
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی 11 درس 6

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

رسول گرامی اسالم (ص) در مورد حضرت علی (ع) فرمود: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در ..................، راسخ ترین  1
شما در ..................، صادق ترین شما در ..................، بهترین شما در رعایت مساوات بین مردم و ارجمندترین شما نزد خداست.»

انجام فرمان خدا – پیمان با خدا – داوري بین مردم پیمان با خدا – انجام فرمان خدا – داوري بین مردم

انجام فرمان خدا – داوري بین مردم – پیمان با خدا پیمان با خدا – داوري بین مردم – انجام فرمان خدا

پیامبر (ص) به یاران خود در مورد مبارزه با فقر و محرومیت فرمودند: «............ کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه  2
باشد.»

به دین اسالم وارد نشده است. به من ایمان نیاورده  است.

خدا را از خود خشنود نکرده است. دشمنی خدا را در دل پرورانده است.

پیامبر اکرم (ص) علت سقوط اقوام و ملل پیشین را در چه امري می دانست؟  3

عدم مطالعۀ علل شکست و پیروزي اقوام ما قبل خود تبعیض در اجراي عدالت

تعصبات قومی و قبیله اي و رواج افکار جاهلیت عدم رعایت تقوا و ظلم و بی عدالتی

با توجه به تعالیم دینی «آغاز اصالحات مهم در جامعۀ دینی» پس از  .................. انجام گرفت و پیامبر علت سقوط اقوام و ملل قبلی را   4
.................. معرفی کرد است.

هجرت پیامبر به مدینه - عدم یاري از مظلومان هجرت پیامبر به مدینه - تبعیض در اجراي عدالت

به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) - تبعیض در اجراي عدالت به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) - عدم یاري از مظلومان

«ایستادن در مقابل تعصبات قومی» و «دستور به مثله نکردن کافران در جنگ» به ترتیب اشاره به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم (ص)  5
دارد؟

محبت و مدارا با مردم - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

تالش براي برقراري عدالت و برابري - محبت و مدارا با مردم

محبت و مدارا با مردم - محبت و مدارا با مردم

تالش براي برقراري عدالت و برابري - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

رسول خدا (ص) عامل انحطاط اقوام و ملل گذشته را چه چیزي معرفی فرمودند و الگو قرار دادن پیامبر (ص) براي چه کسانی مؤثرتر واقع  6
می شود؟

رها کردن افراد ضعیف و مجازات صاحبان نفوذ -  «الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اُولئک هم خیُر البریِّۀ» 

رها کردن افراد ضعیف و مجازات صاحبان نفوذ -  «لمن کان یرُجو اَهللا و الیوَم اآلخَر َو ذَکَر اهللا کثیراً» 

روا داشتن تبعیض در اجراي عدالت -  «لمن کان یرُجو اَهللا و الیوَم اآلخَر َو ذَکَر اهللا کثیراً» 

روا داشتن تبعیض در اجراي عدالت -  «الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اُولئک هم خیُر البریِّۀ» 

بنابر سخنان پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) در مقام داوري در بین مردم متصف به چه صفتی بود و کدام آیه در ارتباط با آن سخن می   7
باشد؟

دقیق ترین -  «لعّلک باخع نفسک اّال یکونوا مؤمنین»  دقیق ترین -  «إّن الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک ُهم خیر البریۀ» 

صادق ترین -  «لعّلک باخع نفسک اّال یکونوا مؤمنین»  صادق ترین -  «إّن الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک ُهم خیر البریۀ» 

1



ایستادگی و مخالفت رسول خدا (ص) با این عقیدة جاهلی که «ثروت مالك برتري است»، بیانگر کدام یک از ابعاد رهبري است و ویژگی  8
عدل طلبی در جانشین بر حق رسول اکرم (ص) در کدام حدیث مشهود است؟

تالش براي برقراري عدالت و برابري - «او هر روز پرچمی از خوبی هاي نیکوي خود را براي من می افراشت و مرا به پیروي کردن ...»

مبارزه با فقر و محرومیت - «سوگند به خدا، اگر همۀ دنیا را [با تمام وسعتش] به من بدهند تا به اندازة گرفتن ...»

تالش براي برقراري عدالت و برابري - «سوگند به خدا، اگر همۀ دنیا را با [تمام وسعتش] به من بدهند تا به اندازة گرفتن ...»

مبارزه با فقر و محرومیت - «او هر روز پرچمی از خوبی هاي نیکوي خود را براي من می افراشت و مرا به پیروي کردن ...»

دیدگاه پیامبر اکرم (ص) در روایت خود نسبت به حضرت علی (ع) حول موضوعات «رعایت مساوات میان مردم»، «داوري بین مردم» و  9
«انجام فرمان خداوند» به ترتیب چه بود؟

بهترین - صادق ترین - راسخ ترین صادق ترین - بهترین - ارجمند ترین

بهترین - ارجمندترین - راسخ ترین صادق ترین - راسخ ترین - بهترین

مفهوم کدام یک از آیات زیر به وضوح نشان می دهد که رسول خدا (ص) اسوه و الگوي رهبري بودند؟  10

«لعلََّک باِخٌع نفَسک أّال یکونوا مؤِمنیَن»
« لََقد کاَن لکم فی رسول اِهللا اُسوٌة َحَسنٌۀ»

«انَّ الّذین آمنوا و علموا الّصالحات اولئَک هم خیُر الَبِرّیۀ» «یا اّیها الّرسول بَلِّغ ما اُنِزَل الیَک من ربِک»
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