
ف
دی

ر
 

 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 مسلمانان پس از رسول خدا یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ تیضعو: مهفتدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

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

 نادرستابوسفیان جنگ صفین را علیه امام علی )ع( به راه انداخت.  (الف

 درسترفت. دست گمعاویه در سال چهلم هجری حکومت را بهب( 
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 بود. چهار سال و نه ماهدوره حکومت امام علی )ع(  (الف

 .افتاد عباسبنی دست به حکومت امیه،بنی سقوط از پسب( 

 .هستند جامعه برجسته های شخصیت رویدنباله خود، عمل و اعتقادات در مردم عمومج( 
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 اکرم را توضیح دهید. نتایج نامطلوب ناشی از منع نوشتن احادیث پیامبر

 فراهم حدیث اصل شدن فراموش یا هاعبارت شدن زیاد و کم امکان و یافت افزایش احادیث نقل در خطا حتمالاالف( 

 .شد

 حدیث تحریف یا جعل به شخصی هایغرض براساس آنان و آمد پیش حدیث جاعالن برای مناسب شرایطب( 

 .کردند خودداری احادیث برخی نقل از ستمگر حاکمان نفع به یا پرداختند

 در را شخصی یسلیقه شدند ناچار نیز آنان .ماندند بهرهبی هدایت مهم منبع یک از محققان و مردم از بسیاریج( 

 .شدند بزرگ اشتباهات گرفتار و دهند دخالت دینی احکام
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 یزید چگونه شخصیتی داشت؟

 را ناپسندی و زشت کار هر یزید داد؛ قرار خود جانشین را یزید بود، داده مسلمانان به که تعهدی برخالف معاویه،

 میمون و بازی سگ خورد،می شراب آشکارا گرفت،می سخره و بازی به را نماز مانند خداوند، احکام داد؛می انجام

 گرامی ینوه وی، .نشاندمی خود دست کنار را آنها و شدمی مجالس وارد میمون، و سگ همان با و کردمی بازی،

 پیامبر نوادگان از که را ایشان یخانواده و رساند شهادت به هولناکی وضع با را یارانش و فرزندان و حسین امام ،پیامبر

 .گرداند شهرها در اسیر، عنوان به بودند،

 

 

http://www.hoonarjo.ir/
http://www.hoonarjo.ir/


5 

 را نام ببرید. امامان عصر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، های چالش

 تبدیل، مناسبنا الگوهای ارائه، احادیث جعل و اسالمی معارف در تحریف، اکرم پیامبر احادیث نوشتن از ممنوعیت

 سلطنت به نبوی عدل حکومت

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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