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آموزشگاه پرسا

کدام یک از موارد زیر را خداوند در وصف نمازگزاران بیان نموده است و این توصیف مربوط به کدام آیه است؟   1

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم...  آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -  یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا و اطیُعوا الرَّ

آنان در مال خود براي محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند -   لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس... 

سوَل َو اُولِی اَالمِر ِمنُکم... آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند - یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اَهللا و اطیُعوا الرَّ

آنان که با پذیرش رسالت الهی خود را تحت والیت الهی قرار داده اند -  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت و اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن لَِیقوَم النُّاس... 

با عنایت به اهتمام تمدن اسالمی به علم آموزي، بگویید که چه عواملی در صدر اسالم سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟   2

نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزي از یک طرف و تشویق هاي دائمی رسول خدا از طرف دیگر

اشتیاق مردم تازه مسلمان به یادگیري معارف بلند دین اسالم از یک سو و توجه قرآن به کسب علم از سوي دیگر

اهتمام و دعوت پیامبر از زنان و مردان براي کسب علم از یک سو و عطش مسلمین براي گذر از جاهلیت از سوي دیگر

آفات خرافه گرایی و صدمات آن به مردم مسلمان از یک سو و دعوت قرآن به تفکر و ترك عادات جاهلی از سوي دیگر

«خروج بنی امیه و بنی عباس از دایرة والیت الهی و حاکم شدن آنان براساس امیال خویش» و «سنت حاکم بر جامعۀ ایران از زمان اردشیر در  3
عصر ساسانیان» به ترتیب با کدام آیات شریفه در تقابل است؟

 «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها» - «قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون ...» 

 «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» - «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...» 

 «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» - «قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون ...» 

 «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها» - «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...» 

براساس آیات قرآن، خداي متعال کدام اسباب و لوازم را براي محقق شدن قسط، به انسان ها اعطا کرده است؟  4

انزال کتب با دالیل روشن به همراه میزان ارسال رسل با دالیل روشن به همراه کتاب آسمانی و میزان

انزال کتب با دالیل روشن به همراه عقل و اختیار ارسال رسل با دالیل روشن به همراه عقل و اختیار

حیله رایج دشمن آشکار انسان براي به تسویف کشاندن جوانان در کدام عبارت مشهود است و میزان صحت توبه چیست؟  5

کار امروز را به فردا بینداز. - پشیمانی دل از گناه

آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه صد وجب. - پشیمانی دل از گناه

کار امروز را به فردا بینداز. - انقالب علیه خود و استغفار در کالم

آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه صد وجب. - انقالب علیه خود و استغفار در کالم

«حمایت هاي بی دریغ حضرت خدیجه (س) در دوران بسیار سخت و اولیۀ بعثت پیامبر اکرم (ص) و همراهی حضرت فاطمه (س) با پدر  6
بزرگوارشان» ما را به تبیین کدام معیار تمدن اسالمی رهنمون می سازد و کدام آیۀ شریفه مؤید این معیار است؟

ًة َوَرْحَمًۀ...» ایجاد جامعه اي مبتنی بر تفکر و علم - «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

ًة َوَرْحَمًۀ...» ارتقاء جایگاه خانواده - «َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

ْلَباِب» ُر ُأولُو اْألَ ارتقاء جایگاه خانواده - «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ۗ ِإنََّما َیَتَذکَّ

ْلَباِب» ُر ُأولُو اْألَ ایجاد جامعه اي مبتنی بر تفکر و علم - «ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ۗ ِإنََّما َیَتَذکَّ

1



مفهوم عبارت «ال اله اّال اهللا» را می توان در ارتباط با کدام آیۀ شریفه دانست و در مورد کدام معیار تمدن اسالمی است؟  7

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» - برپایی جامعۀ عدالت محور «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» - دعوت به یکتاپرستی «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم... » - دعوت به یکتاپرستی ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ « یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم... » - برپایی جامعۀ عدالت محور ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ « یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

«تعیین حق معینی براي محرومان از اموال خود» و «تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین» به ترتیب اوصاف یاد شده دربارة چه کسانی  8
در قرآن کریم است؟

انفاق کنندگان - تکذیب کنندگان دین انفاق کنندگان - سبک شمارندگان نماز

نمازگزاران - سبک شمارندگان نماز نمازگزاران - تکذیب کنندگان دین

در بیان قرآن کریم «تشویق نکردن به اطعام مساکین» ویژگی چه کسانی است و با توجه به معیارهاي تمدن اسالمی، با کدام آیه در تقابل  9
است؟

شکنندگان عهد و پیمان الهی -  «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» 

تکذیب کنندگان دین -  «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» 

شکنندگان عهد و پیمان الهی -  «و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» 

تکذیب کنندگان دین - «و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

با توجه به آموزه هاي کدام آیۀ شریفه می توان فهمید که خلفاي اموي و عباسی از دایرة والیت  الهی خارج شده بودند؟  10

 «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» 

 «قل هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون» 

 «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودًة و رحمًۀ» 

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون» 
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