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آنتدبردرقر

َن الد ینِّ ما وَ -1 ٰى به یَشَرَع لُکۡم مِّ ص 
ۡینا بهنوًحا َو الَّذى اَۡوَحۡینا الَیك َو ما َوصَّ

ۡن اَقیُموا ی اۡبراهیَم َو موسٰى َو عیسٰى اَ 
قوا فیِّه 13شورى ، الد یَن َوال تَتَفَرَّ

رد خداوند از دین همان را برایتان بیان ک
ا که نوح را بدان سفارش نمود وآنچه را م
به تو وحی کردیم وبه ابراهیم وموسی

ین را وعیسی توصیه نمودیم این بود که د
.به پا دارید ودرآن تفرقه نکنید

ۡندَ اَّلٰلِّ اۡ  ال ۡسالم َوَمااۡختَلَفَ اِّنَّ الد یَن عِّ
نۡ  تاب االمِّ بَۡعدِّ ماجاَءُهمُ الَّذیَن اوتُوااۡلکِّ

قطعا 19ران ، آل عماۡلعلم بَۡغیًا بۡینَُهۡم 
دین نزد خدا وند اسالم است واهل 
ر کتاب درآن راه مخالفت نپیمودند مگ
د پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدن

آن هم به دلیل رشک وحسدی که میان 
آنان وجود داشت 

مله ابیکم ابراهیم-3
هوسماکم المسلمین من قبل

آیین ( این دین)78حج
پدرتان ابراهیم است 

واوشمارا از پیش مسلمان 
.نامید

ماکان ابراهیم یهودیاا-4
یفا والنصرانیا ولکن کان حن

براهیم 67امسلما آل عمران
نه یهودی بود نه مسیحی 

(  راحق گ)بلکه یکتاپرست 
.ومسلمان بود

هدایت  تداوم نمودار درس دوم

قرار اناختیارم در متعددی ادیان و ها راه یا فرستاده، ما برای دین یک و راه یک خداوند آیا  
است؟ داده



 یرحسینیمنیرسادات م                                     ریاضی وتجربیپایه یازدهم                                                       2جزوه دین وزندگی 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
           
 
 
 

         
 

                                           
 
 
 
 
 
 

(راه وروش)دین 

دین اسالم

راه وروش خداوندبرای 
زندگی انسان ها وانبیا 
ماموربه تبلیغ همین دین 

به سبب ویژگی های 
ه یک برنام( فطرت)مشترک 

کلی برای انسان برای هدف
مشترک

دین اسالم نام دارد

نا گریزان از ف
ونا بودی 
ودرجستجوی
جاودانگی

به دنبال 
زیبایی ها، 
خوب یها و 
کماالت 
.نامحدودند

استعداد

تفکرو

قدرت 
اختیار

داشتندوست
فضیلت های
اخالقی 

وبیزاری از 
رزایل اخالقی

فطرت 

نوع خاص 
آفرینش

 برنامه کلی )اسالم(

 تسلیم بودن دربرابرخدا

 درخودوجهان هستی به ایمان قلبی برسدایمان به         اندیشهازانسان خواسته تابا
سرای آخرت -3فرستادگان الهی وراهنمایان دین)نبوت وامامت(  -2خدای یگانه ودوری از شرک )توحید(   -1  -الف  

 عادالنه بودن نظام هستی)عدل(-4عادالنه )معاد(     وپاداش وحسابرسی 
 :، از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تاعملدر حیطهٔ -ب 
 .دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند با انجام واجبات-1
ید و از رذائل اخالقی، مانندظلم، نفاق، دروغ و ریا فضایل اخالقی مانند عفِّت، راستگویی و امانت داری را کسب نما-2

 .دوری کند

پیامبران الهی مرده را به این امور فرخوانده اند به همین دلیل محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است همه 

یا دربرخی احکام فرعی ،متناسب بازمان وسطح آگاهی وهمه ان ها آورنده یک دین بوده اند بااین وجود تعالیم انب

 نماز تفاوت داشته مثل دعوت به مردم ونیاز های هردوره با دوره دیگر
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علل فرستادن
دپیامبران متعد

استمرار و (الف
پیوستگی در دعوت

تحریف تعلیمات(ج
پیامبر پیشین

رشد تدریجی سطح فکر (ب
مردم 

َر االَنِّبیاِّ  رنا اَن نُکِّ اِّن ا َمعاشِّ ل َم ء اُمِّ
م الن ا س َعلٰی قَدرِّ ُعقوِّ  لهِّ

عوامل 
ختم 
نبوت

وجودامامان 
معصوم 
بعدازپیامبر

آمادگی جامعه 
بشری برای 
دریافت برنامه 
کامل زندگی

پویایی وروزآمدبودن  دین
اسالم

-1ویژگی های دین اسالم 
توجه به نیاز های متغیر 
درعین توجه به نیازهای 

م وجود قوانین تنظی-2ثابت
کننده الضرروالضرار فی

(ص)االسلم پیامبر

م حفظ قرآن کری
از تحریف

عوامل ختم 
نبوت

مثال یکی از عوامل بی نیازی از آمدن 
پیامبرجدید حفظ کتاب آسمانی از تحریف 

ووجود آن درمیان مردم است اما تشخیص 
اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می 

رسند که می توانند کتاب آسمانی 
خودراحفظ کنند درتوانایی انسان نیست 
وفقط خدااز چنین علمی برخورداراست 

جه به اعالم ختم نبوت بنابراین با تو
درزمان حضرت محمد)ص( در می یابیم 
که عوامل بی نیازی از پیامبرجدید فراهم 

 شده است 

ی فرستد  خواوند پیامبران را م
واوست که نیاز یاعدم نیاز به پیامبر 

رادرهر زمان راتشخیص می دهد 
 خداستتعیین زمان ختم نبوت نیز با 

زیرا اوست که دقیقا می داند عوامل 
 ختم نبوت فراهم شده یانه  
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نسان خداوندفقط یک دین که به نام اسالم تعبیرشده برای هدایت ا
ها فرستاده است 

وظیفۀ پیروان پیامبران 
گذشته

هریک از پیامبران درخورفهم انسان هابیان کردند•

هرپیامبربه آمدن پیامبربعدی بشارت می داد وبرپیروی اوتاکیدمی کرد•

بنابراین وجود دویاچند دین دریک زمان نشانگر این است که پیروان
رپیچی از پیامبر قبلی به آخرین پیامبرایمان نیاورده اندواین کاربه معنای س

.فرمان خدا وعدم پیروی از پیامبران گذشته است
وظیفۀ پیروان پیامبران 

گذشته

وان عالوه براین امروز به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی  دیگری وجودندارد که بت•
گفت محتوای آن کامل از جانب خداست وانسان ها کم وزیاد نکرده اند

رساند بنابراین تنها دینی که می تواند مردم رابه رستگاری دنیا وآخرت ب
دین اسالم است 

نهُ ااِلَو َمن یَبتَغِّ َغیَر  ریسالمِّ دینًا فَلَن یُقبََل مِّ َن الخاسِّ ِِّ مِّ َر نَ  َو ُهَو فِّی اخآخِّ
وظیفۀ پیروان پیامبران 

گذشته

دا پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند نه فروشندگان کاال آنان مردم را به سوی خ•
وننه خود دعوت کرده وهمه یک سخن گفته اندواگر کسی به آخرین دین الهی ایمان

. بیاورد درواقع به تمام پیامبران سابق ایمان آورده است

تحقیق و اندیشه

 همیشه برای بار یک را بشر سعادت برنامهٔ  خداوند که داشت وجود امکان این آیا اشم نظر به
 بفرستد؟ چرا؟ مردم برای آدم حضرت درزمان

انسان های همان عصر : آن را نمی فهمیدند و درک نمی کردند.زیرا این برنامه فراتر از عقل و 
 درک آنان بود.

نابودی کلی می شد و به صورت دقیق و بدون انسانهای سایر عصرها : دین دچار تحریف و یا 

.تحریف دست انسانهای بعد نمی رسید
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 97تعیین چگونگی امنیت توسط فقیهان باتوجه به کدام ویژگی دین مبین اسالم انجام می شود؟ سراسری تجربی  .14
 توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیاز های ثابت  -2    انطباق وتحرک                  وجود قوانین تنظیم کننده برای-1
 اختیارات حاکم ونظام اسالمی وقوانین ومقررات ویژه  -4آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی             -3

 97هنر ثمره این رشد فرهنگی چه بود؟ سراسری جزئی از آداب ورسوم وفرهنگ مردم شد وچگونه تعالیم الهی  .15
 تعلیمات اصیل وتحریف نشده درمیان مردم باقی می ماند. -استمرار دعوت پیامبران وتداوم تبلیغ آن-1
 تعلیمات اصیل وتحریف نشده درمیان مردم باقی می ماند -رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام  -2
 تعالیم دینی به سادگی از جوامع بشری خارج نمی شود-یغ آناستمرار دعوت پیامبران وتداوم تبل -3
 تعالیم دینی به سادگی از جوامع بشری خارج نمی شود-رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام -4

 96حاکی از ان است؟سراسری زبانباوجود اینکه دعوت پیامبران دین واحد بوده است دلیل چنددینی چیست وکدام آیه شریفه  .16
 مااختلف الذین اوتواالکتاب...-ه اصالت دعوتهانه مردم بتجاوز آگا-1
 مااختلف الذین اوتواالکتاب... -نااگاهی مردم از ایجاد اختالف دردین خدا-2
 ومااوتی النبییون من ربهم النفرق بین احد منهم...-تجاوز آگاهانه مردم به اصالت دعوت -3
 تی النبییون من ربهم النفرق بین احد منهم...ومااو -نااگاهی مردم از ایجاد اختالف دردین خدا -4

 96خداوند در قران به حضرت نوح وسایر پیامبران)ع(چه سفارشی فرموده واین امر ناظر برکدام هدایت است؟سراسری انسانی  .17
ق   ال -1 ۡسلم و لَه نَۡحن   وَ  ِمۡنه م اََحد   بَۡینَ  ن فَرِّ ق   ال -2تشریعی       -ونم  ۡسلمون و لَه نَۡحن   وَ  ِمۡنه م اََحد   بَۡینَ  ن فَرِّ  عمومی-م 
وا اَنۡ  -3 قوا َوال الدِّینَ  اَقیم  وا اَنۡ  -4                       تشریعی-فیهتَتَفَرَّ قوا َوال الدِّینَ  اَقیم   عمومی-فیهتَتَفَرَّ

چیست وکدام آیه شریفه مویدآن  درمیان تمام ادیان الهی هیچ تضاد ذاتی وجودندارداگر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود ناشی از .18
 96*است؟سراسری تجربی 

 ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود. -ظلم وتعصب اهل کتاب پس از آگاهی به حقایق-1
 قطعا دین نزدخدااسالم است واهل کتاب درراه آن مخالفت نپیمودند مگر-پس از آگاهی به حقایق کتاب ظلم وتعصب اهل -2
 ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود. -کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود-3
 بود نه مسیحی بلکه یکتاپرست ومسلمان بود. ابراهیم نه یهودی -کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود  -4

نیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک وحسدی که د مگرپس از آن که به حقادرراه آن مخالفت نپیمودنواهل کتاب آیه ی شریفه ی }  .19
 (94*انسانی  سراسریکدام ویژگی تفرقه افکنان را مورد انتقاد قرار داده است؟ ) درمیان آنان وجودداشت

 (بی توجهی آنان به لزوم دستیابی به کتاب های آسمانی و هدایت انسان1

 ت هدایتجهی به لزوم علم آموزی و دریاف( نداشتن علم و آگاهی و بی تو2

 حقیقت و ستم و سرکشی با وجود درک واقعیت (آگاهی آنان از3

 (ایجاد اختالف و شبهات بر مبنای تفکر و تعقل در کتاب های الهی4

 تابع یعنی نتیجه ومعلول نکته:

 (94ریاضی سراسری گردید؟ )چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی  .20

 جوامع و اقوام مختلف بشری(رشد تدریجی سطح فکر 1

 دعوت پیامبران و ترویج پیوسته دین الهی (استمرار در2

 ( درک صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن در حد توان آنان3

 (ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ی ارتباطات4

ودند مگرپس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک درراه آن مخالفت نپیمواهل کتاب شريفه ي آيه ي امپي در دقّت از .21
 ( 93 *سراسری تجربی كه...) ميگردد.......... دريافت دوحسدی که میان آنان وجودداشت

 .برافراشتند ستم، با توأم مخالفت علم ههانآگا سلّم، و آله و عليه هللا صلّي اسالم پيامبر دعوت برابر در كتاب اهل-1

 .ميدارد اعالم خدا، دين در اختالف ايجاد از را خود نارضايتي است، پيامبران دعوت برابر در تسليم همان كه اسالم،-2

 .است بوده ديني چند حدوث عامل برداشت، در اختالف و است بوده واحد دين خاتم، تا آدم از پيامبران دعوت اساس -3

 .است بوده دعوت اصالت به آنان تجاوز با توأم آگاهي از تابعي ديني، چند و است بوده واحد دين پيامبران، دعوت اساس -4
 93آن جا که تعلیمات پیامبر متقدم در برابر تندباد ویرانگر تحریف قرار گیرد......سراسری خارج از کشور  .22
 وناهیان از منکر است.وجوب مقابله با آن رویداد بردوش آمران به معروف -1
 پیامبری با مشیت خداوند برانگیخته می شود که مصدق دعوت وهادی مردم باشد.-2
 وظیفه ی عالمان آن دین است که وحی الهی رااز آسیب آن تند باد مخرب عقاید حفظ کنند.-3
 الم کرده است.ویرانگر راوظیفه ی تمام مکلفان اع داد روی آن خدای متعال موضع گیری سرسختانه مقابل-4

 به معنای تجاوز است واز روی آگاهی است نه جهل ونادانی. بغیکلمه نکته:
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 (93 ميشود؟)سراسری انسانی ترسيم آيه كدام پيام شود، متعال خداوند امر از نافرماني موجب و آگاهي از تابعي تجاوز، كه جا آن .23

فيه تتفّرقوا ال و الدين اَقيموا ان عيسي و موسي و ابراهيم به وصينا ما و-1

ينيب من اليه يهدي و يشاء من اليه يجتبي هللا اليه تدعوهم ما المشركين علي كبر-2

سميع عليم هللا انّ  و بأنفسهم ما يغيروا حتّي قوم   علي انعمها نعمة   مغيرا يك لم هللا بأنّ  ذلك-3

بينَهم بغيا   العلم جاءهم ما بعد من االّ  الكتاب اوتوا الّذين اختلف ما و االسالم عندهللا الدين انّ  -4

فطرت مشترک انسانی وویژگی های فطری مشترک مالزم با عنایت خداوند در قرار دادن یک برنامه ی کلی برای دست یابی به هدف  .24
(92مشترک است این مفهوم از دقت در پیام کدام آیه به دست می آید؟)سراسری زبان 

فارش کردان کرد که نوح رابه آن سازدین همان رابرایتان بیخداوند  -1
ماپیامبران مامور شده ایم که بامردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم-2
کنند اجتنابمادرهرامتی رسولی رابرانگیختیم که خدای یگانه رابپرستند واز طاغوت -3
به حقانیت آن آگاه شدندمخالفت نپیمودند مگر پس از آن که نزدخدااسالم است واهل کتاب درراه آن قطعا دین  -4

اگر بگوییم خداوند یک دین برای پیامبران وضع کرده وازآنان خواسته که آن را به پا دارند ودر آن گرفتار تفرقه نشوند پیام کدام آیه  .25
92را ترسیم کرده ایم؟ سراسری خارج از کشور 

مۡ  اۡلعلم بَۡغیًا ماجاَءه م   بَۡعدِ  اوت وااۡلِکتاب االِمنۡ  الَّذینَ  َوَمااۡختَلَفَ  ۡسالم ۡاال اّللِٰ  ِعۡندَ  الدِّینَ  اِنَّ  -1 بۡینَه 
واعتصموا بحبل هللا جمیعا والتقرقوا واذکروا نعمه هللا علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم-2
ۡینا ما الَیك وَ  اَۡوَحۡینا الَّذى نوًحا وَ  ی به َوصِّىٰ  الدِّیِن ما ِمنَ  لک مۡ  َشَرعَ  -3 وا عیسٰى اَنۡ  وَ  موسىٰ  اۡبراهیَم وَ  ی به َوصَّ قوا الدِّیَن وال اَقیم  تَتَفَرَّ
ق   ال..... ط ۡسبا ۡاال وَ  یَۡعقوبَ  وَ  اۡسحاقَ  وَ  اۡسماعیل وَ  اۡبراهیمَ  الىٰ  ا ۡنزلَ  ما وَ  الَۡینا ا ۡنزلَ  ما وَ   باّللِٰ  ءاَمنِّا قولوا -4 ِمۡنه م اََحد   بَۡینَ  ن فَرِّ

*(91.....)سراسری خارج از کشور اری یک دعوت ودر حقیقت الزمه ی استقرار وماندگ .26
پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.-تبلیغ دائمی ومستمر همراه باایمان راسخ است-1
مختلف مورد قبول قرآن می باشد.پیدایش ادیان  -پای بندی به اصول وارزش های آن می باشد-2
بوده امادربرخی احکام فرعی تفاوت داشتند. دین همه ی انبیا یکی-مان راسخ استتبلیغ دائمی ومستمر همراه باای -3
امادربرخی احکام فرعی تفاوت داشتند. دین همه ی انبیا یکی بوده-پای بندی به اصول وارزش های آن می باشد -4

ۡندَ  الد ینَ  اِّنَّ ه ی باتوجه به آیه ی شریف .27 تاب نَ ذیالَّ  َوَمااۡختَلَفَ  ۡسالم ۡاال اَّلٰلِّ  عِّ اهل کتاب اختالف نکردند مگر بعد از  اوتُوااۡلکِّ
*(91.....واختالفشان از روی .....بود ومنشا این اختالف وچند دینی ....)سراسری هنر 

وراآمدن پیامبرجدیددرمقابل دعوت اوایستاده وپیامبری اادینی بوده اندکه بهبران رآن دسته از-جهل ونادانی–ناآگاهی ازدستورهای الهی-1
انکارکردند.

ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتب انبیای قبلی بوده است.-جهل ونادانی–ناآگاهی ازدستورهای الهی -2
فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتب انبیای قبلی بوده است.ابتدایی بودن سطح  -ستم وتجاوز-آن که از حقیقت آگاه شدند-3
آمدن پیامبرجدیددرمقابل دعوت اوایستاده وپیامبری اوراااندکه ب آن دسته ازرهبران دینی بوده-ستم وتجاوز-آگاه شدند ازحقیقت آن که -4

 انکارکردند.
(89وپیدایش ادیان مورد قبول قرآن ....)سراسری ریاضی آیه ی شریفه ی .....ریشه ی پیدایش ادیان مختلف رابیان می کند  .28
است-بعد ما جاء هم العلم بغیا بینهموتوالکتاب اال من وماختلف الذین ا-1
است-ومااوتی موسی وعیسی ومااوتی النبیون من ربهم النفرق بین احد منهم-2
نیست-منهمومااوتی موسی وعیسی ومااوتی النبیون من ربهم النفرق بین احد  -3
نیست-مجاء هم العلم بغیا بینهوماختلف الذین اوتوالکتاب اال من بعد ما  -4

ۡندَ  الد ینَ  اِّنَّ سوره ی آل عمران  19باتوجه به آیه ی  .29 (88علت اختالف اهل کتاب کدام مورد بود؟)سراسری انسانی  ۡسالم ۡاال اَّلٰلِّ  عِّ
دعوت می کردند.یهودیان ومسیحیان هرکدام مردم را به راه خود -1
د.چون تعلیمات پیامبرقبلی یاازبین رفته بود ویاتخریب کلی شده بو-2
چون جهل داشتند از روی ستم وتجاوز این اختالف را به راه انداختند.-3
تند.رابه راه انداخ بااین که علم داشتند از روی ستم وتجاوز این اختالف-4

میان انسان هاست.دین واحد به دلیل فطرت مشترک نکته: 
ۡندَ  الد ینَ  اِّنَّ باتوجه به آیه ی شریفه ی  .30 زد خدا اسالم است به سبب وجود ویژگی های....است خداوند یک برنامه ی ن ندی ۡسالم ۡاال اَّلٰلِّ  عِّ

(88کلی در اختیار انسان قرارداده است که ....)سراسری فنی وحرفه ای 
درتمام دوره ها دین خدا با نام اسالم درمیان مردم معروف بوده است.-فطری که مشترک بین انسان ها-1
قت دین  دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است .حقی-هافطری که مشترک بین انسان  -2
حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است. –دین که مشترک بین همه ی مردم -3
.ف بوده استعروم مدرتمام دوره ها دین خدا با نام اسالم درمیان مرد-دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است  -4

*(88خداوند یک دین را برای مردم اعالم کرده وآن ....است ؛منشا اختالف وچند دینی......)جامع علمی کاربردی  .31
آن دسته از رهبران دینی بودند که درمقابل دعوت پیامبرایستاده واورانپذیرفتند.-حنیف)حق گرا(-1
یغ واجرای یک دین در شرایط متفاوت است.ه از تبلنیست بلکدراصول دعوت آنان -اسالم)تسلیم امر الهی(-2
درمقابل دعوت پیامبرایستاده واورانپذیرفتند. آن دسته از رهبران دینی بودند که -اسالم)تسلیم امر الهی( -3
دراصول دعوت آنان نیست بلکه از تبلیغ واجرای یک دین در شرایط متفاوت است. -حنیف)حق گرا( -4
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ۡرنا الَۡنبیاِّء ا رَ اشِّ َمع نحن طبق حدیث شریف .32 م قَۡدرِّ  َعلىٰ  الن اسَ  نَُکل ِّمَ  اَنۡ  اُمِّ لهِّ  موضوع....ازعلل....نبوت است )سراسری خارج از ُعقوِّ
*(88کشور

ختم-رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام -2  تجدید -رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام-1
ختم-پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه -4تجدید       –ه نیاز های زمانه پیش بینی راه های پاسخ گویی ب-3

کدام ویژگی در انسان عامل این امر شده که حداوند یک برنامه ی کلی در اختیار آن ها گذاشته تا آنان را به هدف مشترکی  .33
(87برساند؟)سراسری فنی وحرفه ای 

هره مند شدن از شکوفایی استعداد تفکر وتعقلب-2ست.                میان انسان ها مشترک ا فطرت که-1
قدرت اختیار وتصمیم گیری در کارهای فردی واجتماعی -4غریزه که عامل خواسته های مشترک آن هاست    -3

الهی آمده است.کلمه ختم نبوت درکتاب نیامده بلکه باعنوان آخرین پیام آور نکته : 
 *(87؟)جامع علمی کاربردی نیستختم نبوت  کدام عامل از عوامل .34
وجود امام معصوم پس از پیامبراکرم)ص(-2حفظ قرآن از تحریف لفظی ومعنوی    -1
پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیاز های زمانه-4فکر جوامع واقوام     رشد تدریجی سطح-2

ۡرنا الَۡنبیاِّء ا رَ َمعاشِّ  از دقت در این کالم پیامبر گرامی اسالم)ص( که فرمود: نحن .35 م قَۡدرِّ  َعلىٰ  الن اسَ  نَُکل ِّمَ  اَنۡ  اُمِّ لهِّ مفهوم می گردد که  ُعقوِّ
(86.... می باشد.)سراسری تجربی

تکلم با مردم به زبان آنان ماموریت نهاده شده بردوش انبیا-1
رشد عقلی دادن به انسان های هرزمان زمینه ساز هدایت آنان-2
شد عقلی دادن به انساندوش انبیا در هر زمان رماموریت نهاده شده بر-3
میزان درک و فهم انسان های هرزمان تاثیرگذار در سطح تعلیمات انبیا-4

*(86ی سپردن تدریجی تعلیمات انبیا که ضرورت تجدید نبوت رادر طول تاریخ رسالت ایجاب می کرد .....بود)سراسری به فراموش .36
ندگی اجتماعی وعدم توسعه ی کتابتمعلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ وز-1
معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام وعدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ی کامل زندگی-2
وعدم توسعه ی کتابت ووضع زندگی اجتماعی آنان علت رشد تدریجی سطح فکرجوامع واقوام-3
فتن برنامه ی کامل زندگیعلت پایین بودن سطح فرهنگ وعدم توانایی انسان ها در گر-4

95نتیجه تکامل جامعه انسانی چیست وکدام آیه به این ثمره اشاره دارد؟سراسری تجربی  .37
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک-وحدت شریعت-1
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک -ختم نبوت-2
حَ  کانَ  ما -وحدت شریعت -3 د  م  اّللِٰ  َرسولَ  ٰلِکنۡ  وَ   ِرجِالک مۡ  ِمنۡ اََحد   اَبا مَّ
د   کانَ  ما -ختم نبوت-4 َحمَّ ل هلل َرسو ٰلِکنۡ  وَ   ِرجِالک مۡ  اََحد  ِمنۡ  اَبا م 

95چراباید به همه پیامبران الهی ایمان داشته باشیم ومنشا ویژگی عصمت درآن ها چیست؟خارج از کشور .38
امدادهای غیبی الهی-لهرسالنفرق بین احد من -1
برتری در ایمان وتقوی-النفرق بین احد من رسله-2
م ِلی بَیِّنَ  ی قَۡوِمه بِلسانِ  الِّ  اِ  َرسول   ِمنۡ  اَۡرَسۡلنا ما وَ  -3 امدادهای غیبی الهی-لَه 
م ِلی بَیِّنَ  ی قَۡوِمه بِلسانِ  الِّ  اِ  َرسول   ِمنۡ  اَۡرَسۡلنا ما وَ  -4 ویبرتری در ایمان وتق -لَه 

 تست
 تحریف، دیرینه ي تندباد از قرآن صیانت و است............  زمینه ساز زندگي، كامل برنامه ي دریافت براي بشري جامعه ي آمادگي .39

 (93)سراسری هنر. داد قرار آن، بر را...........  مهر كه بود.........  معلول
 جاودانگي ـ الهي عنایت ـ عقلي رشد( 2                             جاودانگي ـ الهي عنایت ـ ت نبو ختم -1 

دریافت براي بشري ي جامعه مادگيآ بودن الهي ـ( ص) پیامبر اهتمام ـ عقلي رشد( 4 بودن الهي ـ( ص) پیامبر اهتمام ـ ت نبو ختم -3
 تست
قُ  البا توجه به آیه شریفه  .40 ۡنُهم اََحد   بَۡینَ  نُفَر  تفرقه بین پیام آوران الهی در آن است که ....)سراسری عدم  تحقق ُمۡسلمون و لَه نَۡحنُ  وَ  مِّ

(86انسانی
همه پیامبران برخوردار از مقام عصمت و الگو و اسوه نیکو برای انسان بودند-1
همه پیامبران انسان های شایسته زمان خود در اخذ پیام خدا بودند-2
اند دین بودهآورنده یک  و همه آن هایکسان بوده است محتوای اصلی دعوت پیامبران -3
مختوای اصلی دعوت پیامبران در هر زمان پاسخگویی به نیاز های فطری انسان بوده است-4




