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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 درست ها فرستاده است.آیات قرآن کریم، خداوند یک دین برای انسانبر اساس الف( 

 هازمان و هامکان برخی در هاانسان نیازهای و هاسؤال برخی به بتواند که باشد ماندگار همیشه برای ندتوامی دینیب( 

 نادرست .دهد پاسخ

 درستج( فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. 

 تواند نمی اکنون قبلی، پیامبر تعلیمات از بخشی که است این نشانگر جدید کتاب آوردن و جدید پیامبر آمدن د(

 درست .باشد مردم نیازهای گویپاسخ
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 .است آن مستمرّ و دائمیتبلیغ  پیام، یک ماندگاریی الزمهالف( 

 .یابد ادامه وحی دریافت جزبه پیامبر هایمسئولیت که شد سبب خداوند طرف از معصوم امام تعیینب( 

 باشند.انسان می متغیرو  ثابتستد به ترتیب جزء نیازهای  و ستد و شیوه داد و دادج( 
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 علل فرستادن پیامبران متعدد چه بوده است؟

 پیشین پیامبر تعلیمات تحریف، مردم فکر سطح تدریجی رشددعوت،  در پیوستگی و استمرار
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 برده و دو مورد را توضیح دهید. مناعوامل ختم نبوت را 

 در آنان توانایی عدم و هاانسان درک سطح بودن پایین: زندگی کامل برنامۀ فتدریا برای بشری جامعۀ آمادگی( 1

 فرهنگی سطح حجاز مردم اینکه با قرآن، نزول عصر در. بود ها نبوت تجدید عوامل از زندگی کاملی برنامه گرفتن

 را زندگی برنامه ترینلکام توانستمی که بود میزانی به مختلف جوامع فرهنگی و فکری آمادگی اما داشتند، پایینی

 آورد. دست به را خود اجتماعی و فردی نیازهای پاسخ آن، کمک به و کند حفظ و دریافت

 در اکرم پیامبر که اهتمامی با و الهی عنایت پرتو در و مسلمانان کوشش و تالش با: تحریف از کریم قرآن حفظ( 2

 به. نگردید کم آن از یا افزوده آن بر ای کلمه هیچ و نشد تحریف دچار کتاب این داشت، قرآن حفظ و آوریمعج

 ماند. خواهد باقی جاودانه و ندارد« تصحیح» به نیازی کتاب این جهت همین

  اکرم پیامبر از پس معصوم امام وجود (3

 اسالم دین بودن روزآمد و پویایی( 4
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 ها را نام ببرید.های فطری مشترک انساننمونه از ویژگی سه

 حسادت ظلم، مانند اخالقی رذائل از و دارند دوست را خیرخواهی و عدالت مانند اخالقی هایتفضیلها، ی انسانهمه

 بیزارند. دروغ و

 برخوردارند. اختیار قدرت و تفکر استعداد از

 هستند. جاودانه زندگی جویوجست در و گریزان نابودی و فنا از
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