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آموزشگاه پرسا

پیام به دست آمده از روایت «انّا معاشر االنبیاء امرنا أن نکلّم النّاس علی قدر عقولهم» بیانگر کدام موضوعات است؟  1

علل فرستادن پیامبران متعدد - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین علل ختم نبوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم

علل ختم نبوت - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  علل فرستادن پیامبران متعدد - رشد تدریجی سطح فکر مردم

مفاهیم «راهنمایان و فرستادگان الهی» ، «انجام واجبات دین و ترك محرمات» و «دوري از شرك» به ترتیب مشتمل بر چه حیطه اي از دین  2
اسالم است؟

عمل - عمل - ایمان ایمان - عمل - عمل عمل - ایمان - عمل ایمان - عمل - ایمان

مفاهیم «راهنمایان و فرستادگان الهی»، «انجام واجبات دین و ترك محرمات» و «دوري از شرك» به ترتیب مشتمل بر چه حیطه اي از دین  3
اسالم است؟

عمل - عمل - ایمان ایمان - عمل - عمل عمل - ایمان - عمل ایمان - عمل - ایمان

بی نیازي قرآن از تصحیح معلول  .................. و خود مهر  .................. بر قرآن خواهد زد و عبارت شریفۀ  .................. حاکی از این امر  4
است.

عدم تحریف - جاودانگی -  «ال یأتون بمثله»  جاودانگی - عدم تحریف -  «الیأتون بمثله» 

عدم تحریف - جاودانگی -  «فاتو بسورة مثله»  جاودانگی - عدم تحریف -  «فاتو بسورة مثله» 

چرا شیوة هدایت انسان با سایر مخلوقات متفاوت است؟  5

زیرا انسان توانایی شناخت را دارد. چون انسان هدفی واالتر از سایر مخلوقات دارد.

چون انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات جدا می کند. به خاطر اینکه انسان خودش هدفش را برمی گزیند.

عبارِت .................. به وجود قوانین تنظیم کننده در دین اسالم اشاره می کند و وجود این قوانین مؤیّد .................. است.  6

« َوَمن َیبَْتِغ َغیَْر اِإلْسَالِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الَْخاِسِریَن» -  پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

 «َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسَالِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن» - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 «الضرَر و الِضرار فی االسالم» - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 «الضرَر و الِضرار فی االسالم» - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

«پایین بودن سطح فکر و درك انسان ها» که از علل تجدید نبوت هاست، در مقابل کدام یک از علل ختم نبوت قرار دارد و فراموش شدن  7
تعلیمات انبیا مؤید کدام دلیل فرستادن پیامبران متعدد است؟

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - رشد تدریجی سطح فکر مردم

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم - رشد تدریجی سطح فکر مردم

مفهوم واحد بودن دین در کدام یک از ابیات زیر از شاعر بلند آوازه، شیخ محمود شبستري، آمده است؟  8

در این ره، انبیا چون ساربان اند /  دلیل و رهنماي کاروان اند بر او ختم آمده پایان این راه  /  بر او نازل شده  «ادعوا الی اّهللا» 

شده او پیش و دل ها جمله در پی  /  گرفته دست جان ها دامن وي یکی خط است ز اول تا به آخر  /  بر او خلق جهان گشته مسافر

1



ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت چه نتیجه اي به دنبال داشت و حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که  9
َم الّناس َعَلی قدِر ُعُقولِِهم» به کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد اشاره دارد؟ فرمود:  «ِانّا َمعاِشَر االنبیاء ُاِمرنا أن نُکلِّ

فراموشی تدریجی تعلیمات انبیا - رشد تدریجی سطح فکر مردم

فراموشی تدریجی تعلیمات انبیا - استمرار و پیوستگی در دعوت

عدم فهم و درك سخنان پیامبر توسط مردم زمان خود - استمرار و پیوستگی در دعوت

عدم فهم و درك سخنان پیامبر توسط مردم زمان خود - رشد تدریجی سطح فکر مردم

دلیل فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیاء چیست و نشانۀ تحریف تعلیمات آنان کدام است؟  10

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تفاوت در فروع

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت - تغییر در اصول

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تفاوت در فروع

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ - تغییر در اصول
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