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کدام مفهوم، از بیِت زیر مستفاد می گردد و قاعدة «ال ضرر و الضرار فی االسالم» نشان دهندة کدام مورد است؟  . 1
 گرفته دست جان ها دامن وي»  «شده او پیش و دل ها جمله در پی 

ختم نبوت - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم  ختم نبوت - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 

سخت کوشی در هدایت مردم - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم  سخت کوشی در هدایت مردم - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 

با توجه با آیۀ شریفۀ  «و من یتبغ غیراسالم دینًا فلن یقبل منه .................. »   پندار نادرست و باطل که برخی متصور هستند، کدام یک از گزینه هاي زیر  . 2
است؟

هر یک از مردم در انتخاب دین اختیار دارند و می توانند دین خود را مختار انتخاب کنند. 

پیامبران مانند معلمان یک مدرسه هستند که پایه هاي مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند.

پیامبران مردم را به سوي خدا دعوت می کنند نه به سوي خود و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.

پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام کاالي خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند آن کاالها را انتخاب کنند. 

با توجه به آیات قرآن کریم خداوند پس از «مردود دانستن ادعاي یهودیان و مسیحیان در هم کیشی با ابراهیم» چه موضوعی را بیان می کند؟  . 3

 «هو سماءکم مسلمین من قبل»   «ولکن حنیفًا مسلمًا»   «ان اقیمو الدین و ال تتفرقوا»   «ان الدین عند اهللا االسالم»  

علّت اینکه طبق آیۀ: «َو َمن َیبَتِغ َغیَر االسالِم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه»، دینی جز اسالم نزد خدا پذیرفته نمی شود، چیست و عاقبت چنین انتخابی در کدام آیه  . 4
ترسیم یافته است؟

اسالم، تنها دینی است که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند - «اِنَّ اِالنساَن لَفی ُخسِر»

اسالم، تنها دینی است که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند - «َو ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن»

قرآن، تنها کتابی است که می توان گفت محتواي آن به طور کامل از جانب خداست. - «اِنَّ اِالنساَن لَفی ُخسٍر»

قرآن، تنها کتابی است که می توان گفت محتواي آن به طور کامل از جانب خداست. - «و ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن»

با توجه به آیۀ شریفۀ  «من یبتغ غیراالسالم دینًا» کدام امر مورد نهی قرار گرفته است و چه سرنوشتی در انتظار پذیرندگان این عقیده است؟  . 5

از غیر خدا دین طلب کردن -  «ان یضلهم ضالًال بعیداً»   درخواست دینی غیر اسالم -  «ان یضلهم ضالًال بعیداً»  

از غیر خدا دین طلب کردن -  «و هو فی االخره من الخاسرین»   درخواست دینی غیراسالم -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»  

در آیات قرآن کریم، آیین حضرت ابراهیم چگونه معرفی شده است و ثمرة پذیرش دینی غیر از اسالم چیست؟  . 6

 «و ان من شیعۀ االبراهیم» - «هو فی االخره من الخاسرین»   «حنیفًا مسلمًا» - «هو فی االخره من الخاسرین»  

 «و ان من شیعۀ االبراهیم» - «ضالًال بعیداً»   «حنیفًا مسلمًا» - «ضالًال بعیداً»  

علت اختالف اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) در دین چیست و دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟  . 7

 «بغیًا بینهم» - «ان الدین عند اهللا االسالم»   «مله ابیکم ابراهیم» - «ان الدین عنداهللا االسالم»  

 «بغیًا بینهم» - «ولکن حنیفًا مسلمًا»  «مله ابیکم ابراهیم» - «و لکن حنیفًا مسلمًا»  

«دین طلبی از راه غیراسالم» در اندیشۀ برگرفته از «وحی» امري مردود و منکر است. این مفهوم از دقت در کدام آیه به دست می آید؟  . 8

 «ان الدین عند اهللا االسالم و ما اختلف اال الذین اوتو الکتاب»   «شرع لکم من الدین ما وحی به نوحًا و الذي اوحینا الیک»  

 «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجه»   «من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه»  

یکی از علل .................. نبوت، ..................  بود و پیامبر اکرم(ص) در این مورد می فرمایند:  . 9

تجدید ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ «انا معاشراالنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»  

ختم ـ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم(ص) ـ  «و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل»  

تجدید ـ تحریف در تعلیمات پیامبر پیشین ـ  «انا معاشراالنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»  

ختم ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم ـ  «و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل»  

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 2 سخت
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به ترتیب علت و معلول در عبارت «حفظ قرآن کریم از تحریف» کدام است؟  . 10

وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص)- عدم نیاز به تصحیح و جاودانگی قرآن 

عدم نیاز به تصحیح و جاودانگی قرآن- تالش و کوشش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و اهتمام پیامبر 

تالش و کوشش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و اهتمام پیامبر- عدم نیاز به تصحیح و جاودانگی قرآن

عدم نیاز به تصحیح و جاودانگی قرآن- وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص)

از دقت در پیام کدام آیه «مسدود بودن راه بهانه گیري انسان هاي دورافتاده از راه هدایت» مفهوم می گردد؟  . 11

 «والَعصِر اِّن االنساَن لَفی ُخسر...»   «ُرُسًال مبشرین و منذریَن لئًال یکوَن لِلناِس َعَلی اِهللا»  

 «یا ایها الذین آمنوا استجیبواِهللا و للرسوِل»   «َو َمن َیبَتِغ َغیَر االسالِم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه»  

جاودانگی قرآن در طول تاریخ معلول چیست؟  . 12

اهتمام پیامبر  تالش و کوشش مسلمانان  عنایات الهی  حفظ قرآن کریم از تحریف 

هریک از موارد «جاودانگی عدالت طلبی در میان انسان ها» و «بیان دوبارة تعالیم اصیل» با کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد مرتبط است؟  . 13

تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - تحریف تعلیمات پیامبران پیشین  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

استمرار و پیوستگی در دعوت - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین استمرار و پیوستگی در دعوت - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

اگر بگوییم «خداوند یک دین براي پیامبران وضع کرده و از آنان خواسته که آن را به پا دارند و در آن گرفتار تفرقه نشوند» پیام کدام آیه را ترسیم  . 14
کرده اید؟

قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر....

ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی، بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود. 

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن  چه را ما به تو وحی کردیم، به ابراهیم (ع) و  ... 

َو َمن َیبَتِغ َغیِر االسالم دنیًا فَلن ُیَقِبَل ِمنُه َو ُهَو فِی اآلِخَرة ِمَن الخاِسریَن 

اگر در پی تبیین وظیفۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر باشیم، کدام آیۀ شریفه راهگشاي ما در این راستا خواهد بود؟  . 15

»   «اِّال الَّذین آمنوا و عملواالصالحاِت و تواَصوا»   ُمبشریَن و ُمنِذریَن لِئًال َیکون  «ُرُسًال

 «یا ایُّها الَّذین آمنوا استجیبوا ِهللا و للّرسول»   «َو َمن َیبَتغ َغیَر اإلسالم دینًا َفَلن ُیقبَل ِمنُه»  

مبعوث شدن پیامبران متعدد در هر دوره اي معلول کدام عامل است و این مطلب با کدام عبارت هم خوانی دارد؟  . 16

تبلیغ دین الهی در طول زمان هاي مختلفT تا تعالیم الهی جزئی از فرهنگ مردم شود - « انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس »

تعالیم اسالم را به انسان دوران خود ابالغ می کردند تا تعالیم دچار تحریف نشوند - « رسال مبشرین و منذرین لئالیکون »

تبلیغ دین الهی در طول زمان هاي مختلف، تا تعالیم الهی جزئی از فرهنگ مردم شود - « رسال مبشرین و منذرین لئالیکون »

اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشه انسان هاي دوران خود بیان کنند - « انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس »

«ظهور عالمان فراوان در سرزمین هاي اسالمی» و «پاسخگویی به نیازهاي ادوار مختلف بشر» به ترتیب مرتبط با کدام یک از عوامل خاتمیت رسول گرامی  . 17
اسالم می باشند؟

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی - حفظ قرآن کریم از تحریف 

وجود امام معصوم پس از پیامبر - پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 

وجود امام معصوم پس از پیامبر - حفظ قرآن کریم از تحریف 

«ابالغ تعالیم اصیل و صحیح دین الهی پیشین» و «تحّمل سختی ها براي ترویج خداپرستی» به ترتیب مؤید کدام یک از علل آمدن رسوالن متعدد  . 18
می باشد؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم - استمرار و پیوستگی در دعوت  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

استمرار و پیوستگی در دعوت - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - استمرار و پیوستگی در دعوت 
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در کدام گزینه به ترتیب یکی از عوامل تعدد انبیا و یکی از محورهاي ثابت دعوت انبیا دیده می شود؟  . 19

تحریف تعالیم پیامبر سابق - ایمان به عادالنه بودن نظام هستی  حفظ کتب آسمانی از تحریف - دعوت به برپایی نمازهاي پنج گانه

حفظ کتب آسمانی از تحریف - ایمان به عادالنه بودن نظام هستی  تحریف تعالیم پیامبر سابق - دعوت به برپایی نمازهاي پنج گانه

برعهده گرفتن هدایت انسان از کدام صفات باري تعالی نشأت می گیرد و کدام عبارت شریفه مؤید ریشۀ نام گذاري دین واحد به اسالم است؟  . 20

لطف و رحمت - «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود...» 

علم و مغفرت - «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود...» 

لطف و رحمت - (این دین)، آیین پدرتان ابراهیم است ...» 

علم و مغفرت - (این دین)، آیین پدرتان ابراهیم است...» 

اگر بخواهیم عبارت «راه و روشی که خداوند براي زندگی انسان ها برگزیده، همان دین الهی است که بدان اسالم می گویند.» را با تمسک به کالم وحی  . 21
مستند کنیم، از کدام گزینه مدد می جوییم؟

دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. 

اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند، مگر پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند. 

ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست و مسلمان بود. 

رسوالنی را فرستاد، بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، براي مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشند. 

اگر در پی تبیین وظیفۀ مومنان نسبت به یکدیگر باشیم، کدام آیۀ شریفه راهگشاي ما در این راستا خواهد بود؟  . 22

 « ُمَبشریَن و َمنذریَن لِئال َیکوَن .. »  « اِّال الذین آمنوا و َعملوا الصالحاِت و تواَصوا ...  « ُرُسٌال

ین آمنوا استجیبوا هللا و للِرسوِل ... »  «َو َمن یبتغ َغیَر االسالِم دنیًا َفَلن ُیقبَل ِمنه »   « یا ایّها الذَّ

«فطرت مشترك انسانی و ویژگی هاي فطري مشترك، مالزم با عنایت خداوند، در قرار دادن یک برنامۀ کلی براي دستیابی به هدف مشترك است» این  . 23
مفهوم، از دقت در پیام کدام آیه به دست می آید؟

(این دین) آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمانان نامید  خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. 

قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر... .  ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود 

حدیث شریفۀ «إنا معاشر االنبیاء اُمرنا اَن نَُکلّم الناس ... » با موضوع .................. مرتبط است و بیانگر آن است که .................. .  . 24

دلیل تعدد انبیا - پیامبران هر دوره اي، اصول ثابت دین الهی را متناسب با سطح فکر مردم دوران خود بیان می کردند

دلیل ختم نبوت - پیامبران هر دوره اي، اصول ثابت دین الهی را متناسب با سطح فکر مردم دوران خود بیان می کردند.

دلیل ختم نبوت - پیامبران هر دوره اي، متناسب با درك انسان هاي همۀ زمان ها سخن می گفتند تا دین الهی جاودان بماند 

دلیل تعدد انبیا - پیامبران هر دوره اي، متناسب با درك انسان هاي همۀ زمان ها سخن می گفتند تا دین جاودان بماند. 

با توجه به آیۀ شریفۀ «قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیموده اند مگر پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند، آن  . 25
هم به دلیل رشک و حسدي که میان آن ها وجود داشت.» مفهوم .................. به دلیل .................. دریافت می گردد تا ..................

یکی بودن دین الهی - مسدود شدن راه بهانه جویی مردم - انسان ها را به هدف مشترك خلقت جهان آفرینش برساند. 

وحدانیت اصول دعوت انبیا - مسدود شدن راه بهانه جویی مردم - انسان ها را به هدف مشترك خلقت جهان آفرینش برساند. 

یکی بودن دین الهی - ویژگی هاي فطري مشترك انسان ها - انسان ها را به هدف مشترك خلقتشان برساند. 

وحدانیت اصول دعوت انبیا - ویژگی هاي فطري مشترك انسان ها - انسان ها را به هدف مشترك خلقتشان برساند. 
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ابیات  گزینه 1  . 1
بر او نازل شده «ادعوا الی اهللا    «بر او ختم آمده پایان این راه  

گرفته دست جان ها دامن وي» شده او پیش و دل ها جمله در پی
  بیانگر ختم نبوت است. 

و قاعدة «الضرر و الضرار فی االسالم» بیانگر یکی از ویژگی هاي دین اسالم است که می تواند پاسخگوي نیازهاي بشر در دوره هاي مختلف باشد و این نشان دهندة پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
است. 

آیۀ شریفۀ «ومن یتبغ غیر االسالم ِ دینًا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»  گزینه 4  . 2
معنی: و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

برخی تصور می کنند که پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام براي خود مغازه اي باز کرده اند و کاالي خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند بین این کاالها یکی را انتخاب کنند. 
در صورتی که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه هستند که پایه هاي مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند.

خداوند در آیۀ  سورة آل عمران بعد از آنکه ادعاي یهودیان و مسیحیان در هم کیش بودن با ابراهیم را رد می کند عبارت  «ولکن حنیفًا مسلمًا» را بیان می کند. گزینه 2  . 3

امروزه به جز قرآن کریم، هیچ کتاب آسمانی دیگري وجود ندارد که بتوان گفت محتواي آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر گزینه 4  . 4
بتوان از آن پیروي کرد (علت). بنابراین تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند، اسالم است (معلول). 

اختیار کردن دینی جز اسالم، منجر به زیان در آخرت می شود که این موضوع در آیۀ: «َو َمن َیبَتَغ َغیَر اإلسالِم دینًا َفَلن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن»، ترسیم یافته است. 
تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند اسالم است بنابراین پذیرش دینی غیراسالم مردود است و نتیجۀ آن زیان در آخرت می باشد که عبارت  «هو فی االخرة گزینه 3  . 5

من الخاسرین» بیانگر آن است. 

با توجه به آیۀ  سورة آل عمران خداوند می فرماید:  «ما کان ابراهیم یهودیًا و ال نصرانیًا و لکن حنیفًا مسلمًا» آیین حضرت ابراهیم یکتاپرستی و مسلمانی بوده است و اگر کسی جویاي گزینه 2  . 6
دینی غیر از اسالم باشد ثمره اش خسران در آخرت است. 

با توجه به آیۀ  سورة آل عمران علت اختالف اهل کتاب رشک و حسادت آنان بود که آیۀ  «بغیًا بینهم» اشاره به آن دارد و در حقیقت دین مورد قبول نزد خداوند اسالم است.  گزینه 1  . 7
آیۀ شریفۀ  «من یبتغ غیراالسالم دینا» پذیرش دین غیر از اسالم را مردود می داند و ثمرة این پذیرش زیان در آخرت خواهد بود.  گزینه 4  . 8

یکی از دالیل فرستادن پیامبران متعدد (تجدید نبوت)، رشد تدریجی سطح فکر مردم است. پیامبر اکرم (ص) راجع به این موضوع می فرمایند:«انا معاشراالنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر گزینه 1  . 9
عقولهم»": ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوییم. 

با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر این کتاب دچار تحریف نشد (علت).  به همین جهت این کتاب نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند گزینه 3  . 10
(معلول). 

براساس آیۀ شریفۀ  «ُرُسًال مبشرین و منذریَن لئًال یکوَن ِللناِس َعَلی اِهللا»: رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، براي مردم در مقابل خداوند، گزینه 2  . 11
دستاویز و دلیلی نباشد.» خداوند با ارسال پیامبران راِه بهانه گیري انسان هاي دورافتاده از راه هدایت (یعنی آن ها که هدایت را نپذیرفته اند) را مسدود کرده و حّجت را بر بندگان تمام کرده است. 

حفظ قرآن کریم از تحریف باعث شد که این کتاب نیازي به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند امّا نکتۀ قابل توجه اینکه حفظ قرآن کریم از تحریف با تالش و کوشش گزینه 1  . 12
مسلمانان و در پرتو عنایات الهی و با اهتمامی که پیامبر در جمع آوري و حفظ قرآن داشت صورت پذیرفت. 

در بیان «استمرار و پیوستگی در دعوت پیامبران» باید گفت: ایشان با ایمان استوار و تالش بی مانند، درطول زمان هاي مختلف دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل گزینه 4  . 13
می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت هاي اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش یابد، پس «جاودانگی عدالت طلبی» مربوط است به استمرار و پیوستگی در دعوت. هم چنین به دلیل

تحریف یا فراموش شدن تعلیمات پیامبران، پیامبران بعدي می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر براي مردم بیان می کردند.

وقتی گفته شد خداوند یک دین براي پیامبران وضع کرده و از آنان خواسته تا آن را به پا دارند و در آن تفرقه نکنند، در واقع ما به دنبال آیه اي می گردیم که اسم چند پیامبر در آن گزینه 3  . 14
آمده باشد و خداوند همۀ آن ها را به ترویج یک دین دعوت کند. در آیۀ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که ...» خداوند همۀ پیامبران را به اتحاد داشتن در دین دعوت می کند. 

آیۀ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که ... » در سنت ها و اتحاد داشتن پیامبران الهی و وضع یک دین براي همۀ آن ها از جانب خداوند اشاره دارد. 

خداوند در آیات سورة عصر انسان ها را زیانکار می داند به جز کسانی که: «آمنوا و عملواالصالحاِت و تواَصوابالحق و تواصوا بالّصبر: ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده و یکدیگر را به گزینه 2  . 15
حق و صبر سفارش می کنند» پس در این آیه وظیفۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر که همان دعوت به حق و صبر است، مشخص شده است. 

گزینه 4  . 16
الزم بود تا در هر دوره اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان هاي دوران خود بیان کنند و متناسب با درك آنان سخن گویند.

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) :" ِإنَّا َمَعاِشَر َالَْأنِْبَیاِء ُأِمْرَنا َأْن نَُکلَِّم َالنَّاَس َعَلى َقْدِر ُعُقولِِهْم ": ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم.

ظهور عالمان فراوان در سزمین هاي اسالمی با آمادگی دریافت برنامۀ کامل زندگی (فکري و فرهنگی) و پاسخ گویی به نیازهاي ادوار مختلف بشر با پویایی و روزآمد بودن دین اسالم گزینه 1  . 17
مرتبط می باشد.

ابالغ دین الهی پیشین همان جلوگیري از تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است. تحمل سختی پیامبران هم براي گسترش و دعوت به خداپرستی و ... بوده که مؤید استمرار و پیوستگی گزینه 3  . 18
در دعوت است. 

تحریف تعلیمات پیامبران پیشین، علت ارسال رسوالن متعدد است. یکی از دعوت هاي دین (محورهاي ثابت انبیاء) دعوت به ایمان به عادالنه بودن هستی است.  گزینه 2  . 19

خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را برعهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که همان راه مستقیم خوشبختی است. خداوند در آیۀ 87 گزینه 3  . 20
سورة حج به آیین حضرت ابراهیم اشاره می کند و ایشان را مسلمان می نامد، پس این آیه مؤید و ریشۀ (نام گذاري) دین واحد الهی به نام اسالم (تسلیم خداوند بودن) است. (این دین) آیین پدرتان

ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید. 
«دین را به پا دارید» مبین دین واحد است که آن دین واحد، اسالم نام دارد و راه و روشی است که خداوند براي زندگی انسان ها برگزیده است.  گزینه 2  . 21

خداوند در آیات سورة عصر انسان ها را زیانکار می داند به جز کسانی که :«آَمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر: ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده و یکدیگر گزینه 2  . 22
را به حق و صبر سفارش می کنند.» پس در این آیه، وظیفۀ مومنان نسبت به یکدیگر که همان دعوت به حق و صبر است، مشخص شده است. 
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فطرت مشترك انسانی باعث شد تا خداوند یک دین براي انسان ها بفرستد، پس باید به دنبال گزینه اي باشیم که از نام یک دین یا آیین خاص استفاده کرده باشد که مورد قبول گزینه 4  . 23
خداست. در گزینه 4 ذکر شده که (دین نزد خدا، اسالم است) این یعنی یک دین مورد تأکید خداست. آیۀ ( قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است)، در سنت ها با دو موضوع می تواند مورد پرسش قرار

گیرد که هر کدام را دیدید، قطعًا جواب مورد نظر، همان گزینه است؛ 1) برنامۀ کلی به سبب ویژگی هاي مشترك 2) دلیل چند دینی مردم 

حدیث (ما پیامبران مأمور شده ایم تا با مردم به اندازة درکشان سخن بگوییم.) اشاره به آمدن پیامبران متعدد (ختم نبّوت) دارد، هم چنین پیامبران جدید می آمدند تا اصول ثابت دین گزینه 1  . 24
الهی را درخور فهم مردم زمان خود (نه همۀ زمان ها) بیان کنند. 

دالیل ختم نبوت را با دالیل تعدد انبیا اشتباه نکنید؛ دالیل ختم نبوت به عدم نیاز به آمدن پیامبر جدید و ویژگی هاي مثبت اشاره دارند (مانند تحریف تعالیم انبیا = منفی) (پس هرچیز منفی، می شود
تعدد انبیا و هرچیز مثبت، می شود ختم نبّوت) 

به دلیل وجود ویژگی هاي فطري مشترك در همۀ انسان ها، خداوند یک دین را براي آن ها مشخص کرده  است تا آن ها را به هدف مشترك که در خلقتشان قرار داده است، برساند. گزینه 4  . 25
(نه هدف مشترك خلقت جهان) 
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