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هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى خذاتٌذُ

ًام پذر:
پایِ تحػیلیًْ :ن هتَسغِ اٍل

آهَسضگاُ Allame Amini

ضوارُ لیست یا دفتز ًوزُ:

ًَتت اٍل – دی هاُ 1394

هحل هْز آهَسضگاُ

تعذاد سَال 10 :سَال

تعذاد غفحِ 2 :غفحِ

هذت آسهَى 65 :دقیقِ

سؤاالت درس پیام های آسمان
ردیف ًام دتیز:
1

ًوزُ تا عذد:

ًوزُ تا حزٍف:

تارم
2

گشیٌِ هٌاسة را عالهت تشًیذ.
 -1کذام گشیٌِ درتارُ غفات ثثَتی درست است؟
الف -غفاتی کِ ّن خالق دارد ٍ ّن هخلَقات دارًذ.
ب -غفاتی کِ جٌثِ کوال دارًذ ٍ تٌذگاى ّن آى را دارا ّستٌذ هاًٌذ :قذرت ٍ هْزتاًی.
ج -غفاتی کِ اس ًقع ًاضی هی ضَد ٍ تٌذگاى دارای آًْا ّستٌذ هاًٌذ :جْل ٍ ضعف.
د -غفاتی کِ جٌثِ کوال دارد ٍ فقظ خذاًٍذ دارای آى است هاًٌذ :قذرت ٍ راسقیت.
 -2اًساى تزای اعاعت اس خذاًٍذ ًیاسهٌذ دٍ حقیقت است کِ تا آًذٍ ًثاضذ اًساى قادر تِ اعاعت اس خذا ًیست؛ آًذٍ
حقیقت کذاهٌذ؟
الف -تقَا  -هعزفت

ب -تقَا  -ایواى

ج -عول غالح  -ضٌاخت

د -ایواى  -ضٌاخت

 -3کذام گشیٌِ هفَْم « دیي» را تیاى هی کٌذ؟
الف -تزًاهِ سًذگی هادی ٍ هعٌَی اًساى است.
ب -پیام ّایی کِ پیاهثز(ظ) تِ هزدم اتالغ هی کزد.
ج -دیي یعٌی پیزٍ کتاتی تَدى هاًٌذ :تَرات ،اًجیل ٍ اسالم
د-هذّة ٍ آییٌی کِ هزدم تِ آى هعتقذًذ.
 -4ایي جولِ اس کذام ضخػیت است « :آهزیکا ّیچ غلغی ًوی تَاًذ تکٌذ».
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الف -ضْیذ هغْزی

ب -ضْیذ تْطتی

ج -اهام خویٌی(رُ)

د -آیت الِ خاهٌِ ای

گشیٌِ درست را تا عالهت  ٍ گشیٌِ غلظ را تا عالهت هطخع کٌیذ.

2

ّ -1وِ ادیاى آسواًی هاًٌذ یَْدیت ،هسیحیت ٍ اسالم تِ ًجات تخص ٍ هٌجی تشرگ آسواًی اعتقاد دارًذ.
 -2پیاهثزاى الْی ّوِ اس اٍل تاریخ تطزیت ٍعذُ آهذى آخزیي پیاهثز را تِ هزدم دادُ اًذ.
 -3آیِ « اَال لِلِِ الذّیيُ الخالِعُ» ًطاى هی دّذ کِ تٌْا خذاًٍذ آراهثخص دلْاست.
 -4هْن تزیي رسالت تواهی اًثیاء دعَت هزدم تِ یکتاپزستی تَد.
3

در جاّای خالی عثارت هٌاسة تٌَیسیذ.
الف -خذاًٍذ حکین تا آخزیي فزستادُ خَد پیاهی را تزای اًساى ّا فزستاد کِ تا رٍس قیاهت تزای ّذایت آًْا کافی
است ٍ آى  .........................است.
ب -پیاهثز فزهَدُ کِ هزدی اس خاًذاى هي در رٍسگاری کِ هزدم ّ ........................................ستٌذ قیام هی کٌذ ٍ
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سهیي را اس عذل ٍ داد پز هی کٌذ.
ج -تِ رّثزی ٍ ّذایت هزدم جاهعِ تَسظ فقیِ جاهع الطزایظ  ..........................گفتِ هی ضَد.
د -اعتقاد ٍ تاٍر قلثی تِ یک هَضَع ٍ یک حقیقت را  ..............................هی گَیٌذ.
ُ -در حوذ ٍ ستایص ّوَارُ غفات ثثَتی خذا را تیاى هی کٌین ٍ در  ........................خذاًٍذ اس غفات سلثی پاک ٍ
هٌشُ هی دارین.
4

تا عثارت کَتاُ جَاب دّیذ.
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الف -تٌا تِ فزهایص پیاهثز اکزم(ظ) هْوتزیي کارّای اهت ٍی چیست؟ ()...........................................
ب -تٌا تِ فزهایص اهام علی(ع) آًچِ ایواى را در دلْا پایذار هی کٌذ کذام است؟ ()..............................................
ج -ضْیذ هزتضی هغْزی تِ ٍسیلِ کذام گزٍُ هٌحزف تِ ضْادت رسیذ؟ ().............................................
د -خذاًٍذ کذام پیاهثز را تِ اًَاع تالیا گزفتار کزد کِ ّذف آى اهتحاى الْی تَد؟ ()........................................
ُ -خذاًٍذ تعذ اس ًشٍل قزآى تَضیح کاهل آى را تز عْذُ چِ کساًی ًْادُ است؟ ().............................................
5

علل اغلی کِ هَجة ضذُ است تزخی جَاهع تِ ظاّز دیٌذار دچار چالص ّا ٍ هطکالت فزاٍاى تاضٌذ را تَضیح

2

دّیذ؟

6

چزا خذاًٍذ پیاهثز را آخزیي پیاهثز ٍ قزآى را آخزیي پیام خَد قزار دادُ است؟
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7

دٍ ضزط هْن اس ضزایظ ظَْر حضزت هْذی(عج) را تٌَیسیذ.
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8

عثق آیِ« ٍلی فقیِ کیست؟ ٍ تایذ چِ خػَغیاتی داضتِ تاضذ؟

2

9

هغاتق آیِ « أَ فَکلَُُّوَا جَاءَکُنِ رَسَُلُ تِوَا لَا تََََْْى أًَفُسُکُنُ اسِتَکَْثزََْتُنِ فَفَزِیقًا کَذَُّتِتُنِ ٍَ فَزِیقًا تَقَْتُلَُى» افزاد دًیا علة در
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تزاتز تثلیغات پیاهثزاى چِ رفتاری ًطاى هی دادًذ؟
10
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راّْای تقَیت ایواى کذاهٌذ؟ ًام تثزیذ.

هَفق ٍ پیزٍس تاضیذ .رحواًی
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