 الزمٔه استقرار و ماندگاری یک دعوت، ............ و در حقیقت ........... 
1( تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.

2( پایبندی به اصول و ارزش های آن می باشد ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.
3( تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ استـ  دین همٔه انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت 

داشتند.
4( پایبندی به اصول و ارزش های آن باشد ـ دین همٔه انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

بـا توجه به آیٔه 19 سـورٔه آل عمـران، اهل کتاب اختـالف نکردند مگر بعد از آن کـه .......... و اختالف شـان از روی . 49
)سراسری هنر ـ 91 با تغییر( ............. بود. 

2( ناآگاهی از دستورهای الهی ـ ستم و تجاوز 1( ناآگاهی از دستورهای الهی ـ جهل و نادانی 
4( از حقیقت آگاه شدند ـ جهل و نادانی 3( از حقیقت آگاه شدند ـ ستم و تجاوز 

معنی آیٔه شـریفٔه ......... ریشـٔه پیدایش ادیان مختلف را بیان می کند، و پیدایش ادیان مورد قبـول قرآن ..........   . 50
)ریاضی 89 با تغییر(  

1( و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر پس آنان که به حقانیت آن آگاه شدند ـ است.
2( و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم این بود که دین را به پا دارید و 

در آن تفرقه نکنید ـ است.
3( و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم این بود که دین را به پا دارید و 

در آن تفرقه نکنید  ـ نیست.
4( و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر پس آنان که به حقانیت آن آگاه شدند ـ نیست.



دا  دوه ر تدروه هدری  25

طبق حدیث شـریف »اّنا َمعاشـِر االنبیاء ُاِمرنا َان ّنِکّلم الّناَس علـی َقدِر ُعقوِلِهم« موضـوع ......... از علل .......... . 51
نبوت است.

)سراسری خارج از کشور ـ 88( 1( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ تجدید 
2( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ ختم

3( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ تجدید
4( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ ختم

با توجه به آیٔه 19 سـورٔه آل عمران »قطعًا دین نزد خداوند اسـالم اسـت و اهل کتـاب در آن راه مخالفت نپیمودند . 52
)سراسری انسانی ـ 88 با تغییر( مگر...« علت اختالف اهل کتاب کدام مورد بود؟ 

1( یهودیان و مسیحیان هر کدام مردم را به راه خود دعوت می کردند.
2( چون تعلیمات پیامبر قبلی یا از بین رفته بود و یا تحریف جزئی شده بود.

3( چون جهل داشتند از روی ستم و تجاوز این اختالف را به راه انداختند.
4( با این که علم داشتند از روی ستم و تجاوز این اختالف را به راه انداختند.

پیام حدیث: »انا معاشر االنبیا َامرنا ان نکّلم الّناس علی قدر عقولهم« مبّین کدام یک از دالیل تعدد انبیای الهی، . 53
)زبان 88 با تغییر( ضمن وجود و قبول یک برنامه می باشد؟ 

1( عدم بلوغ عقلی و آمادگی کامل برای دریافت و پذیرش فرمان خداوند
2( دستخوش تحریف قرار گرفتن تعلیمات انبیای الهی در طول زمان

3( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام هم زمان با نبوت رسوالن
4( تحریف تعلیمات پیامبران به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ

کدام ویژگی در انسـان ها عامل این امر شـده که خداوند یک برنامه  کلی در اختیار آنها گذاشـته تا آنان را به هدف . 54
)فنی و حرفه ای 87( مشترکی برساند؟ 

1( فطرت که در میان انسان ها مشترک است.
2( بهره مند شدن از شکوفایی استعداد تفکر و تعقل

3( غریزه که عامل خواسته های مشترک آنهاست.
4( قدرت اختیار و تصمیم گیری در کارهای فردی و اجتماعی

از دقت در این کالم پیامبر گرامی اسـالم)ص( که فرمود: »اّنا معاشـر االنبیاء َامرنا نکّلم الّناس علی َقْدِر ُعقولهم« . 55
)تجربی 86( مفهوم می گردد که ................ می باشد. 

1( تکلم با مردم به زبان آنان، مأموریت نهاده شده بر دوش انبیا
2( رشد عقلی دادن به انسان های هر زمان، زمینه ساز هدایت آنان

3( مأموریت نهاده شده بر دوش انبیا در هر زمان، رشد عقلی دادن به انسان
4( میزان درک و فهم انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیا
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به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیا که ضرورت تجدید نبوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد، . 56
)ریاضی 86( ...................... بود. 

1( معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعٔه کتابت
2( معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامٔه کامل زندگی
3( علت رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام و عدم توسعٔه کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

4( علت پایین بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامٔه کامل زندگی

با توجه به حدیث: »اّنا معاشر االنبیاء امرنا َان نکلم الناس علی قدر عقولهم« علت آمدن پیامبران متعدد چیست . 57
)هنر 86 با تغییر( و منشأ  اختالف و چند دینی کدام است؟ 
1( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ دسته ای از دانشمندان دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر مقاومت می کردند.

2( استمرار و پیوستگی در دعوت ـ سطح فرهنگ و زندگی فردی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبران قبل
3( رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ سطح فرهنگ و زندگی فردی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبران قبل

4( رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ دسته ای از دانشمندان دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر مقاومت می کردند.
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درسدومـتداومهدایت

تستهایتألیفی

صفحه 16. 1 گزینه 2 

خداوند با لطف و رحمت خود ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت و راهی را در اختیارمان 
قرار داد که همان راه مستقیم خوشبختی است.

صفحه 17. 2 گزینه 4 

خط فکری: خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد )بیانگر هدایت تشریعی یعنی هدایت ویژٔه انسان است( 

و این که خداوند به پیامبران اوالعزم یعنی نوحـ  ابراهیمـ  موسی و عیسی وصیت کرد و بر پیامبر اکرم وحی نمود 
که الف: دین را برپا دارید ب: و در دین تفرقه نکنید.

صفحه 17. 3 گزینه 2 

قطعـًا دیـن نزد خداوند اسـالم اسـت و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر پـس از آن که به حقانیت آن 
آگاه شدند آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.

صفحه 17. 4 گزینه 3 

قرآن در سورٔه آل عمران می فرماید: ابراهیم)ع( نه یهودی و نه مسیحی بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.

صفحه 18. 5 گزینه 1 

دین به معنای راه و روش است راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده همان دین الهی است که 
بدان اسـالم می گویند بر اسـاس آیات قرآن کریم خداوند یک دین برای انسـان ها فرسـتاده و به همه پیامبران 
فرمان داده است تا همان دین را. در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند انبیاء هم این فرمان را 

اطاعت کرده و مأموریت خود را انجام داده اند.

صفحه 18. 6 گزینه 4 

خط فکری: فطرت به معنای نوع خاص آفرینش اسـت وقتی از فطرت انسـان سـخن می گویم منظور آفرینش 

خاص انسـان و ویژگی هایی اسـت که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده اسـت از ابتدای آفرینش انسـان تا 
کنـون اقـوام مختلفـی روی زمین زندگـی کرده اند این افراد با این کـه در برخی خصوصیات ماننـد نژاد ـ زبان و 
آداب و رسوم با یکدیگر تفاوت دارند ولی همگان ویژگی های فطری مشترکی دارند مثل استعداد تفکر ـ قدرت 

اختیار ـ فضایل اخالقی ـ خیرخواهی ـ کمال گرایی و...
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صفحه ؟. 7 گزینه 1 

بـه سـبب ویژگی هـای مشـترک )فطرت( خداوند یـک برنامه کلی به انسـان ها ارزانی داشـته تا آنـان را به هدف 
مشترکی که در خلقت شان قرار داده است برساند این برنامه اسالم نام دارد )ِان الدین عندالله االسالم( که به 

معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.

صفحه 18 و 19. 8 گزینه 3 

خط فکری: در دین از انسـان خواسـته می شـود تا با اندیشـه در خود و جهان هستی به ایمان قلبی دست یابد 

ایمان به خدای یگانهـ  دوری از شـرکـ  فرسـتادگان الهیـ  راهنمایان دینـ  سـرای آخرت و پاداش و حسابرسی 

عادالنه ـ عادالنه بودن نظام هستی ـ در حیطٔه عمل از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است تالش 
نماید تا: با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن خداوند را عبادت و بندگی کند فضایل اخالقی مانند عفت 
راسـتگویی و امانـت داری را کسـب نمایـد و از رذایـل اخالقـی ماننـد ظلـمـ  نفـاقـ  دروغ و ریا خـودداری کندـ  

جامعه ای دینی براساس عدالت بنا نماید.

صفحه 19. 9 گزینه 2 

چون همٔه پیامبران الهی مردم را به ایمان به خدا و انبیاء و آخرت و عادالنه بودن نظام هستی و عمل به واجبات 
و ترک محرمات و کسب فضایل و دوری از رذایل دعوت کرده اند به همین دلیل محتوای اصلی دعوت پیامبران 
یکسـان اسـت و همه آنها یک دین آورده اند با این وجود تعالیم انبیاء در برخی احکام فرعی متناسـب با زمان و 

سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره با دوره ای دیگر تفاوت داشته است.

صفحه 19. 10 گزینه 3 

چون محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسـان اسـت و همه آنها یک دین آورده اند تعالیم انبیاء در برخی احکام 
فرعی تفاوت داشته است ولی این تفاوت ها سبب تفاوت در اصل دین نشده است.

صفحه 19. 11 گزینه 4 

خـط فکـری: الزمـٔه مانـدگاری یـک پیـام تبلیـغ دائمـی و مسـتمر آن اسـت پیامبـران الهی بـا ایمان اسـتوار و 

تـالش بی ماننـد در طـول زمان های مختلف دین الهـی را تبلیغ می کردند آنان سـختی ها را تحمل می کردند تا 
خداپرسـتی عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسـان ها جاودان بماند و گسـترش یابد و شـرک و ظلم 
و رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سـبب شـد تا تعالیم جزء سـبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شـود و 

دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

صفحه 19. 12 گزینه 1 

تداوم و تبلیغ دائمی و مستمر دعوت انبیاء سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم 
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شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند این موضوع مربوط به استمرار و پیوستگی در دعوت 
از علل تجدید نبوت است.

صفحه 19 و 20. 13 گزینه 3 

خط فکری: یکی از علل تجدید نبوت رشـد تدریجی فکر و اندیشـه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ 

اسـت از این رو الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شـوند تا همان اصول ثابت دین الهی 
را در خور فهم و اندیشـٔه انسـان های دوران خود بیان کنند و متناسـب با درک آنان سـخن گویند در حقیقت هر 
پیامبری که مبعوث می شد دربارٔه توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند، و مانند آن سخن گفته اما بیان او در 

سطح فهم و درک مردم خود بوده است. )تذکر: گزینه 4 یکی از علل ختم نبوت است(

صفحه 19 و 20. 14 گزینه 2 

یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد )تجدید نبوت( رشد تدریجی سطح فکر مردم است و پیامبر اکرم)ص( در 
این باره می فرمایند: ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازه عقل شان سخن بگوییم.

صفحه 20. 15 گزینه 4 

خـط فکـری: یکـی از علـل تجدید نبـوت تحریف تعلیمات پیامبر پیشـین اسـت به علـت ابتدایی بودن سـطح 

فرهنـگ و زندگـی اجتماعـی و عدم توسـعٔه کتابت تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شـد یا به گونه ای تغییر 
می یافت که با اصل آن متفاوت می شد بر این اساس پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار 

دیگر به مردم ابالغ می کردند.

صفحه 23. 16 گزینه 1 

خط فکری: از عوامل تجدید نبوت پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامٔه کامل 

زندگـی اسـت امـا در عصر نزول قرآن با این که مردم حجاز سـطح فرهنگی پایینی داشـتند امـا آمادگی فکری و 
فرهنگـی جوامـع مختلـف بـه میزانی بود که می توانسـت کامل تریـن برنامٔه زندگـی را دریافت و حفـظ کند و به 
کمک آن پاسـخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دسـت آورد و به همین جهت می بینم که با ورود اسـالم به 
سـرزمین های دیگری مانند ایران عراق مصر و شـام نهضت های علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان 

و عالمان فراوانی ظهور کردند.

صفحه 23. 17 گزینه 2 

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرسـتد و اوسـت که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان تشـخیص می دهد 
تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست زیرا اوست که دقیقًا می داند عوامل ختم نبوت فراهم شده یا نه.
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صفحه 23. 18 گزینه 4 

یکی از علل ختم نبوت آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی است که موضوع ورود اسالم به 
سرزمین های دیگری، مانند ایران ـ عراق و ... از موارد مربوط به این موضوع است.

صفحه 23. 19 گزینه 3 

یکی از موارد حفظ قرآن از تحریف سـعی و تالش مسـلمانان در پرتو عنایت الهی اسـت و این که انسـان بتواند 
پاسـخ نیازهـای فـردی و اجتماعـی را به دسـت آورد مربوط به آمادگی جامعٔه بشـری برای دریافـت برنامه کامل 

زندگی است. این دو مورد از موارد علل ختم نبوت است.

صفحه 23. 20 گزینه 2 

خط فکری: تالش و کوشش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر اکرم)ص( در جمع آوری و 

حفظ قرآن داشت این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید به همین جهت 
این کتاب نیازی به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.

صفحه 24. 21 گزینه 4 

خـط فکـری: هـر 4 گزینـه دربـاره ی علل ختم نبوت اسـتـ  اما وجـود امام معصـوم پس از پیامبـر اکرم)ص(:  

تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه 
کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد.

صفحه 24. 22 گزینه 3 

توضیح کامل در تست 23 داده شده است.

صفحه 24. 23 گزینه 1 

خط فکری: یک دسـته نیازهای متغیر داریم که از درون نیازهای ثابت پدید می آیند. مثاًل داد و سـتد یک نیاز 

َم  ُه اْلَبْیَع َوَحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
ثابت است قرآن برای این نیاز ثابت یک قاعده و اصل ثابتی دارد و آن قاعده این است که َوأ

َبا خداوند معامله را حالل کرده است اما ربا را حرام ـ اما شیؤه داد و ستد ممکن است در هر زمان تغییر کند  الِرّ
مثـاًل یـک روز کاال را بـا کاال عوض می کردند روز دیگر به جای کاال  سـکه می گرفتنـد بعدها پول اعتباری یعنی 
اسـکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی معامله ها را تنظیم می کنند در هر یک از این موارد ربا شـکل 
خاصی پیدا می کند که باید تشـخیص داده شـود این شـکل های خاص نیازهای متغیر ما هسـتند که فقیهان و 
مجتهدان بر اسـاس آن اصل ثابت و با تحقیق و مطالعه در کتاب و سـنت شـکل های خاص ربا و معامله در این 

زمان را معین می کنند و به کسانی که مجتهد نیستند اعالم می کنند تا مطابق با آن عمل کنند.
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صفحه 25. 24 گزینه 4 

خـط فکـری: در کنـار قوانین ثابت و متغیر اسـالم، برای حاکم نظام اسـالمی، اختیارات ویـژه ای در نظر گرفته 

اسـت کـه ایـن اختیـارات بیش تر در مواردی اسـت که یک مورد مهم بـا یک مورد مهم تر در تضـاد قرار می گیرد و 
شـرایط ویژه ای پیش می آورد که نیازمند قانون جدید اسـت و حاکم اسـالمی می تواند این قانون جدید را وضع 
کنـد. بـه عنـوان مثال در دین اسـالم هر کس نسـبت به مالـی که از راه حالل به دسـت آورده اسـت اختیار دارد 
و می توانـد آن را بـه اختیـار خـود در هـر جا و مکانی که می خواهد در امور مشـروع مصرف کنـد اما اگر حکومت 
اسـالمی تشـخیص دهد که برای اسـتقالل سیاسـی و اقتصادی کشـور الزم اسـت خرید و فروش برخی کاالها 
محـدود شـود می توانـد بـا وضع احـکام و مقرراتی تجـارت آزاد را محدود کنـد و مقررات ویژه  ای بـرای صادرات و 

واردات اجناس وضع نماید.

صفحه 25. 25 گزینه 2 

خط فکری: اگر حکومت اسالمی تشخیص دهد که برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور الزم است خرید 

و فـروش برخـی کاالهـا محـدود شـود می تواند بـا وضع احـکام و مقرراتی تجـارت آزاد را محدود کنـد و مقررات 
ویـژه ای بـرای صـادرات و واردات اجنـاس وضع نماید. همچنین نظام اسـالمی می تواند بـرای حمایت از تولید 
ملی و اشـتغال بیش تر جوانان و بیکار نشـدن کارگران مانع ورود کاالهایی شـود که امکان تولید آنها در کشـور 

وجود دارد و مردم می توانند آن را تولید کنند.

صفحه 25. 26 گزینه 3 

دین آخرین پیامبر الهی کامل ترین و شایسـته ترین برنامه برای هدایت تمامی انسـان ها در همٔه زمان هاسـت و 
دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.

صفحه 26. 27 گزینه 2 

ُقوا  یـَن َواَل َتَتَفرَّ ِقیُموا الِدّ
َ
ْن أ

َ
بیـت یکـی خط اسـت ز اول تا به آخرـ  اشـاره به وحـدت دین الهی می کند و با آیـٔه أ

مطابقت دارد.

صفحه 26. 28 گزینه 3 

خطی فکری: عبارت الف درسـتهـ  اما عبارت ب شـکل درسـتش این اسـت که: خداوند فقط یک دین و یک راه 

برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به »اسالم« تعبیر می شود ـ
عبـارت »ج«: آمـدن پیامبـر جدیـد و آوردن کتاب جدید نشـانگر این اسـت که بخشـی از تعلیمـات پیامبر قبلی 

اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.
عبارت »د« نیز عبارت درستی است.
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صفحه 26. 29 گزینه 4 

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و 
این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است.

صفحه 26. 30 گزینه 1 

قرآن می فرماید: و هر کس که دینی جز اسـالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شـد و در آخرت از زیان کاران 
خواهد بود.

صفحه 27. 31 گزینه 3 

خط فکری:

مورد الف: عبارت درستش چنین است: اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد در واقع به تمام پیامبران 
سـابق نیز ایمان آورده اسـت نه این که عمل به تمام احکام انبیاء بنماید چون مثاًل تمام انبیاء واجبات دینی را 

داشتند ولی در نحؤه اجرا تفاوت هایی را داشتند.
مورد ب: انبیاء مردم را به سوی خدا دعوت می کردند نه به سوی خودشان.

مورد ج: عبارت کاماًل درست است.
مورد د: پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر 

کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند.

تستهایسراسری

صفحه 17. 32 گزینه 3 

خداوند در قرآن به حضرت نوح و ابراهیم و موسـی و عیسـی )ع( سـفارش و بر پیامبر وحی نموده اسـت که 1ـ 
دین را برپا دارید 2ـ در دین تفرقه نکنید ـ این دو موضوع بیانگر هدایت تشریعی است.

صفحه 17. 33 گزینه 2 

قرآن می فرماید: قطعًا دین نزد خدا اسـالم اسـت و اهل کتاب در آن راه مخالف نپیمودند مگر پس از آن که به 
حقانیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.

صفحه 17. 34 گزینه 1 

اهل کتاب با این که حقایق را می دانستند ولی آگاهانه به خاطر حسادت اختالف انداختند.
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صفحه 20. 35 گزینه 3 

پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: ما پیامبران مأمور شـده ایم که با مردم به اندازٔه عقل شـان سـخن بگوییم. یکی از 
علل تجدید نبوت رشد تدریجی سطح فکر مردم بوده است.

صفحه 24 و 23. 36 گزینه 4 

یکی از علل ختم نبوت نتیجٔه تکامل جامعٔه انسـانی اسـت یکی از موارد ختم نبوت پویایی و روزآمد بودن دین 
اسالم است و بخش روش ها و شیوه های برخورد با مسائل مطابق با نیازهای حادث مربوط به موضوع توجه به 

نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت است.

صفحه 19. 37 گزینه 3 

یکی از علل تجدید نبوت استمرار و پیوستگی در دعوت است. الزمٔه ماندگاری یک پیام تبلیغ دائمی و مستمر 
آن است.

صفحه 20. 38 گزینه 3 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 17. 39 گزینه 3 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 19. 40 گزینه 2 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 17. 41 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 20. 42 گزینه 2 

یکـی از علـل تجدید نبوت تحریف تعلیمات پیامبر پیشـین اسـت که بر این اسـاس پیامبـران بعدی می آمدند و 
تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

صفحه 23. 43 گزینه 1 

آمادگی جامعٔه بشری برای دریافت برنامٔه کامل زندگی در پرتو ختم نبوت است و صیانت و حفظ قرآن از تندباد 
دیرینٔه تحریف معلول لطف و عنایت الهی است که مهر جاودانگی را بر قرآن نهاد.
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صفحه 17. 44 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 17. 45 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 18. 46 گزینه 4 

به سبب ویژگی مشترک فطری، خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته تا آنان را به هدف مشترکی که در 
خلقت شان قرار داده است برساند، نام این برنامه اسالم است که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند می باشد.

صفحه 17. 47 گزینه 3 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 19. 48 گزینه 3 

الزمٔه ماندگاری یک پیام تبلیغ دائمی و مستمر آن است ـ همه انبیاء در اصول و کلیات مثل هم هستند اما در 
احکام فرعی متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوت هایی داشته اند.

صفحه 17. 49 گزینه 3 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 17. 50 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 20. 51 گزینه 1 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 17. 52 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 20. 53 گزینه 3 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 18. 54 گزینه 1 

قباًل توضیح داده ام.
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صفحه 20. 55 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.

صفحه 19. 56 گزینه 1 

علـت دیگـر فرسـتادن پیامبران متعدد رشـد تدریجی فکر و اندیشـه و امـور مربوط به آن ماننـد دانش و فرهنگ 
می باشد.

صفحه 20. 57 گزینه 4 

قباًل توضیح داده ام.


