به نام خدا
سواالت چهار گزینه ای دینی پنج درس اول
کاری از :فاطمه جامه بزرگ

.۱کدام یک از موارد زیر بیانگر منشا اختالفات و چند دینی است ؟
 .۱تحریف شدن کتب اسالمی توسط پیروان ادیان
 .۲ایستادگی رهبران دینی در مقابل پیامبر جدید و نپذیرفتن ان
.۳نادیده گرفتن امور مشترک فکری
 .۴وجود امامانی معصوم بعد از پیامبر

.۲کدام یک از موارد زیر از عوامل ختم نبوت نمی باشد؟
.۱امادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی
 .۲وجود امام معصوم پس از پیامبر
 .۳پیش بینی راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه
 .۴نیاز های ثابت و متغیر

 .۳کدام یک از موارد زیر علت امدن پیامبران متعدد را بیان نمی کند ؟
.۱تحریف تعلیمات پیامبران پیشین
 .۲امادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی
 .۳وجود امامان بعد از رسول اکرم
 .۴استمراردردعوت و ترویج پیوسته ان

 .۴عبارات (اصالح جامعه)(۰رسایی معنا ) و(از هرچیزی دو گونه افریدیم )به ترتیب مربوط به کدام جنبه اعجاز قران می باشد
.۱اعجاز محتوایی  /اعجاز لفظی /اعجاز علمی
 .۲اعجاز محتوایی  /اعجاز علمی  /اعجاز لفظی
 .۳اعجاز محتوایی  /اعجازعلمی  /اعجاز محتوایی
 .۳اعجاز محتوایی  /اعجاز لفظی  /اعجاز معنوی

 .۵ساختار موزون کلکه ها و جمله ها و رسایی معنا باوجود ایجاز و اختصار مربوط به کدامیک از جنبه های اعجاز قران است
 .۱محتوایی و معنایی
 .۲لفظی و ظاهری قران

به نام خدا
.۳امی بودن و اورنده قران
 .۴همه حانبه بودن و جامعیت

.۶کدام یک از اعجاز معنوی قران به شمار می اید؟
.۱تحدی قران
 .۲حرکت زمین
 .۳زوجیت گیاهان
 .۴همه موارد

 .۷کدام مورد در حیطه ی والیت معنوی پیامبر نمی باشد ؟
 .۱واسطه ی رساندن فیض و رحمت به مخلوقات
 .۲تصرف در عالم طبیعت
 .۳شفا بخشیدن به بیماران
 .۴هدایت انسان در همه ابعاد فردی و اجتماعی

 . ۸عصمت از گناه در پیامبران ناشی از ..........انان است و معصوم بودن شان از خطا و اشتباه ناشی از برخورداری انها از
.........می باشد ؟
 .۱علم و ایمان و تقوی – بینش عمیق
.۲بینش عمیق –علم و ایمان و تقوی
 .۳علم و ایمان  -برخورداری از تقوی
.۴تقوی الهی –داشتن ایمان قوی

 .۹اولین و برترین کاتب و حافظ قران که بود؟
.۱پیامبر

 .۲حضرت علی

 .۳ابن عباس

 .۴زید بن حارث

.۱۰اولین و معتبر ترین مرجع علمی برای فهم عمیق ایات الهی کدام است ؟
 .۱گفتار پیامبر و رفتار صحابه
 .۲گفتار و رفتار صحابه پیامبر
 .۳گفتار صحابه و رفتار پیامبر
 .۴گفتار و رفتار پیامبر

به نام خدا
. ۱۱طبق حدیث شریف امام باقر کدام یک از پایه های پنج گانه اسالم مهم ترین پایه شمرده میشه ؟
.۱والیت

 .۲نماز

 .۳روزه

 .۴زکات

 . ۱۲کسانی ک به مردم فرمان فرمان میدهند و قانونگذاری می کنند در حالی ک خداوند انها را تعیین نکرده باشد .......نامیده می
شوند .
.۱ولی  .۲اولی االمر  .۳کفار  .۴طاغوت

 .۱۳مراجعه به طاغوت و انجام دستور های وی بر مسلمانان  ..........است .
 .۱حرام

 .۲مکروه  .۳جایز .۴مباح

.۱۴باالترین و برترین مقام پیامبر اکرم کدام است ؟
.۱دریافت و ابالغ وحی
 .۲تعلیم و تبیین تعالیم دینی
 .۳والیت سر پرستی جامعه برلی اجرای احکام اسالمی
 .۴والیت معنوی

 .۱۵عبارت زیر به کدام یک از والیتها اشاره ندارد ؟
(پیامبر به اذ خداوند عالم غیب را مشاهده کرده باطن انسانها را درک میکند و گواه و ناظر بر اعمال انسانها می شود)
 .۱باطنی  .۲ظاهری  .۳معنوی

 .۴تکوینی

 . ۱۶معجزات ید بیضا و شفا دادن بیماران العالج مربوط به کدام یک از پیامبران الهی است ؟
 .۱هردو معجزه حضرت موسی
.۲هردو معجزه حضرت عیسی
۳بیضا معجزه حضرت موسی و شفا دادن معجزه حضرت عیسی
 .۱۷کدام یک از اهداف زیر بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست ؟
.۱تعلیم و تعلم احکام  .۲بر پایی جامعه ای بر اساس قوانین عادالنه  .۳ابالغ وحی و احکام و معارف الهی به مردم
 .۴انجام عبادات فردی دینی
.۱۸ایه زیر بیانگر بیانگر کدامیک از موارد داده شده زیر است ؟
لو کان من عند غیر هللا لو جدوا فیه اختالفا کثیرا:اگر قران از نزد غیر خدا بود در ان اختالف بسیار می یافتند
.۱انسجام و وحدت درونی در عین نزول تدریجی
 .۲جامعیت قران
 .۳تاثیر پذیری از فرهنگ و عقاید زمانهد

به نام خدا
 .۴تازگی و شادابی دائمی

 .۱۹چرا والیت و رهبری از پایه های دین اسالم شمرده شده است ؟
.۱والیت رهبری برپاکننده احکام و دستورات دین است
.۲والیت و رهبری تزکیه کننده نفوس مردم است
 .۳والیت رهبری دریافت کننده وحی الهی است
.۴والیت و رهبری دارای عصمت و اعجاز است

.۲۰ایه شریفه لقد ارسلنا با البینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقئوم الناس با القسط ........به کدام یک از قلمرو های رسالت
پیامبران داللت دارد:
.۱والیت معنوی  .۲والیت ظاهری  .۳دریافت و ابالغ وحی

پاسخنامه

 .۴تعلیم تبیین تعالیم دینی

به نام خدا
۱-۲
۲-۳
۳-۳
۴-۱
۵-۲
۶-۴
۷-۲
۸-۴
۹-۲
-۱۰؟
۱۱-۱
۱۲-۴
۱۳-۱
۱۴-۱
۱۵-۴
۱۶-۳
۱۷-۱
۱۸-۱
۱۹-۱
۲۰-۲

