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 بسمه تعالی 

  21سئواالت کتاب اسالم وانسان قرن                                                                   نام و نام خانوادگی: 

 دهد؟مخالفین خود ارائه می.قرآن کریم برای حقانیت خود کدام راهکار را به 1

 گفتگو د(          مباهله   ج(      ب( مبارزه طلبی      الف( سکوت     

 در قرآن کریم تحت چه عنوانی معرفی شده است؟ .شخصیت پیامبر)ص(2

 چهره جهانی د(      ج( اسوه حسنه        شهر علم     ب(         جهادگر  الف(

 در قدمت دارد؟.سیره معصومین چق3

 سال100د(                 سال 250ج(            سال  500ب(         سال  1000الف(

 نماید؟ادیان چه رویکردی را اتخاذ می ر(اسالم در قبال سای4

                                                  تسایر ادیان را به مبارزه علمی دعوت نموده اس ب(                 مخالف ادیان غیر اسالم است     الف(

 اسالم با سایر ادیان در تمایز و تعارض است د(                      اسالم موید سایر ادیان است      ج(

 (کدام مورد بعنوان مانع دینداری قلمداد نمی شود؟5

 عدم تعامل با دنیاد(           ج(بی پاسخ ماندن سئواالت                ب( عملگرا نبودن                   الف(ایستایی جامعه  

 نمی باشد؟ 21کدام گزینه بعنوان چالش تربیتی قرن (6

 های تربیتیزوال سبک د(               گسست بین نسلی  ج(               تهاجم فرهنگی   ب(                 دین گرایی الف(

 به دلیل کدام گزینه ذیل است؟ 21خانواده در قرن سست شدن بنیان  (7

 گریگسترش اشرافی ج(      نهادینه نشدن اخالق اسالمی  د(       سکوالریسم درغرب  ب(      وجود فضای مجازی  الف(

 باشد؟(بهترین روش مواجه با اسالم کدام گزینه می8

                                                      اسالم باوری بعنوان یک نیاز ب(                          قیدو شرط اسالم  الف( پذیرش بی

  مدارا کردن با مبانی اسالم د(                      سرکوب سایر ادیان به کمک اسالم  ج(

 (مهمترین عامل در اشاعه سکوالریسم در غرب چه بود؟9

 چند خدایی در مسیحیت د(              ج(عدم تعامل ادیان               نبود تبلیغ اسالم  ب(            رفتار متولیان کلیسا  الف(

 باشد؟(کدام گزینه در مورد مهدویت صحیح می10

        وجود دارد  آخر الزمان در اکثر ادیان اعتقاد به ظهور منجی ب(              ای مربوط به شیعه است مهدویت مقوله الف(

 در مسیحیت اعتقادی به منجی آخرالزمان وجود ندارد د(                    هنوز منجی واقعی شناخته نشده است  ج(

 سئواالت تشریحی     

 را بنویسید؟ 21مهمترین اهداف کتاب اسالم وانسان قرن  .1

 

 در مورد تحریف ناپذیری قرآن کریم توضیح دهید؟  .2


