
حدیث: انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. گزینه 3  1
معنی: ما انبیاء مأمور شده ایم که با مردم به اندازة عقل و درکشان سخن بگوییم.
پیام: اشاره به رشد تدریجی سطح فکر مردم از علل آمدن پیامبران متعدد دارد.

گزینه 1  2

«فرستادگان الهی و راهنمایان دین» و «دوري از شرك» حیطۀ ایمان، «انجام واجبات دین و ترك حرام هاي آن» حیطۀ عمل گزینه 1  3

با تالش و کوشش مسلمانان، عنایت الهی و اهتمام پیامبر قرآن دچار تحریف نشده و نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند و عبارت  «ال یأتون بمثله» گزینه 2  4
حاکی از جاودانگی این کتاب است.

گزینه 4 انسان ویژگی هایی دارد که او وا ار سایر مخلوقات متمایز میکند از این رو شیوه هدایت او با سایر موجودات متفاوت است  5

عبارت  «الضرر و الضرار...» به وجود قوانین تنظیم کننده اشاره دارد و وجود این قوانین نشانگر پویایی دین اسالم است. گزینه 4  6

پایین بودن سطح درك انسان ها  آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی به دلیل ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعۀ کتابت (تحریف) تعلیمات گزینه 2  7
انبیا فراموش می شد.

عبارت «یکی خط است» در این بیت اشاره به یکی بودن دین دارد. گزینه 3  8

علت: ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت.  معلول: تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد. گزینه 1  9
سخن پیامبر  (انا معاشر االنبیاء اُِمرنا....) بیانگر «رشد تدریجی سطح فکر مردم» است.

به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به گونه اي تغییر می یافت که با اصل آن متفاوت گزینه 2  10
می شد. بر این اساس، پیامبران بعدي می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

محتواي اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آنها یک دین آورده اند.
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