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 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 پیشوایان اسوه: مششدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:
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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 درست .کردمی مذمت کردند،نمی کار و کردندمی عبادت فقط که را کسانیپیامبر اکرم  (الف

 درست .بود نکرده شاگردی دیگر کسی نزد اکرم پیامبر نزد جز امیرالمؤمنین ب(

 نادرستخالفت رسید.  پانزده سال با اصرار مردم بهبعد از امام علی )ع(  ج(
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 سال در مدینه به هدایت مردم پرداخت. دهسال در مکه و  سیزدهپیامبر اکرم  (الف

 «.باشد گرسنه اشهمسایه و بخوابد سیر شکم با را شب که کسی است نیاورده ایمان من به»پیامبر اکرم:  ب(

 است. بلند مرتبهو  واالعلی به معنای  ج(

 داشتند.یم روا تبعیض ،عدالت اجرای در که شدند سقوط دچار سبب بدین پیشین ملل و اقواممبر ی پیابه فرموده د(
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 پیامبر اکرم برای برقراری عدالت در جامعه چه اقداماتی انجام داد؟

 تا کوشید و کرد عمل قاطعیت با مورد این در ایشان و بود عدالت اجرای خدا رسول الهی حکومت مهم اهداف از یکی

 پیامبر اقدام این. باشند یکسان الهی قانون برابر در همه و نباشد خبری تبعیض از آن در که کند بنا عادالنه ای جامعه

 قانون یک طبقاتی، تفاوت و تبعیض کشورها، سایر و جازح روز آن یجامعه در که گرفتمی انجام شرایطی در اکرم

 تقسیم تساوی به مسلمانان میان را المال بیت درآمد حضرت، آن .کردنمی مخالفت آن با کسی و بود شده پذیرفته

 شخصی حق شدن ضایع برابر در که مالیمتی و بردباری یهمه با .گذاشتنمی غیرعرب و عرب میان فرقی و کرد

 هر در را مردم حقوق متجاوزان و آمدنمی کوتاه و ایستادمی جامعه افراد حقوق شدن ضایع رابرب در داشت، خود

 .کردمی مجازات بود، که مقامی و موقعیت
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 شود؟شیعه به چه معناست و به چه کسی گفته می

 او از و داندمی پیامبر جانشین را علی امیرالمؤمنین ،پیامبر و خدا فرمان به که است مسلمانیبه معنای پیرو است و 

 کند.پیروی می
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 فرمودند؟میپایان پیامبر برای هدایت مردم چه های بیی تالشحضرت علی )ع( درباره

 هایشمرهم و داروها رفت،می مردم سراغ به خود او (طبیبان سایر برخالفبود، ) سیّار طبیب یک پیامبر» رمودند:فمی

 کور، هاىدل بر بگذارد؛ مرهم باشد، نیاز که هرجا بر تا بردمی خود با را طبابت ابزارهای و کردمی آماده خودش را

 «.کردمى درمان را سرگشته و زده غفلت بیماران خویش داروهاى با او گنگ، هاىزبان کر، هاىگوش
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 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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