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 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 های پیامبرمسئولیت: چهارمدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:

1 

 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 نادرستاست.  فردی کامالا  دین یک اسالم الف(

 درست. هاستانسان معنوی رهبری و سرپرستی همان معنوی والیتب( 

 درستنا .گناه رفع برای الهی اولیای استغفار و توبه و است گناه دفع برای گنهکاران یتوبهج( 

 درست .است متناسب افراد ظرفیت و لیاقت با و دارد مختلف هایصورت و هاشکل معنوی، هدایتد( 
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 نامیدند.می حافظان وحی، ردندکمی حفظ و سپرده خاطر به را قرآن که آنان و کاتبان وحی را قرآن نویسندگان( الف

 .است الهی آیات عمیق فهم برای علمی مرجع معتبرترین و اوّلین پیامبر رفتار و گفتارب( 

 بود. )ع( علی حضرت کریم، قرآن حافظ و کاتب برترین و اولینج( 

 .است گناه از بودن محفوظ معنای به ،عصمت د(
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 های مهم پیامبر اکرم چه بود؟مسئولیت

 اسالمی حکومت تشکیل با الهی قوانین اجرای، (دینی مرجعیتقرآن ) تعالیم تبیین و تعلیم، وحی ابالغ و تدریاف

 (ظاهری والیت)
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 طور مختصر توضیح دهید.را نام برده و یکی را به اسالمی حکومت تشکیل ضرورتدالیل 

 اسالم اجتماعی احکام اجرای ضرورتالف( 

 جهت، همین به و خداست اهانسان حقیقی سرپرست و ولیّ : طاغوت حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش ضرورتب( 

 و قانون هر اجرای .است واجب و ضروری کرده، معیّن خودش که کسانی و او دستورهای از اطاعت و فرمانبرداری

 .بازگردد او فرمان و الهی قانون به ای گونه به که است صحیح هنگامی هرکس، از پیروی
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 منظور از طاغوت چه کسی است؟

 الهی فرمان از گرفته نشأت قانونشان و فرمان کهحالی در کنند،می قانونگذاری و نددهمی فرمان مردم به که کسانی

 .است حرام برمسلمانان وی دستورهای انجام وطاغوت  حکومت پذیرش .شوند می نامیده، طاغوت نیست
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 .کنید بیان را، است حکومت تشکیل نیازمند آنها اجرای که اسالم اجتماعی احکام از هایی نمونه

 معروف، به امر جامعه، و خانواده های مسئولیت و حقوق زکات، خمس، مانند دارد؛ متعددی اجتماعی احکام کریم قرآن

 پذیرامکان حکومت تشکیل بدون قوانین، این اجرای .ستمکاران و تجاوزگران با جهاد و ظلم با مبارزه منکر، از نهی

 .نیست

 

 

 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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