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 1 ی چه پیامی است؟در بردارنده« و جعلنا من الماء کلّ شیٍء حیٍّ » ی ی شریفهآیه 1
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 کنید.الف( آن را ترجمه 

 ب( چرا در این سوره، خداوند به زمان سوگند خورده است؟

 کند؟چه زیان و خسارتی انسان را تهدید میج( 

 ی شوند؟د( چه کسانی دچار خسارت و زیان نم
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 1 خداوند در قرآن کریم به حضرت نوح )ع( و سایر پیامبران )ع( چه سفارشی فرموده است؟ 3
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 الف( ترجمه کنید.  ب( پیام آن را بنویسید.
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 1 ی چه مطالبی است؟گیرندهدربر« البالغهنهج»کتاب گران قدر  18
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 1 بخش مادی و از جمله بشر است.(هستی است. )آب، حیات آب مایه حیات و اساس زندگی در جهان 1

و  قسم به عصر که آدمی به راستی در زیان است، مگر آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق سفارش کنند»الف(  2

 «یکدیگر را به صبر سفارش کنند.

 ی است که خداوند به او عطا کرده است.ی بسیار گرانبهایچون زمان و عمر انسان سرمایهب( 

 ی عمرج( زیان و خسارت از دست دادن سرمایه

  دیگر را به صبر سفارش کنند.( یک4دیگر را به حق سفارش کنند. ( یک3( عمل صالح انجام دهند. 2( با ایمان باشند. 1د( کسانی که: 

1 

 1 دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید. 3

 1 حقانیت اسالم آگاه بودند و دلیل مخالفتشان رشک و حسدی بود که میانشان وجود داشت. آنان از 4

 1 الف( استمرار و پیوستگی در دعوت   ب( رشد تدریجی سطح فکر مردم       ج( تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 5

ر الهی بودن قرآن شک دارند پیشنهاد آوردن حتی یک سوره که د و ناتوانی کسانیآیه بیانگر این است که خداوند، برای اثبات نهایت عجز  6

 ها داده است. های آن را به آنمانند سوره
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 1 رسایی تعبیرات با وجود اختصار( 4( شیرینی بیان و 3ها، و جمله آهنگ موزون و دلنشین کلمات (2( ساختار زیبا و 1 7

تراوش نکرده است چه رسد کسی که قبل از آن چیزی ننوشته و ز قلم هیچ دانشمندی دهد اهایی است که نشان میقرآن کریم دارای ویژگی 8

فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک  دانند وزبان قرآن را نمی آموزشی ندیده است. این جنبه از اعجاز برای کسانی که

  است که معروف به اعجاز محتوایی قرآن شده است.

1 

پایه استوار است بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت به چیز دیگری دعوت نشده آنگونه که مردم به  5امام باقر )ع( می فرمایند اسالم بر  9

 والیت دعوت شده اند.

1 

 1 شوند. کسانیکه به مردم فرمان می دهند در حالیکه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیست طاغوت نامیده می 10

 1 محفوظ بودن از گناه و خطا 11

 1 نویسندگان قرآن را کاتبان وحی و آنان که قرآن را حفظ می کردند حافظان وحی می نامیدند. 12

 1 این حدیث درباره واقعه غدیرخم و جانشینی و امامت )ع( و والیت ایشان پس از پیامبر)ص( است. 13

 1 نان در صورتی که از قرآن و عترت پیروی کنند هرگز گمراه نخواهند شد.با توجه به مفهوم این حدیث مسلما 14

 1 االمر را نیز بشناسیم.خدا آمد و گفت یا رسول اهلل ما خدا و رسول او را شناخته ایم الزم است اولیجابربن عبداله انصاری نزد رسول  15

 1 و مرتکب گناه نمی شود. زیرا انسان ها نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است 16

 الف( قطعاً برای شما در رسول خدا سرمشق نیکویی است برای کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند.  17

 انسان ها شد. ب( زندگی رسول اکرم )ص( به گونه ای بود که در همه ابعاد فردی و اجتماعی از جمله در جایگاه رهبری الگو و اسوه

1 

 1 بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و اندرزهای امام علی )ع( را در خود جای داده است. 18

 1 مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر امیرالمومنین را جانشین پیامبر می داند و از او پیروی می کند. 19

  وردی از ایشان سوال میکرد ایشان بی درنگ و در کمال درستی پاسخ می داد. ایشان به دانش بی مانندی رسید که هر کس در هر م 20
 

 


