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نمره

ســــؤاالت
قرآن و پیام آيات:

 -1آيهي شريفهي «و قالوا الحمدهلل الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل» را ترجمه كنيد.
 -2آيهي شريفهي «افال يتدبّرون القرءان و لو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً» بيانگر كدام يك از ويژگيهاي
قرآن كريم است؟
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 -3عبارت قرآني «قل اطيعوا اهلل و الرّسول فان تولّوا فاِنّ اهلل ال يحبّ الكافرين» را ترجمه كنيد.
ب

(ص/غ) مشخّص كنید:
درست يا نادرست بودن گزارههاي زير را با ب

 -4انسان با كمك عقل خود ميتواند به درک برسد كه بنابر حكمت و عدل خداوند ،مرگ نابودكنندهي او نيست.
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 -7الزمهي استقرار و ماندگاري يك پيام …… آن است.
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 -5انسانها در برخي از خصوصيات مانند نژاد و آداب و رسوم با يكديگر مشترک هستند.
 -6گفتار و رفتار امام علي (ع) اوّلين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است.
ج

جمالت زير را با كلمات مناسب تكمیل كنید:

 -8آسانترين راه براي غيرالهي نشان دادن اسالم و قرآن كريم …… است.

 -9ميزان بهرهمندي انسانها از هدايت معنوي به درجهي … و … آنان بستگي دارد.
د

به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهید:

 -11دغدغهي اصلي انسانهاي فكور و خردمند مربوط به كدام يك از نيازهاي برتر است؟
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 -11منظور از «حجّت آشكار» و «حجّت نهان» در كالم امام كاظم (ع) چيست؟
 -12چه عواملي انسانها را بينياز از كتاب جديد مينمود .فقط نام ببريد( .داليل ختم نبوّت)
 -13اگر معجزهي پيامبر اكرم از نوع كتاب و علم و فرهنگ نبود ،چه مشكلي پيش ميآمد؟
 -14چهار مورد از ويژگيهاي اعجاز محتوايي قرآنكريم را فقط نام ببريد.
 -15قرآن كريم از مسلمانان ميخواهد كه سلطهي بيگانگان را نپذيرند ،اين حكم قرآني را چه مينامند؟
هـ

اصطالحات زير را تعريف كنید:

 -16وحي
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 -17تحدّي
 -18طاغوت
و
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به سؤاالت زير پاسخ تشريحي دهید:

 -19چرا هدايت ،يك اصل «عام و همگاني» در نظام خلقت است؟

1
1
1
0/5
1/5
1/5
1
1

 -21چرا پاسخ به نيازهاي برتر بايد «كامالً درست و قابل اعتماد» باشد؟
 -21ويژگيهايي كه سبب تمايز بنيادين انسان با ساير موجودات ميشود را كامل شرح دهيد.
 -22منشأ اصلي اختالف و چند ديني از نظر قرآن كريم چيست؟
 -23چرا قرآن كريم كتاب ديروز ،امروز و فرداهاي انسانهاست؟
 -24رابطهي امّي بودن پيامبر اكرم (ص) با نوع اعجاز ايشان را توضيح دهيد.
 -25جامعيّت دين اسالم از داليل تشكيل حكومت اسالمي را شرح دهيد.
 -26برترين مقام پيامبر اكرم (ص) چه نام دارد؟ توضيح دهيد.
جمع نمره
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