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 مقدس هایکتاب :بخش 
1  

آیا اینکه کالم خداوند ابدی و غیرقابل 

 تغییر است، امری پذیرفته شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
2 

امری پذیرفته  کالم خداست،انجیل ینکه آیا ا

 )تورات، زبور و انجیل( شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
3  

های آیا خداوند تصمیم گرفته تا پیام 
نوشته شده ی خود در انجیل را از طریق 

 نمایندگان یهودیش منتقل سازد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
4 

آیا خداوند به انبیای خود قدرت معجزه 
این طریق فرستادگی خود از داده تا از 

 طریق پروردگار را ثابت کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
5 

که از تمام کتابهای « می خواهد»آیا خدا  
مقدس خود در برابر تحریف و تغییر محافظت 

 کند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

 

 مقدس هایکتاب :بخش 
1  

اینکه کالم خداوند ابدی و غیرقابل آیا 

 تغییر است، امری پذیرفته شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
2 

امری پذیرفته  کالم خداست،انجیل ینکه آیا ا

 )تورات، زبور و انجیل( است؟شده 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
3  

آیا خداوند تصمیم گرفته تا پیام های 
نوشته شده ی خود در انجیل را از طریق 

 یهودیش منتقل سازد؟نمایندگان 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
4 

آیا خداوند به انبیای خود قدرت معجزه 
داده تا از این طریق فرستادگی خود از 

 کنند؟طریق پروردگار را ثابت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
5 

که از تمام کتابهای « می خواهد»آیا خدا  
مقدس خود در برابر تحریف و تغییر محافظت 

 کند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

 

 مقدس هایکتاب :بخش 
1  

اینکه کالم خداوند ابدی و غیرقابل آیا 

 تغییر است، امری پذیرفته شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
2 

امری پذیرفته  کالم خداست،انجیل ینکه آیا ا

 )تورات، زبور و انجیل( است؟شده 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
3  

آیا خداوند تصمیم گرفته تا پیام های 
نوشته شده ی خود در انجیل را از طریق 

 یهودیش منتقل سازد؟نمایندگان 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
4 

آیا خداوند به انبیای خود قدرت معجزه 
داده تا از این طریق فرستادگی خود از 

 کنند؟طریق پروردگار را ثابت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
5 

که از تمام کتابهای « می خواهد»آیا خدا  
مقدس خود در برابر تحریف و تغییر محافظت 

 کند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

 

 مقدس هایکتاب :بخش 
1  

اینکه کالم خداوند ابدی و غیرقابل آیا 

 تغییر است، امری پذیرفته شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
2 

امری پذیرفته  کالم خداست،انجیل ینکه آیا ا

 )تورات، زبور و انجیل( است؟شده 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
3  

آیا خداوند تصمیم گرفته تا پیام های 
نوشته شده ی خود در انجیل را از طریق 

 یهودیش منتقل سازد؟نمایندگان 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
4 

آیا خداوند به انبیای خود قدرت معجزه 
داده تا از این طریق فرستادگی خود از 

 کنند؟طریق پروردگار را ثابت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
5 

که از تمام کتابهای « می خواهد»آیا خدا  
مقدس خود در برابر تحریف و تغییر محافظت 

 کند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

 



6 
از تمام کتابهای مقدس « می تواند»آیا خدا 

خود در برابر تحریف و تغییر محافظت کند؟ 
 )قدرت/ توانایی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

7 
آیا خداوند به شیاطین و شیطان یا انسان  

او را با « قدرت»و « هدف»اجازه می دهد که 
تغییر و تحریف کالمش در کتب مقدس، خنثی 

 کنند؟ )تحریف باللفظ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

8 
آیا ممکن است تا انسان کتابهای مقدس را 

به صورت شفاهی مورد تحریف قرار دهد یا آن 
 را به اشتباه تفسیر کنند؟)تحریف بالمعنا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله             
   

9 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر و تحریف 
شده است، به شخصیت و طبیعت خداوند بی حرمتی 
می کنند؟ زیرا اینگونه می پندارند که خدا 
نمی داند، اهمیت نمی دهد، یا نمی تواند در 
 برابر تغییرات کتاب مقدست کاری انجام دهد.

 الکبیر(الرحیم،  )العلم، الرحمان،
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

10 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر کرده یا 

تحریف شده است، به خاطر تمجید از شیطان، 
دیدگاه آنان شیطان در گناهکار هستند؟ زیرا در 

نبرد با خداوند متعال در مورد کتاب مقدس، برنده 
 )العزیز، الغیب، الجبار، المقتدر(.است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

6 
از تمام کتابهای مقدس « می تواند»آیا خدا 

خود در برابر تحریف و تغییر محافظت کند؟ 
 )قدرت/ توانایی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

7 
آیا خداوند به شیاطین و شیطان یا انسان  

او را با « قدرت»و « هدف»اجازه می دهد که 
تغییر و تحریف کالمش در کتب مقدس، خنثی 

 کنند؟ )تحریف باللفظ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

8 
آیا ممکن است تا انسان کتابهای مقدس را 

به صورت شفاهی مورد تحریف قرار دهد یا آن 
 را به اشتباه تفسیر کنند؟)تحریف بالمعنا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله             
   

9 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر و تحریف 
شده است، به شخصیت و طبیعت خداوند بی حرمتی 
می کنند؟ زیرا اینگونه می پندارند که خدا 
نمی داند، اهمیت نمی دهد، یا نمی تواند در 
 برابر تغییرات کتاب مقدست کاری انجام دهد.

 الرحیم، الکبیر( الرحمان،)العلم، 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

10 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر کرده یا 

تحریف شده است، به خاطر تمجید از شیطان، 
گناهکار هستند؟ زیرا در دیدگاه آنان شیطان در 

نبرد با خداوند متعال در مورد کتاب مقدس، برنده 
 )العزیز، الغیب، الجبار، المقتدر(.است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

6 
از تمام کتابهای مقدس « می تواند»آیا خدا 

خود در برابر تحریف و تغییر محافظت کند؟ 
 )قدرت/ توانایی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

7 
آیا خداوند به شیاطین و شیطان یا انسان  

او را با « قدرت»و « هدف»اجازه می دهد که 
تغییر و تحریف کالمش در کتب مقدس، خنثی 

 کنند؟ )تحریف باللفظ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

8 
آیا ممکن است تا انسان کتابهای مقدس را 

به صورت شفاهی مورد تحریف قرار دهد یا آن 
 را به اشتباه تفسیر کنند؟)تحریف بالمعنا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله             
   

9 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر و تحریف 
شده است، به شخصیت و طبیعت خداوند بی حرمتی 
می کنند؟ زیرا اینگونه می پندارند که خدا 
نمی داند، اهمیت نمی دهد، یا نمی تواند در 
 برابر تغییرات کتاب مقدست کاری انجام دهد.

 الرحیم، الکبیر( الرحمان،)العلم، 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

10 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر کرده یا 

تحریف شده است، به خاطر تمجید از شیطان، 
گناهکار هستند؟ زیرا در دیدگاه آنان شیطان در 

نبرد با خداوند متعال در مورد کتاب مقدس، برنده 
 )العزیز، الغیب، الجبار، المقتدر(.است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

6 
تمام کتابهای مقدس از « می تواند»آیا خدا 

خود در برابر تحریف و تغییر محافظت کند؟ 
 )قدرت/ توانایی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

7 
آیا خداوند به شیاطین و شیطان یا انسان  

او را با « قدرت»و « هدف»اجازه می دهد که 
تغییر و تحریف کالمش در کتب مقدس، خنثی 

 کنند؟ )تحریف باللفظ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

8 
آیا ممکن است تا انسان کتابهای مقدس را 

به صورت شفاهی مورد تحریف قرار دهد یا آن 
 را به اشتباه تفسیر کنند؟)تحریف بالمعنا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله             
   

9 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر و تحریف 
شده است، به شخصیت و طبیعت خداوند بی حرمتی 
می کنند؟ زیرا اینگونه می پندارند که خدا 
نمی داند، اهمیت نمی دهد، یا نمی تواند در 
 برابر تغییرات کتاب مقدست کاری انجام دهد.

 الرحیم، الکبیر( الرحمان،)العلم، 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

10 
آیا کسانی که می گویند انجیل تغییر کرده یا 

تحریف شده است، به خاطر تمجید از شیطان، 
گناهکار هستند؟ زیرا در دیدگاه آنان شیطان در 

نبرد با خداوند متعال در مورد کتاب مقدس، برنده 
 )العزیز، الغیب، الجبار، المقتدر(.است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



11 
خود یک کتابهای مقدس آیا خداوند برای 

استاندارد دوگانه دارد تا از بعضی از آن 
               . ها نه همه، محافظت کند؟

 (العدل، الهادی، المومن، المقسط)
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

12 
آیا کالم خداوند غیرقابل تغییر است و 

خداوند انسان ها را در روز قیامت مورد 
                    قضاوت قرار می دهد؟ 

 )الحاکم، الحق، الحافظ، الحسیب(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

13 
را انجیل آیا مومنان می توانند بخشی از 

بپیذیرند و بخش دیگری را مورد پذیرش قرار 
 ندهند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
14 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 
همه کتاب های مقدسی که از سوی او فرستاده 

 شده را بخوانند و به آن ها عمل کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

51 
آیا اطاعت از کتاب مقدس، اولین شرط برای 

 در زندگی افراد است؟« برکت»ایجاد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

11 
خود یک کتابهای مقدس آیا خداوند برای 

استاندارد دوگانه دارد تا از بعضی از آن 
               . ها نه همه، محافظت کند؟

 (العدل، الهادی، المومن، المقسط)
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

12 
آیا کالم خداوند غیرقابل تغییر است و 

خداوند انسان ها را در روز قیامت مورد 
                    قضاوت قرار می دهد؟ 

 )الحاکم، الحق، الحافظ، الحسیب(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

13 
را انجیل آیا مومنان می توانند بخشی از 

بپیذیرند و بخش دیگری را مورد پذیرش قرار 
 ندهند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
14 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 
همه کتاب های مقدسی که از سوی او فرستاده 

 شده را بخوانند و به آن ها عمل کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

51 
آیا اطاعت از کتاب مقدس، اولین شرط برای 

 در زندگی افراد است؟« برکت»ایجاد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

11 
خود یک کتابهای مقدس آیا خداوند برای 

استاندارد دوگانه دارد تا از بعضی از آن 
               . ها نه همه، محافظت کند؟

 (العدل، الهادی، المومن، المقسط)
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

12 
آیا کالم خداوند غیرقابل تغییر است و 

خداوند انسان ها را در روز قیامت مورد 
                    قضاوت قرار می دهد؟ 

 )الحاکم، الحق، الحافظ، الحسیب(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

13 
را انجیل آیا مومنان می توانند بخشی از 

بپیذیرند و بخش دیگری را مورد پذیرش قرار 
 ندهند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
14 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 
همه کتاب های مقدسی که از سوی او فرستاده 

 شده را بخوانند و به آن ها عمل کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

51 
آیا اطاعت از کتاب مقدس، اولین شرط برای 

 در زندگی افراد است؟« برکت»ایجاد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

11 
خود یک کتابهای مقدس آیا خداوند برای 

استاندارد دوگانه دارد تا از بعضی از آن 
               . ها نه همه، محافظت کند؟

 (العدل، الهادی، المومن، المقسط)
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

12 
آیا کالم خداوند غیرقابل تغییر است و 

خداوند انسان ها را در روز قیامت مورد 
                    قضاوت قرار می دهد؟ 

 )الحاکم، الحق، الحافظ، الحسیب(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

13 
را انجیل آیا مومنان می توانند بخشی از 

بپیذیرند و بخش دیگری را مورد پذیرش قرار 
 ندهند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
14 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 
همه کتاب های مقدسی که از سوی او فرستاده 

 شده را بخوانند و به آن ها عمل کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

51 
آیا اطاعت از کتاب مقدس، اولین شرط برای 

 در زندگی افراد است؟« برکت»ایجاد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



16 

آیا کسانی که از خواندن و اطاعت کردن  

کتاب خدا سرباز می زنند، مورد لعنت خدا 

 قرار گرفته و کافر نامیده می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

17 

شرع کتابهای مقدس با به پایان رسیدن آیا 

 کتاب  وحی، به پایان خود رسید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

18 

آیا برای اینکه قرآن به عنوان کالم خداوند 

نظر گرفته شود، الزم است که با سایر در 

 انجیل هماهنگی ایجاد شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

19 

آیا قرآن حاوی اختالفات اساسی و تاریخی 

در انجیل آمده مغایرت است که با آنچه 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

20 

در قرآن و « وحی» یا « الهام»آیا مفهوم 

 انجیل، یکی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

16 

آیا کسانی که از خواندن و اطاعت کردن  

کتاب خدا سرباز می زنند، مورد لعنت خدا 

 قرار گرفته و کافر نامیده می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

17 

شرع کتابهای مقدس با به پایان رسیدن آیا 

 کتاب  وحی، به پایان خود رسید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

18 

آیا برای اینکه قرآن به عنوان کالم خداوند 

نظر گرفته شود، الزم است که با سایر در 

 انجیل هماهنگی ایجاد شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

19 

آیا قرآن حاوی اختالفات اساسی و تاریخی 

در انجیل آمده مغایرت است که با آنچه 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

20 

در قرآن و « وحی» یا « الهام»آیا مفهوم 

 انجیل، یکی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

16 

آیا کسانی که از خواندن و اطاعت کردن  

کتاب خدا سرباز می زنند، مورد لعنت خدا 

 قرار گرفته و کافر نامیده می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

17 

شرع کتابهای مقدس با به پایان رسیدن آیا 

 کتاب  وحی، به پایان خود رسید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

18 

آیا برای اینکه قرآن به عنوان کالم خداوند 

نظر گرفته شود، الزم است که با سایر در 

 انجیل هماهنگی ایجاد شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

19 

آیا قرآن حاوی اختالفات اساسی و تاریخی 

در انجیل آمده مغایرت است که با آنچه 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

20 

در قرآن و « وحی» یا « الهام»آیا مفهوم 

 انجیل، یکی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

16 

آیا کسانی که از خواندن و اطاعت کردن  

کتاب خدا سرباز می زنند، مورد لعنت خدا 

 قرار گرفته و کافر نامیده می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

17 

شرع کتابهای مقدس با به پایان رسیدن آیا 

 کتاب  وحی، به پایان خود رسید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

18 

آیا برای اینکه قرآن به عنوان کالم خداوند 

نظر گرفته شود، الزم است که با سایر در 

 انجیل هماهنگی ایجاد شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

19 

آیا قرآن حاوی اختالفات اساسی و تاریخی 

در انجیل آمده مغایرت است که با آنچه 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

20 

در قرآن و « وحی» یا « الهام»آیا مفهوم 

 انجیل، یکی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



12 
یهودیان و مسیحیان قرآن را به عنوان آیا 

 یک انجیل تایید می کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

22 
آیا بعد از آنکه خداوند انجیل را فرستاد، 

ایجاد تغییرات در بعضی آیات آن، نیاز به 
 پیدا کرد؟ )ناسخ و منسوخ(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

23 

فرستاده « پروردگار جهانیان»اگر قرآن از 
شیاطین به تصویب شده و توسط گروهی از 

رسیده است، آیا این نشانه خوبی است ه این 
 همان چیزی است که از جانب خدا آمده است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

24 
انکار دائم اینکه او آیا انجیل نیاز به 

 از سمت شیطان نیست، دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 خدا و هللا
25 

یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همگی آیا 
خدای حقیقی وجود « یک»معتقدند که تنها 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

12 
آیا یهودیان و مسیحیان قرآن را به عنوان 

 یک انجیل تایید می کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

22 
آیا بعد از آنکه خداوند انجیل را فرستاد، 
نیاز به ایجاد تغییرات در بعضی آیات آن، 

 پیدا کرد؟ )ناسخ و منسوخ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

23 

فرستاده « پروردگار جهانیان»اگر قرآن از 
شده و توسط گروهی از شیاطین به تصویب 

رسیده است، آیا این نشانه خوبی است ه این 
 جانب خدا آمده است؟همان چیزی است که از 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

24 
آیا انجیل نیاز به انکار دائم اینکه او 

 از سمت شیطان نیست، دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 خدا و هللا
25 

یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همگی آیا 
خدای حقیقی وجود « یک»معتقدند که تنها 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

12 
آیا یهودیان و مسیحیان قرآن را به عنوان 

 یک انجیل تایید می کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

22 
آیا بعد از آنکه خداوند انجیل را فرستاد، 
نیاز به ایجاد تغییرات در بعضی آیات آن، 

 پیدا کرد؟ )ناسخ و منسوخ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

23 

فرستاده « پروردگار جهانیان»اگر قرآن از 
شده و توسط گروهی از شیاطین به تصویب 

رسیده است، آیا این نشانه خوبی است ه این 
 همان چیزی است که از جانب خدا آمده است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

24 
آیا انجیل نیاز به انکار دائم اینکه او 

 از سمت شیطان نیست، دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 خدا و هللا
25 

یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همگی آیا 
خدای حقیقی وجود « یک»معتقدند که تنها 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

12 
آیا یهودیان و مسیحیان قرآن را به عنوان 

 یک انجیل تایید می کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

22 
آیا بعد از آنکه خداوند انجیل را فرستاد، 
نیاز به ایجاد تغییرات در بعضی آیات آن، 

 پیدا کرد؟ )ناسخ و منسوخ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

23 

فرستاده « پروردگار جهانیان»اگر قرآن از 
شده و توسط گروهی از شیاطین به تصویب 

رسیده است، آیا این نشانه خوبی است ه این 
 همان چیزی است که از جانب خدا آمده است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

24 
آیا انجیل نیاز به انکار دائم اینکه او 

 از سمت شیطان نیست، دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 خدا و هللا
25 

یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همگی آیا 
خدای حقیقی وجود « یک»معتقدند که تنها 

 دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



26 

آیا بیشتر خصوصیات و ویژگی های گفته شده 

در کتاب قرآن، با خصوصیات و در مورد هللا 

ویژگی های گفته شده از خداوند درانجیل 

 انجیل، تطابق دارد؟

 صفات خداوند( –)اسماء الحسنی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

در قرآن دارای « هللا»در انجیل و « خدا»آیا 

 یک موجودیت هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

28 

آیا نام ابدی و غیرقابل تغییر خداوند 

 است؟« یاهو»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

29 

« تقدس»آیا آیاتی در انجیل مبنی بر 

 خداوند وجود دارد؟ )القدوس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

30 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« پدر»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

26 

آیا بیشتر خصوصیات و ویژگی های گفته شده 

در مورد هللا در کتاب قرآن، با خصوصیات و 

ویژگی های گفته شده از خداوند درانجیل 

 انجیل، تطابق دارد؟

 صفات خداوند( –)اسماء الحسنی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

در قرآن دارای « هللا»در انجیل و « خدا»آیا 

 یک موجودیت هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

28 

آیا نام ابدی و غیرقابل تغییر خداوند 

 است؟« یاهو»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

29 

« تقدس»آیا آیاتی در انجیل مبنی بر 

 خداوند وجود دارد؟ )القدوس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

30 

ویژگی های خداوند، آیا بین خصوصیات و 

 معرفی می کند؟« پدر»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

26 

های گفته شده آیا بیشتر خصوصیات و ویژگی 

در مورد هللا در کتاب قرآن، با خصوصیات و 

ویژگی های گفته شده از خداوند درانجیل 

 انجیل، تطابق دارد؟

 صفات خداوند( –)اسماء الحسنی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

در قرآن دارای « هللا»در انجیل و « خدا»آیا 

 یک موجودیت هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

28 

تغییر خداوند آیا نام ابدی و غیرقابل 

 است؟« یاهو»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

29 

« تقدس»آیا آیاتی در انجیل مبنی بر 

 خداوند وجود دارد؟ )القدوس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

30 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« پدر»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

26 

آیا بیشتر خصوصیات و ویژگی های گفته شده 

در مورد هللا در کتاب قرآن، با خصوصیات و 

ویژگی های گفته شده از خداوند درانجیل 

 انجیل، تطابق دارد؟

 صفات خداوند( –)اسماء الحسنی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

در قرآن دارای « هللا»در انجیل و « خدا»آیا 

 یک موجودیت هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

28 

آیا نام ابدی و غیرقابل تغییر خداوند 

 است؟« یاهو»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

29 

« تقدس»آیا آیاتی در انجیل مبنی بر 

 خداوند وجود دارد؟ )القدوس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

30 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« پدر»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



31 

تکبر از ویژگی آیا خداوند متکبر است و 

 المتکبر(های خداوند است؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

32 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« ناجی»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

33 

در کتب مقدس، وقتی خداوند به خود اشاره 

« ما»می کند، آیا هیچ وقت از ضمیر جمع 

 استفاده کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

34 

     مورد تائید است؟« تثلیث» آیا مفهوم 

 )پدر، پسر و روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

35 

آیا خداوند به اشتباه عیسی را به انجام 

نادرست متهم کرده است یا آیا عیسی کار 

برای مخفی کردن بعضی از کارهایش به 

 خداوند دروغ گفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

31 

تکبر از ویژگی آیا خداوند متکبر است و 

 المتکبر(های خداوند است؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

32 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« ناجی»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

33 

در کتب مقدس، وقتی خداوند به خود اشاره 

« ما»می کند، آیا هیچ وقت از ضمیر جمع 

 است؟استفاده کرده 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

34 

     مورد تائید است؟« تثلیث» آیا مفهوم 

 )پدر، پسر و روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

35 

آیا خداوند به اشتباه عیسی را به انجام 

کار نادرست متهم کرده است یا آیا عیسی 

برای مخفی کردن بعضی از کارهایش به 

 خداوند دروغ گفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

31 

تکبر از ویژگی آیا خداوند متکبر است و 

 المتکبر(های خداوند است؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

32 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« ناجی»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

33 

در کتب مقدس، وقتی خداوند به خود اشاره 

« ما»می کند، آیا هیچ وقت از ضمیر جمع 

 استفاده کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

34 

     مورد تائید است؟« تثلیث» آیا مفهوم 

 )پدر، پسر و روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

35 

آیا خداوند به اشتباه عیسی را به انجام 

کار نادرست متهم کرده است یا آیا عیسی 

برای مخفی کردن بعضی از کارهایش به 

 خداوند دروغ گفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

31 

تکبر از ویژگی آیا خداوند متکبر است و 

 المتکبر(های خداوند است؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

32 

بین خصوصیات و ویژگی های خداوند، آیا 

 معرفی می کند؟« ناجی»خداوند خود را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

33 

خود اشاره در کتب مقدس، وقتی خداوند به 

« ما»می کند، آیا هیچ وقت از ضمیر جمع 

 استفاده کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

34 

     مورد تائید است؟« تثلیث» آیا مفهوم 

 )پدر، پسر و روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

35 

آیا خداوند به اشتباه عیسی را به انجام 

کار نادرست متهم کرده است یا آیا عیسی 

کردن بعضی از کارهایش به برای مخفی 

 خداوند دروغ گفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



36 

آیا خداونِد متعالی و بلندمرتبه تا به حال 

خود را به نمایش گذاشته است؟ یا آیا قدرت 

کاری کرده است که اثر آن بر تاریخ بشریت 

 باقی بماند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

37 

آیا خداوند تا به حال خود را به وضوح به 

      مردم روی کره زمین نشان داده است؟ 

 )تجلی یا  دیده شدن خدا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

خداوند جدای از وحی نازل شده اش آیا 

 امروزه با مردم مستقیم صحبت می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

39 

آیا خداوند نامتناهی می خواهد که رابطه 

ای نزدیک و دوستانه با انسان متناهی 

فرزندان »انسانهایی  که (داشته باشد؟  

 )نامیده می شوند.« خدا
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

40 

 آیا عشق خداوند  مطلق است؟ )الودود(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

36 

آیا خداونِد متعالی و بلندمرتبه تا به حال 

خود را به نمایش گذاشته است؟ یا آیا قدرت 

کاری کرده است که اثر آن بر تاریخ بشریت 

 باقی بماند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

37 

آیا خداوند تا به حال خود را به وضوح به 

      مردم روی کره زمین نشان داده است؟ 

 )تجلی یا  دیده شدن خدا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

خداوند جدای از وحی نازل شده اش آیا 

 امروزه با مردم مستقیم صحبت می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

39 

آیا خداوند نامتناهی می خواهد که رابطه 

ای نزدیک و دوستانه با انسان متناهی 

فرزندان »انسانهایی  که (داشته باشد؟  

 )نامیده می شوند.« خدا
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

40 

 آیا عشق خداوند  مطلق است؟ )الودود(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

36 

آیا خداونِد متعالی و بلندمرتبه تا به حال 

خود را به نمایش گذاشته است؟ یا آیا قدرت 

کاری کرده است که اثر آن بر تاریخ بشریت 

 باقی بماند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

37 

آیا خداوند تا به حال خود را به وضوح به 

      مردم روی کره زمین نشان داده است؟ 

 )تجلی یا  دیده شدن خدا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

خداوند جدای از وحی نازل شده اش آیا 

 امروزه با مردم مستقیم صحبت می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

39 

آیا خداوند نامتناهی می خواهد که رابطه 

ای نزدیک و دوستانه با انسان متناهی 

فرزندان »انسانهایی  که (داشته باشد؟  

 )نامیده می شوند.« خدا
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

40 

 آیا عشق خداوند  مطلق است؟ )الودود(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

36 

آیا خداونِد متعالی و بلندمرتبه تا به حال 

قدرت خود را به نمایش گذاشته است؟ یا آیا 

کاری کرده است که اثر آن بر تاریخ بشریت 

 بماند؟باقی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

37 

آیا خداوند تا به حال خود را به وضوح به 

      مردم روی کره زمین نشان داده است؟ 

 )تجلی یا  دیده شدن خدا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

خداوند جدای از وحی نازل شده اش آیا 

 امروزه با مردم مستقیم صحبت می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

39 

آیا خداوند نامتناهی می خواهد که رابطه 

ای نزدیک و دوستانه با انسان متناهی 

فرزندان »انسانهایی  که (داشته باشد؟  

 )نامیده می شوند.« خدا
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

40 

 آیا عشق خداوند  مطلق است؟ )الودود(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



41 

آیا خداوند به مومنان به چشم خدمتکاران و 

 برده هایش نگاه می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

42 

آیا خداوند در میان مردم، کسانی را بیشتر 

دوست دارد و آن ها نسبت به بقیه در 

 اولویت قرار می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

43 

آیا خداوند بطور خاص از گناهکاران متنفر است 

 و می خواهد که آن ها را به جهنم بفرستد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

44 

است و در « بدی»و « نیکی»آیا خداوند خالق 

 قبال انجام هر دو آن ها مسئول است؟)خیر و شر(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

45 

آیا خداوند خود را به عنوان بزرگترین 

 معرفی می کند؟)مکار(« مکار»یا « حیله گر»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

41 

آیا خداوند به مومنان به چشم خدمتکاران و 

 برده هایش نگاه می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

42 

آیا خداوند در میان مردم، کسانی را بیشتر 

دوست دارد و آن ها نسبت به بقیه در 

 اولویت قرار می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

43 

خداوند بطور خاص از گناهکاران متنفر است آیا 

 و می خواهد که آن ها را به جهنم بفرستد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

44 

در است و « بدی»و « نیکی»آیا خداوند خالق 

 قبال انجام هر دو آن ها مسئول است؟)خیر و شر(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

45 

آیا خداوند خود را به عنوان بزرگترین 

 کند؟)مکار(معرفی می « مکار»یا « حیله گر»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

41 

آیا خداوند به مومنان به چشم خدمتکاران و 

 برده هایش نگاه می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

42 

آیا خداوند در میان مردم، کسانی را بیشتر 

دوست دارد و آن ها نسبت به بقیه در 

 اولویت قرار می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

43 

آیا خداوند بطور خاص از گناهکاران متنفر است 

 و می خواهد که آن ها را به جهنم بفرستد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

44 

است و در « بدی»و « نیکی»آیا خداوند خالق 

 قبال انجام هر دو آن ها مسئول است؟)خیر و شر(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

45 

آیا خداوند خود را به عنوان بزرگترین 

 معرفی می کند؟)مکار(« مکار»یا « حیله گر»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

41 

آیا خداوند به مومنان به چشم خدمتکاران و 

 هایش نگاه می کند؟برده 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

42 

آیا خداوند در میان مردم، کسانی را بیشتر 

دوست دارد و آن ها نسبت به بقیه در 

 اولویت قرار می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

43 

آیا خداوند بطور خاص از گناهکاران متنفر است 

 و می خواهد که آن ها را به جهنم بفرستد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

44 

است و در « بدی»و « نیکی»آیا خداوند خالق 

 قبال انجام هر دو آن ها مسئول است؟)خیر و شر(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

45 

آیا خداوند خود را به عنوان بزرگترین 

 معرفی می کند؟)مکار(« مکار»یا « حیله گر»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



46 

آیا خداوند مسئول نفرت و دشمنیِ بین مردم 

 در مذاهب مختلف است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

47 

آیا هدف خداوند این است که قلب های مردم 

 را سنگ کرده و آن ها را  گمراه کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

48 

همیشه فریبنده آیا شخصیت و رفتار خداوند 

 و وسوسه انگیز است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

49 

آیا تعظیم کردن در برابر هر کس جز خداوند 

  ممنوع است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

50 

آیا خداوند برخالف قانون ابدی خود، به 

در برابر » تمام فرشتگان دستور داد که : 

 «آدم سجده کنید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

46 

مسئول نفرت و دشمنیِ بین مردم آیا خداوند 

 در مذاهب مختلف است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

47 

آیا هدف خداوند این است که قلب های مردم 

 گمراه کند؟را سنگ کرده و آن ها را  
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

48 

آیا شخصیت و رفتار خداوند همیشه فریبنده 

 و وسوسه انگیز است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

49 

آیا تعظیم کردن در برابر هر کس جز خداوند 

  ممنوع است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

50 

آیا خداوند برخالف قانون ابدی خود، به 

در برابر » تمام فرشتگان دستور داد که : 

 «آدم سجده کنید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

46 

آیا خداوند مسئول نفرت و دشمنیِ بین مردم 

 مختلف است؟در مذاهب 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

47 

آیا هدف خداوند این است که قلب های مردم 

 را سنگ کرده و آن ها را  گمراه کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

48 

آیا شخصیت و رفتار خداوند همیشه فریبنده 

 و وسوسه انگیز است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

49 

آیا تعظیم کردن در برابر هر کس جز خداوند 

  ممنوع است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

50 

آیا خداوند برخالف قانون ابدی خود، به 

در برابر » تمام فرشتگان دستور داد که : 

 «آدم سجده کنید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

46 

آیا خداوند مسئول نفرت و دشمنیِ بین مردم 

 در مذاهب مختلف است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

47 

آیا هدف خداوند این است که قلب های مردم 

 را سنگ کرده و آن ها را  گمراه کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

48 

آیا شخصیت و رفتار خداوند همیشه فریبنده 

 و وسوسه انگیز است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

49 

آیا تعظیم کردن در برابر هر کس جز خداوند 

  ممنوع است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

50 

به آیا خداوند برخالف قانون ابدی خود، 

در برابر » تمام فرشتگان دستور داد که : 

 «آدم سجده کنید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



روح القدس، فرشتگان، شیطان و 

 شیاطین
51 

       همان خداوند است؟« روح القدس»آیا 

 )روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

52 

 قدرت آفرینش دارد؟ آیا روح القدس
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

53 

 یکی هستند؟« جبرئیل»و « روح القدس»آیا 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

54 

یک « روح القدس»آیا خرافات موجود در مورد 

 گناه غیرقابل بخشش است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

55 

آیا کتابهای مقدس بر روی موضوعیت روح 

 تمرکز الزم را دارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

روح القدس، فرشتگان، شیطان و 

 شیاطین
51 

       همان خداوند است؟« روح القدس»آیا 

 )روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

52 

 قدرت آفرینش دارد؟ آیا روح القدس
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

53 

 یکی هستند؟« جبرئیل»و « روح القدس»آیا 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

54 

یک « روح القدس»آیا خرافات موجود در مورد 

 گناه غیرقابل بخشش است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

55 

آیا کتابهای مقدس بر روی موضوعیت روح 

 تمرکز الزم را دارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

روح القدس، فرشتگان، شیطان و 

 شیاطین
51 

       همان خداوند است؟« روح القدس»آیا 

 )روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

52 

 قدرت آفرینش دارد؟ آیا روح القدس
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

53 

 یکی هستند؟« جبرئیل»و « روح القدس»آیا 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

54 

یک « روح القدس»آیا خرافات موجود در مورد 

 گناه غیرقابل بخشش است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

55 

آیا کتابهای مقدس بر روی موضوعیت روح 

 تمرکز الزم را دارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

روح القدس، فرشتگان، شیطان و 

 شیاطین
51 

       همان خداوند است؟« روح القدس»آیا 

 )روح القدس(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

52 

 قدرت آفرینش دارد؟ آیا روح القدس
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

53 

 یکی هستند؟« جبرئیل»و « روح القدس»آیا 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

54 

یک « روح القدس»آیا خرافات موجود در مورد 

 گناه غیرقابل بخشش است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

55 

آیا کتابهای مقدس بر روی موضوعیت روح 

 تمرکز الزم را دارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



56 

به مومنین تعلق « روح القدس»آیا خداوند 
دارد و آن ها را با هدایای معنوی خود 

 سیراب می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

57 

تواند از یک مومن به آیا هدایای معنوی می 
مومن دیگری و از طریق گذاشتن دست بر روی 

 سر مومن، منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
58 

معجزاتی که آیا خداوند به پیروان مسیح همان 
مسیح از طریق قدرتی که خداوند به او اعطا 

 کرده بود، انجام می داد، را داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

59 
آیا خداوند به بعضی از مومنان قدرت سخن 

گفتن به زبان ناشناخته دیگری که تحت قدرت 
 روح القدس است، را می دهد؟ 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

60 
وجه تمایزی بین فرشتگان )ملک( به آیا هیچ 

عنوان خدمتکاران خداوند و شیطاین )جن( به 
 عنوان خدمتکاران شیطان، وجود دارد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

56 

به مومنین تعلق « روح القدس»آیا خداوند 
دارد و آن ها را با هدایای معنوی خود 

 سیراب می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

57 

آیا هدایای معنوی می تواند از یک مومن به 
مومن دیگری و از طریق گذاشتن دست بر روی 

 سر مومن، منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
58 

آیا خداوند به پیروان مسیح همان معجزاتی که 
مسیح از طریق قدرتی که خداوند به او اعطا 

 کرده بود، انجام می داد، را داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

59 
آیا خداوند به بعضی از مومنان قدرت سخن 

گفتن به زبان ناشناخته دیگری که تحت قدرت 
 روح القدس است، را می دهد؟ 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

60 
وجه تمایزی بین فرشتگان )ملک( به آیا هیچ 

عنوان خدمتکاران خداوند و شیطاین )جن( به 
 عنوان خدمتکاران شیطان، وجود دارد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

56 

به مومنین تعلق « روح القدس»آیا خداوند 
دارد و آن ها را با هدایای معنوی خود 

 سیراب می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

57 

تواند از یک مومن به آیا هدایای معنوی می 
مومن دیگری و از طریق گذاشتن دست بر روی 

 سر مومن، منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
58 

معجزاتی که آیا خداوند به پیروان مسیح همان 
مسیح از طریق قدرتی که خداوند به او اعطا 

 کرده بود، انجام می داد، را داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

59 
آیا خداوند به بعضی از مومنان قدرت سخن 

گفتن به زبان ناشناخته دیگری که تحت قدرت 
 روح القدس است، را می دهد؟ 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

60 
وجه تمایزی بین فرشتگان )ملک( به آیا هیچ 

عنوان خدمتکاران خداوند و شیطاین )جن( به 
 عنوان خدمتکاران شیطان، وجود دارد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

56 

به مومنین تعلق « روح القدس»آیا خداوند 
دارد و آن ها را با هدایای معنوی خود 

 سیراب می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

57 

تواند از یک مومن به آیا هدایای معنوی می 
مومن دیگری و از طریق گذاشتن دست بر روی 

 سر مومن، منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
58 

معجزاتی که آیا خداوند به پیروان مسیح همان 
مسیح از طریق قدرتی که خداوند به او اعطا 

 کرده بود، انجام می داد، را داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

59 
آیا خداوند به بعضی از مومنان قدرت سخن 

گفتن به زبان ناشناخته دیگری که تحت قدرت 
 روح القدس است، را می دهد؟ 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

60 
وجه تمایزی بین فرشتگان )ملک( به آیا هیچ 

عنوان خدمتکاران خداوند و شیطاین )جن( به 
 عنوان خدمتکاران شیطان، وجود دارد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



61 

آیا ممکن است شیطان توبه کند و به راه 

 راست هدایت شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

62 

توبه کنند و « شیاطین»آیا ممکن است برخی 

 به راه راست هدایت شوند؟ )جن(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

63 

آیا در انجیل آیاتی در مورد تبدیل شیاطین 

 دارد؟به انسان ها وجود 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

64 

آیا قدرت اغفال و وسوسه کردن توسط شیطان، 

 ضعیف  یا بی اثر است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

65 

« حاکم»یا « شاهزاده»آیا شیطان به عنوان 

 این دنیا شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

61 

آیا ممکن است شیطان توبه کند و به راه 

 راست هدایت شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

62 

توبه کنند و « شیاطین»آیا ممکن است برخی 

 به راه راست هدایت شوند؟ )جن(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

63 

آیا در انجیل آیاتی در مورد تبدیل شیاطین 

 انسان ها وجود دارد؟به 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

64 

آیا قدرت اغفال و وسوسه کردن توسط شیطان، 

 ضعیف  یا بی اثر است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

65 

« حاکم»یا « شاهزاده»آیا شیطان به عنوان 

 این دنیا شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

61 

آیا ممکن است شیطان توبه کند و به راه 

 راست هدایت شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

62 

توبه کنند و « شیاطین»آیا ممکن است برخی 

 راست هدایت شوند؟ )جن(به راه 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

63 

آیا در انجیل آیاتی در مورد تبدیل شیاطین 

 به انسان ها وجود دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

64 

آیا قدرت اغفال و وسوسه کردن توسط شیطان، 

 ضعیف  یا بی اثر است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

65 

« حاکم»یا « شاهزاده»آیا شیطان به عنوان 

 این دنیا شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

61 

آیا ممکن است شیطان توبه کند و به راه 

 راست هدایت شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

62 

توبه کنند و « شیاطین»آیا ممکن است برخی 

 شوند؟ )جن(به راه راست هدایت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

63 

آیا در انجیل آیاتی در مورد تبدیل شیاطین 

 به انسان ها وجود دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

64 

آیا قدرت اغفال و وسوسه کردن توسط شیطان، 

 ضعیف  یا بی اثر است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

65 

« حاکم»یا « شاهزاده»آیا شیطان به عنوان 

 این دنیا شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



 مسیح و محمد
66 

باکره متولد آیا درست است که مسیح از یک 

 شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

67 

 آیا درست است که مسیح معصوم بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

68 

آیا درست است که مسیح دارای دانش و هوشی 

 ماوراءالطبیعی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

69 

آیا درست است که مسیح دارای قدرتی 

ماوراطبیعی جهت انجام معجزات و زنده 

 کننده ی مردگان بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

70 

آیا درست است که مسیح موظف بود تا مردم 

را به ایمان تشویق کند و آن ها را 

 فرمانبردار خود سازد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 مسیح و محمد
66 

آیا درست است که مسیح از یک باکره متولد 

 شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

67 

 آیا درست است که مسیح معصوم بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

68 

آیا درست است که مسیح دارای دانش و هوشی 

 ماوراءالطبیعی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

69 

آیا درست است که مسیح دارای قدرتی 

ماوراطبیعی جهت انجام معجزات و زنده 

 کننده ی مردگان بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

70 

موظف بود تا مردم آیا درست است که مسیح 

را به ایمان تشویق کند و آن ها را 

 فرمانبردار خود سازد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 مسیح و محمد
66 

آیا درست است که مسیح از یک باکره متولد 

 شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

67 

 آیا درست است که مسیح معصوم بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

68 

آیا درست است که مسیح دارای دانش و هوشی 

 ماوراءالطبیعی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

69 

آیا درست است که مسیح دارای قدرتی 

ماوراطبیعی جهت انجام معجزات و زنده 

 کننده ی مردگان بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

70 

آیا درست است که مسیح موظف بود تا مردم 

را به ایمان تشویق کند و آن ها را 

 فرمانبردار خود سازد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 مسیح و محمد
66 

آیا درست است که مسیح از یک باکره متولد 

 شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

67 

 آیا درست است که مسیح معصوم بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

68 

درست است که مسیح دارای دانش و هوشی آیا 

 ماوراءالطبیعی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

69 

آیا درست است که مسیح دارای قدرتی 

معجزات و زنده ماوراطبیعی جهت انجام 

 کننده ی مردگان بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

70 

آیا درست است که مسیح موظف بود تا مردم 

را به ایمان تشویق کند و آن ها را 

 فرمانبردار خود سازد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



71 

آیا درست است که عیسی مسیح به نام  

 شناخته شد؟ )مسیح موعود(« مسیح»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

آیا درست است که مسیح به عنوان کالم خدا 

 شده است؟ )کلیم هللا(شناخته 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

73 

آیا درست است که مسیح پیش از به دنیا 

 آمدنش به عنوان کالم خدا حضور داشت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

74 

آیا درست است که کالم ابدی خداوند در وجود 

 جسمانی حضرت عیسی مسیح تجسم یافت؟ )حلول(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

75 

است و یا « آسمانی»آیا درست است که مسیح 

 اینکه خدایی است که در جسم گنجانده شده؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 

71 

آیا درست است که عیسی مسیح به نام  

 شناخته شد؟ )مسیح موعود(« مسیح»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

آیا درست است که مسیح به عنوان کالم خدا 

 شناخته شده است؟ )کلیم هللا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

73 

که مسیح پیش از به دنیا آیا درست است 

 آمدنش به عنوان کالم خدا حضور داشت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

74 

آیا درست است که کالم ابدی خداوند در وجود 

 عیسی مسیح تجسم یافت؟ )حلول(جسمانی حضرت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

75 

است و یا « آسمانی»آیا درست است که مسیح 

 اینکه خدایی است که در جسم گنجانده شده؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 

71 

آیا درست است که عیسی مسیح به نام  

 شناخته شد؟ )مسیح موعود(« مسیح»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

آیا درست است که مسیح به عنوان کالم خدا 

 شناخته شده است؟ )کلیم هللا(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

73 

که مسیح پیش از به دنیا آیا درست است 

 آمدنش به عنوان کالم خدا حضور داشت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

74 

آیا درست است که کالم ابدی خداوند در وجود 

 عیسی مسیح تجسم یافت؟ )حلول(جسمانی حضرت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

75 

است و یا « آسمانی»آیا درست است که مسیح 

 اینکه خدایی است که در جسم گنجانده شده؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 

71 

آیا درست است که عیسی مسیح به نام  

 شناخته شد؟ )مسیح موعود(« مسیح»
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

72 

آیا درست است که مسیح به عنوان کالم خدا 

 شده است؟ )کلیم هللا(شناخته 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

73 

آیا درست است که مسیح پیش از به دنیا 

 آمدنش به عنوان کالم خدا حضور داشت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

74 

آیا درست است که کالم ابدی خداوند در وجود 

 جسمانی حضرت عیسی مسیح تجسم یافت؟ )حلول(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

75 

است و یا « آسمانی»آیا درست است که مسیح 

 اینکه خدایی است که در جسم گنجانده شده؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

 



76 

آیا درست است که مسیح دنیا را خلق کرده 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

77 

درست است که مسیح تنها واسط بین خدا آیا 

 و انسان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

78 

 آیا درست است که مسیح پسر خداست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

79 

آیا زمانی که در کتابهای مقدس از واژه ی 

استفاده می شود، منظور پسر و « پسر خدا»

فرزند فیزیکی است که از اتحاد جنسی بوجود 

 می آید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
80 

آیا مسیح حقیقتا مردم توسط مردم مورد 

پرستش واقع می شد و آیا او پرستش آن ها 

 را تائید می کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

76 

درست است که مسیح دنیا را خلق کرده آیا 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

77 

آیا درست است که مسیح تنها واسط بین خدا 

 و انسان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

78 

 آیا درست است که مسیح پسر خداست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

79 

آیا زمانی که در کتابهای مقدس از واژه ی 

استفاده می شود، منظور پسر و « پسر خدا»

فرزند فیزیکی است که از اتحاد جنسی بوجود 

 می آید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
80 

آیا مسیح حقیقتا مردم توسط مردم مورد 

پرستش واقع می شد و آیا او پرستش آن ها 

 را تائید می کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

76 

آیا درست است که مسیح دنیا را خلق کرده 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

77 

آیا درست است که مسیح تنها واسط بین خدا 

 و انسان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

78 

 آیا درست است که مسیح پسر خداست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

79 

آیا زمانی که در کتابهای مقدس از واژه ی 

استفاده می شود، منظور پسر و « پسر خدا»

فرزند فیزیکی است که از اتحاد جنسی بوجود 

 می آید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
80 

آیا مسیح حقیقتا مردم توسط مردم مورد 

پرستش واقع می شد و آیا او پرستش آن ها 

 را تائید می کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

76 

آیا درست است که مسیح دنیا را خلق کرده 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

77 

آیا درست است که مسیح تنها واسط بین خدا 

 و انسان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

78 

 آیا درست است که مسیح پسر خداست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

79 

آیا زمانی که در کتابهای مقدس از واژه ی 

استفاده می شود، منظور پسر و « پسر خدا»

فرزند فیزیکی است که از اتحاد جنسی بوجود 

 می آید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
80 

آیا مسیح حقیقتا مردم توسط مردم مورد 

پرستش واقع می شد و آیا او پرستش آن ها 

 را تائید می کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



81 

آیا درست است که مسیح می تواند گناهان 

 انسان ها را ببخشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

82 

آیا درست است که مسیح کلید مرگ و جهنم را 

 در اختیار دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

 جهان « ناجی»آیا درست است که مسیح 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

84 

آیا درست است که تنها راه بدست آوردن 

زندگی ابدی، ایمان آوردن به مسیح به 

 عنوان ناجی و حاکم جهان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

85 

که خون مسیح فدیه آمرزش  آیا درست است  

 گناهان جهانیان شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

81 

آیا درست است که مسیح می تواند گناهان 

 انسان ها را ببخشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

82 

آیا درست است که مسیح کلید مرگ و جهنم را 

 در اختیار دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

 جهان « ناجی»آیا درست است که مسیح 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

84 

آیا درست است که تنها راه بدست آوردن 

زندگی ابدی، ایمان آوردن به مسیح به 

 عنوان ناجی و حاکم جهان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

85 

آیا درست است که خون مسیح فدیه آمرزش   

 گناهان جهانیان شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

81 

آیا درست است که مسیح می تواند گناهان 

 انسان ها را ببخشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

82 

آیا درست است که مسیح کلید مرگ و جهنم را 

 در اختیار دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

 جهان « ناجی»آیا درست است که مسیح 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

84 

تنها راه بدست آوردن آیا درست است که 

زندگی ابدی، ایمان آوردن به مسیح به 

 عنوان ناجی و حاکم جهان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

85 

فدیه آمرزش  آیا درست است که خون مسیح  

 گناهان جهانیان شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

81 

آیا درست است که مسیح می تواند گناهان 

 انسان ها را ببخشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

82 

آیا درست است که مسیح کلید مرگ و جهنم را 

 در اختیار دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

38 

 جهان « ناجی»آیا درست است که مسیح 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

84 

آیا درست است که تنها راه بدست آوردن 

ابدی، ایمان آوردن به مسیح به زندگی 

 عنوان ناجی و حاکم جهان است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

85 

آیا درست است که خون مسیح فدیه آمرزش   

 گناهان جهانیان شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



86 

آیا در کتب مقدس، پیامبران اعالم کرده اند 

 که مسیح )عیسی( مرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

87 

آیا عیسی خود پیش بینی کرده بود که توسط 

 یهودیان کشته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

88 

لحاظ فیزیکی پس آیا درست است که مسیح از 

از به صلیب کشیده شدن، ُمرد و سپس از مرگ 

 برخاست و عروج کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

89 

آیا درست است که مسیح هنوز زنده است و 

 بار دیگر خواهد آمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

90 

وجود دارد که در انجیل آیا هیچ آیه ای در 

شده باشد که « پیش گویی»یا « پیش بینی»آن 

 ؟خواهد آمدمحمد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

86 

کرده اند آیا در کتب مقدس، پیامبران اعالم 

 که مسیح )عیسی( مرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

87 

آیا عیسی خود پیش بینی کرده بود که توسط 

 یهودیان کشته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

88 

آیا درست است که مسیح از لحاظ فیزیکی پس 

از به صلیب کشیده شدن، ُمرد و سپس از مرگ 

 برخاست و عروج کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

89 

آیا درست است که مسیح هنوز زنده است و 

 بار دیگر خواهد آمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

90 

وجود دارد که در انجیل آیا هیچ آیه ای در 

شده باشد که « پیش گویی»یا « پیش بینی»آن 

 ؟خواهد آمدمحمد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

86 

آیا در کتب مقدس، پیامبران اعالم کرده اند 

 که مسیح )عیسی( مرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

87 

آیا عیسی خود پیش بینی کرده بود که توسط 

 یهودیان کشته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

88 

لحاظ فیزیکی پس آیا درست است که مسیح از 

از به صلیب کشیده شدن، ُمرد و سپس از مرگ 

 برخاست و عروج کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

89 

آیا درست است که مسیح هنوز زنده است و 

 بار دیگر خواهد آمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

90 

وجود دارد که در انجیل آیا هیچ آیه ای در 

شده باشد که « پیش گویی»یا « پیش بینی»آن 

 ؟خواهد آمدمحمد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

86 

اند آیا در کتب مقدس، پیامبران اعالم کرده 

 که مسیح )عیسی( مرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

87 

آیا عیسی خود پیش بینی کرده بود که توسط 

 یهودیان کشته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

88 

آیا درست است که مسیح از لحاظ فیزیکی پس 

از به صلیب کشیده شدن، ُمرد و سپس از مرگ 

 برخاست و عروج کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

89 

آیا درست است که مسیح هنوز زنده است و 

 بار دیگر خواهد آمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

90 

وجود دارد که در انجیل آیا هیچ آیه ای در 

شده باشد که « پیش گویی»یا « پیش بینی»آن 

 ؟خواهد آمدمحمد 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



91 
آیا برای اینکه محمد، به عنوان فرستاده 
خداوند، بتواند به درستی پیام وحی را 

باسواد یک یهودی منتقل کند، نیاز داشت که 
 باشد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

92 
آیا اظهارات خود محمد به عنوان فرستاده ی 
خدا، کافی است یا نیاز به روش اثبات نبوت 

 وجود دارد؟  
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

93 
محمد در تکمیل رسالت عیسی و آیا پیام 

 سایر پیامبران بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
94 

آیا خداوند به محمد قدرتی ماوارای طبیعی 
سایر پیامبران عطا کرد تا همانند عیسی و 

 برای اثبات نبوتش از معجزه استفاده کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

95 
آیا محمد همانند مسیح و سایر پیامبران 

از  « پیش گویی»یا « پیش بینی»دارای قدرت 
 آینده بود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 
 

 

 

 

91 
آیا برای اینکه محمد، به عنوان فرستاده 
خداوند، بتواند به درستی پیام وحی را 

باسواد یک یهودی منتقل کند، نیاز داشت که 
 باشد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

92 
آیا اظهارات خود محمد به عنوان فرستاده ی 
خدا، کافی است یا نیاز به روش اثبات نبوت 

 وجود دارد؟  
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

93 
محمد در تکمیل رسالت عیسی و آیا پیام 

 سایر پیامبران بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
94 

آیا خداوند به محمد قدرتی ماوارای طبیعی 
سایر پیامبران عطا کرد تا همانند عیسی و 

 برای اثبات نبوتش از معجزه استفاده کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

95 
آیا محمد همانند مسیح و سایر پیامبران 

از  « پیش گویی»یا « پیش بینی»دارای قدرت 
 آینده بود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 
 

 

 

 
91 

آیا برای اینکه محمد، به عنوان فرستاده 
خداوند، بتواند به درستی پیام وحی را 

باسواد یک یهودی منتقل کند، نیاز داشت که 
 باشد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

92 
آیا اظهارات خود محمد به عنوان فرستاده ی 
خدا، کافی است یا نیاز به روش اثبات نبوت 

 وجود دارد؟  
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

93 
محمد در تکمیل رسالت عیسی و آیا پیام 

 سایر پیامبران بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
94 

آیا خداوند به محمد قدرتی ماوارای طبیعی 
سایر پیامبران عطا کرد تا همانند عیسی و 

 برای اثبات نبوتش از معجزه استفاده کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

95 
آیا محمد همانند مسیح و سایر پیامبران 

از  « پیش گویی»یا « پیش بینی»دارای قدرت 
 آینده بود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 
 

 

91 
آیا برای اینکه محمد، به عنوان فرستاده 
خداوند، بتواند به درستی پیام وحی را 

باسواد یک یهودی منتقل کند، نیاز داشت که 
 باشد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

92 
آیا اظهارات خود محمد به عنوان فرستاده ی 
خدا، کافی است یا نیاز به روش اثبات نبوت 

 وجود دارد؟  
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

93 
محمد در تکمیل رسالت عیسی و آیا پیام 

 سایر پیامبران بود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
94 

آیا خداوند به محمد قدرتی ماوارای طبیعی 
سایر پیامبران عطا کرد تا همانند عیسی و 

 برای اثبات نبوتش از معجزه استفاده کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

95 
آیا محمد همانند مسیح و سایر پیامبران 

از  « پیش گویی»یا « پیش بینی»دارای قدرت 
 آینده بود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        
:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 
 

 



96 
آیا خداوند ابراهیم هرگز بوسه محمد بر  

سنگ سیاه کعبه و احترام او به خدایان عرب 
 را بخشید؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

97 
آیا محمد نیز یک بنده ی عادی خداوند بود  

که می بایست برای بخشایش گناهانش از 
 خداوند طلب مغفرت کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

98 
آیا محمد آخرین و بزرگترین فرستاده و  

 پیامبر خدا محسوب می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 انسان و گناه
99 

شدند، آیا وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه 
جدایی بین انسان و خدا پایه ریزی شد و بر 
همین اساس انسان ها مجبور شدند تا خود را 

از قضاوت خداوند در برابر گناهان، در 
 امان نگاه دارند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

100 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که 

اشاره « فطرت گناهکار» به تولد انسان با 
 شده باشد؟ ) گناه اصلی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

96 
آیا خداوند ابراهیم هرگز بوسه محمد بر  

سنگ سیاه کعبه و احترام او به خدایان عرب 
 را بخشید؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

97 
آیا محمد نیز یک بنده ی عادی خداوند بود  

که می بایست برای بخشایش گناهانش از 
 خداوند طلب مغفرت کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

98 
آیا محمد آخرین و بزرگترین فرستاده و  

 پیامبر خدا محسوب می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 انسان و گناه
99 

شدند، آیا وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه 
جدایی بین انسان و خدا پایه ریزی شد و بر 
همین اساس انسان ها مجبور شدند تا خود را 

از قضاوت خداوند در برابر گناهان، در 
 امان نگاه دارند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

100 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که 

اشاره « فطرت گناهکار» به تولد انسان با 
 شده باشد؟ ) گناه اصلی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

96 
آیا خداوند ابراهیم هرگز بوسه محمد بر  

سنگ سیاه کعبه و احترام او به خدایان عرب 
 را بخشید؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

97 
آیا محمد نیز یک بنده ی عادی خداوند بود  

که می بایست برای بخشایش گناهانش از 
 خداوند طلب مغفرت کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

98 
آیا محمد آخرین و بزرگترین فرستاده و  

 پیامبر خدا محسوب می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 انسان و گناه
99 

شدند، آیا وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه 
جدایی بین انسان و خدا پایه ریزی شد و بر 
همین اساس انسان ها مجبور شدند تا خود را 

از قضاوت خداوند در برابر گناهان، در 
 امان نگاه دارند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

100 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که 

اشاره « فطرت گناهکار» به تولد انسان با 
 شده باشد؟ ) گناه اصلی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

96 
آیا خداوند ابراهیم هرگز بوسه محمد بر  

سنگ سیاه کعبه و احترام او به خدایان عرب 
 را بخشید؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

97 
آیا محمد نیز یک بنده ی عادی خداوند بود  

که می بایست برای بخشایش گناهانش از 
 خداوند طلب مغفرت کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

98 
آیا محمد آخرین و بزرگترین فرستاده و  

 پیامبر خدا محسوب می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 انسان و گناه
99 

شدند، آیا وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه 
جدایی بین انسان و خدا پایه ریزی شد و بر 
همین اساس انسان ها مجبور شدند تا خود را 

از قضاوت خداوند در برابر گناهان، در 
 امان نگاه دارند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

100 
آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که 

اشاره « فطرت گناهکار» به تولد انسان با 
 شده باشد؟ ) گناه اصلی(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



101 

آیا همه انسان ها از جمله پیامبران مرتکب 

 عیسی(گناه می شوند؟ )باستثنای 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

102 

آیا مریم، مادر حضرت عیسی، انتخاب شد تا 

از موهبت های الهی بهره مند گردد و آیا 

 یاد می شود؟از او به عنوان مادر خداوند 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

103 

آیا گناهان انسان را از خداوند مقدس دور 

می کند و آیا به طور طبیعی همه گناهکاران 

 به جهنم خواهند رفت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

104 

 آیا خداوند گناهان کوچک را جدی میگیرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

105 

آیا قطع کردن دستان یک دزد، مجازات درستی 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

101 

آیا همه انسان ها از جمله پیامبران مرتکب 

 گناه می شوند؟ )باستثنای عیسی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

102 

عیسی، انتخاب شد تا آیا مریم، مادر حضرت 

از موهبت های الهی بهره مند گردد و آیا 

 از او به عنوان مادر خداوند یاد می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

103 

انسان را از خداوند مقدس دور آیا گناهان 

می کند و آیا به طور طبیعی همه گناهکاران 

 به جهنم خواهند رفت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

104 

 جدی میگیرد؟آیا خداوند گناهان کوچک را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

105 

آیا قطع کردن دستان یک دزد، مجازات درستی 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

101 

آیا همه انسان ها از جمله پیامبران مرتکب 

 گناه می شوند؟ )باستثنای عیسی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

102 

آیا مریم، مادر حضرت عیسی، انتخاب شد تا 

از موهبت های الهی بهره مند گردد و آیا 

 از او به عنوان مادر خداوند یاد می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

103 

آیا گناهان انسان را از خداوند مقدس دور 

می کند و آیا به طور طبیعی همه گناهکاران 

 به جهنم خواهند رفت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

104 

 آیا خداوند گناهان کوچک را جدی میگیرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

105 

کردن دستان یک دزد، مجازات درستی آیا قطع 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

101 

آیا همه انسان ها از جمله پیامبران مرتکب 

 گناه می شوند؟ )باستثنای عیسی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

102 

عیسی، انتخاب شد تا آیا مریم، مادر حضرت 

از موهبت های الهی بهره مند گردد و آیا 

 از او به عنوان مادر خداوند یاد می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

103 

انسان را از خداوند مقدس دور آیا گناهان 

می کند و آیا به طور طبیعی همه گناهکاران 

 به جهنم خواهند رفت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

104 

 جدی میگیرد؟آیا خداوند گناهان کوچک را 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

105 

آیا قطع کردن دستان یک دزد، مجازات درستی 

 است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



106 

آیا مشکلی ندارد که مومنان گاهی اوقات 

برای محافظت از خودشان، دروغ بگویند یا 

 دیگران را فریب دهند؟ )تقیه یا کتمان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

107 

آیا همجنس گرایی گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

108 

آیا سقط جنین و قتل گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

109 

کارهای »آیا ممکن است که گناهان با انجام 

 ثواب() ؟پاک شوند« خوب
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 رستگاری
110 

« مسلمان»یا « مسیحی»کسانی هستند که آیا 

 به دنیا بیایند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

106 

آیا مشکلی ندارد که مومنان گاهی اوقات 

برای محافظت از خودشان، دروغ بگویند یا 

 دیگران را فریب دهند؟ )تقیه یا کتمان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

107 

آیا همجنس گرایی گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

108 

انجام آن آیا سقط جنین و قتل گناه است و 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

109 

کارهای »آیا ممکن است که گناهان با انجام 

 ثواب() ؟پاک شوند« خوب
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 رستگاری
110 

« مسلمان»یا « مسیحی»کسانی هستند که آیا 

 به دنیا بیایند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

106 

آیا مشکلی ندارد که مومنان گاهی اوقات 

بگویند یا برای محافظت از خودشان، دروغ 

 دیگران را فریب دهند؟ )تقیه یا کتمان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

107 

آیا همجنس گرایی گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

108 

آیا سقط جنین و قتل گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

109 

کارهای »آیا ممکن است که گناهان با انجام 

 ثواب() ؟پاک شوند« خوب
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 رستگاری
110 

« مسلمان»یا « مسیحی»کسانی هستند که آیا 

 به دنیا بیایند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

106 

آیا مشکلی ندارد که مومنان گاهی اوقات 

برای محافظت از خودشان، دروغ بگویند یا 

 دیگران را فریب دهند؟ )تقیه یا کتمان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

107 

آیا همجنس گرایی گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

108 

آیا سقط جنین و قتل گناه است و انجام آن 

 ممنوع و محکوم اعالم شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

109 

کارهای »آیا ممکن است که گناهان با انجام 

 ثواب() ؟پاک شوند« خوب
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 رستگاری
110 

« مسلمان»یا « مسیحی»کسانی هستند که آیا 

 به دنیا بیایند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



111 
آیا رستگاری منوط به انجام کارهای نیکو 

 (اعمالاست؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

112 
آیا شرط خداوند برای رهایی انسان از 

خون و قربانی  گناهانش همیشه با ریختن
 کفاره(کردن همراه است؟ )

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

113 
آیا شرط خداوند برای رستگاری تنها از 

طریق آراسته کردن ایمان با قربانی کردن 
شده از سوی خدا، میسر می گردد؟ بره ارسال 

 عیسی مسیح()
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

114 
شرط اول برای اینکه یک انسان به زندگی 
ابدی برسد، آیا این است که انجیل عیسی 
مسیح را گوش کرده و آن را درک کند و 

بپذیرد که خداوند او را فرستاد تا مسیح 
 باشد، یعنی نجات دهنده جهان؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

115 
آیا درست است که پذیرش مسیح به عنوان 

نجات دهنده جهان و پادشاه جهانیان، تنها 
راه انسان برای رهایی از گناهان و گرفتن 

 زندگی ابدی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

111 
آیا رستگاری منوط به انجام کارهای نیکو 

 (اعمالاست؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

112 
آیا شرط خداوند برای رهایی انسان از 

خون و قربانی  گناهانش همیشه با ریختن
 کفاره(کردن همراه است؟ )

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

113 
آیا شرط خداوند برای رستگاری تنها از 

طریق آراسته کردن ایمان با قربانی کردن 
شده از سوی خدا، میسر می گردد؟ بره ارسال 

 عیسی مسیح()
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

114 
شرط اول برای اینکه یک انسان به زندگی 
ابدی برسد، آیا این است که انجیل عیسی 
مسیح را گوش کرده و آن را درک کند و 

بپذیرد که خداوند او را فرستاد تا مسیح 
 باشد، یعنی نجات دهنده جهان؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

115 
آیا درست است که پذیرش مسیح به عنوان 

نجات دهنده جهان و پادشاه جهانیان، تنها 
گرفتن راه انسان برای رهایی از گناهان و 

 زندگی ابدی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

111 
آیا رستگاری منوط به انجام کارهای نیکو 

 (اعمالاست؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

112 
آیا شرط خداوند برای رهایی انسان از 

خون و قربانی  گناهانش همیشه با ریختن
 کفاره(کردن همراه است؟ )

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

113 
آیا شرط خداوند برای رستگاری تنها از 

طریق آراسته کردن ایمان با قربانی کردن 
شده از سوی خدا، میسر می گردد؟ بره ارسال 

 عیسی مسیح()
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

114 
شرط اول برای اینکه یک انسان به زندگی 
ابدی برسد، آیا این است که انجیل عیسی 
مسیح را گوش کرده و آن را درک کند و 

بپذیرد که خداوند او را فرستاد تا مسیح 
 باشد، یعنی نجات دهنده جهان؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

115 
آیا درست است که پذیرش مسیح به عنوان 

نجات دهنده جهان و پادشاه جهانیان، تنها 
گرفتن راه انسان برای رهایی از گناهان و 

 زندگی ابدی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

111 
آیا رستگاری منوط به انجام کارهای نیکو 

 (اعمالاست؟ )
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

112 
آیا شرط خداوند برای رهایی انسان از 

خون و قربانی  گناهانش همیشه با ریختن
 کفاره(کردن همراه است؟ )

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

113 
آیا شرط خداوند برای رستگاری تنها از 

طریق آراسته کردن ایمان با قربانی کردن 
شده از سوی خدا، میسر می گردد؟ بره ارسال 

 عیسی مسیح()
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

114 
شرط اول برای اینکه یک انسان به زندگی 
ابدی برسد، آیا این است که انجیل عیسی 
مسیح را گوش کرده و آن را درک کند و 

بپذیرد که خداوند او را فرستاد تا مسیح 
 باشد، یعنی نجات دهنده جهان؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

115 
آیا درست است که پذیرش مسیح به عنوان 

نجات دهنده جهان و پادشاه جهانیان، تنها 
راه انسان برای رهایی از گناهان و گرفتن 

 زندگی ابدی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



116 

آیا امروزه غسل تعمید برای ایمان 

 آورندگان الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

117 

آیا امروزه ختنه کردن مردانی که ایمان می 

 آورند، الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

118 

مسلمانان را به آیا آیاتی وجود دارد که 

به عنوان پیش نیاز « تقدس»و « مقدسات»

 ورود به بهشت، امر کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

119 

اراده آیا مردم می توانند از طریق تقویت 

و خواست آزادانه ی خود، فرزند خداوند 

 باشند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

120 

آیا سرنوشت یک انسان به طور کلی از پیش 

 توسط خداوند نوشته و پیش بینی شده است؟ 

 )قدر و قسمت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

116 

تعمید برای ایمان آیا امروزه غسل 

 آورندگان الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

117 

آیا امروزه ختنه کردن مردانی که ایمان می 

 آورند، الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

118 

آیا آیاتی وجود دارد که مسلمانان را به 

به عنوان پیش نیاز « تقدس»و « مقدسات»

 ورود به بهشت، امر کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

119 

آیا مردم می توانند از طریق تقویت اراده 

و خواست آزادانه ی خود، فرزند خداوند 

 باشند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

120 

آیا سرنوشت یک انسان به طور کلی از پیش 

 توسط خداوند نوشته و پیش بینی شده است؟ 

 )قدر و قسمت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

116 

آیا امروزه غسل تعمید برای ایمان 

 آورندگان الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

117 

آیا امروزه ختنه کردن مردانی که ایمان می 

 آورند، الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

118 

آیا آیاتی وجود دارد که مسلمانان را به 

به عنوان پیش نیاز « تقدس»و « مقدسات»

 کند؟ورود به بهشت، امر 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

119 

آیا مردم می توانند از طریق تقویت اراده 

و خواست آزادانه ی خود، فرزند خداوند 

 باشند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

120 

آیا سرنوشت یک انسان به طور کلی از پیش 

 توسط خداوند نوشته و پیش بینی شده است؟ 

 )قدر و قسمت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

116 

آیا امروزه غسل تعمید برای ایمان 

 آورندگان الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

117 

آیا امروزه ختنه کردن مردانی که ایمان می 

 آورند، الزامی است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

118 

آیا آیاتی وجود دارد که مسلمانان را به 

به عنوان پیش نیاز « تقدس»و « مقدسات»

 ورود به بهشت، امر کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

119 

آیا مردم می توانند از طریق تقویت اراده 

و خواست آزادانه ی خود، فرزند خداوند 

 باشند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

120 

آیا سرنوشت یک انسان به طور کلی از پیش 

 توسط خداوند نوشته و پیش بینی شده است؟ 

 )قدر و قسمت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



121 
آیا خداوند از ترازو برای مقیاس کارهای 
خوب و بد انسان ها استفاده می کند تا از 
این طریق مشخص کند که آیا آن ها بهشتی 

 هستند یا جهنمی؟ )میزانِ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

122 
برای اینکه یک انسان بتواند وارد بهشت 

تولد روحانی » خداوند شود، آیا الزم است 
«  متولددوباره » داشته و از نو « مجدد
 شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

123 
آیا خداوند به تمام ایمان آورندگان حقیقی 

 دین مسیحیت، وعده زندگی ابدی می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

آیندهموارد  
124 

به طور « نبوت»و « پیامبر»آیا کلمات 
معمول در ارتباط با افرادی گفته می شود 

که دارای موهبت دانش الهی و خبر از آینده 
 باشند؟ )پیامبر(می 

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

125 
آیا اطالعات کاملی در مورد اتفاقاتی که در 

        پایان دنیا می افتد، وجود دارد؟ 
 ( )آخرت شناسی/خبر غیب

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

121 
خداوند از ترازو برای مقیاس کارهای آیا 

خوب و بد انسان ها استفاده می کند تا از 
این طریق مشخص کند که آیا آن ها بهشتی 

 هستند یا جهنمی؟ )میزانِ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

122 
برای اینکه یک انسان بتواند وارد بهشت 

تولد روحانی » خداوند شود، آیا الزم است 
«  دوباره متولد» داشته و از نو « مجدد
 شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

123 
آیا خداوند به تمام ایمان آورندگان حقیقی 

 دین مسیحیت، وعده زندگی ابدی می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

آیندهموارد  
124 

به طور « نبوت»و « پیامبر»آیا کلمات 
معمول در ارتباط با افرادی گفته می شود 

که دارای موهبت دانش الهی و خبر از آینده 
 می باشند؟ )پیامبر(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

125 
آیا اطالعات کاملی در مورد اتفاقاتی که در 

        پایان دنیا می افتد، وجود دارد؟ 
 ( )آخرت شناسی/خبر غیب

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

121 
آیا خداوند از ترازو برای مقیاس کارهای 
خوب و بد انسان ها استفاده می کند تا از 
این طریق مشخص کند که آیا آن ها بهشتی 

 هستند یا جهنمی؟ )میزانِ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

122 
برای اینکه یک انسان بتواند وارد بهشت 

تولد روحانی » خداوند شود، آیا الزم است 
«  دوباره متولد» داشته و از نو « مجدد
 شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

123 
آیا خداوند به تمام ایمان آورندگان حقیقی 

 دین مسیحیت، وعده زندگی ابدی می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

آیندهموارد  
124 

به طور « نبوت»و « پیامبر»آیا کلمات 
معمول در ارتباط با افرادی گفته می شود 

که دارای موهبت دانش الهی و خبر از آینده 
 می باشند؟ )پیامبر(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

125 
آیا اطالعات کاملی در مورد اتفاقاتی که در 

        پایان دنیا می افتد، وجود دارد؟ 
 ( )آخرت شناسی/خبر غیب

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 

121 
ترازو برای مقیاس کارهای آیا خداوند از 

خوب و بد انسان ها استفاده می کند تا از 
این طریق مشخص کند که آیا آن ها بهشتی 

 هستند یا جهنمی؟ )میزانِ(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

122 
برای اینکه یک انسان بتواند وارد بهشت 

تولد روحانی » خداوند شود، آیا الزم است 
«  دوباره متولد» داشته و از نو « مجدد
 شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

123 
آیا خداوند به تمام ایمان آورندگان حقیقی 

 دین مسیحیت، وعده زندگی ابدی می دهد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

آیندهموارد  
124 

به طور « نبوت»و « پیامبر»آیا کلمات 
معمول در ارتباط با افرادی گفته می شود 

که دارای موهبت دانش الهی و خبر از آینده 
 می باشند؟ )پیامبر(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

125 
آیا اطالعات کاملی در مورد اتفاقاتی که در 

        پایان دنیا می افتد، وجود دارد؟ 
 ( )آخرت شناسی/خبر غیب

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 
 

 



126 

آیا آیاتی از نبوت وجود دارد که در آن ها 

گفته شود که شخصی قدرتمند در روزهای آخر 

 دنیا نزول خواهد کرد؟ )غیر مسیح / مهدی( 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

127 

وجود دارد، روزی که « روز داوری»آیا 

خداوند همه انسان ها را از بستر مرگ  

برانگیخته و مشخص خواهد کرد که آیا بهشتی 

 )آخرت( ؟هستند یا جهنمی
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

128 

آیا همه باید یک دوره ای را در جهنم در 

 رنج و سختی به سر ببرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

129 

برود، ممکن است که در اگر کسی به جهنم 

 آینده به بهشت منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

130 

آیا در رستاخیز، بدن فیزیکی انسان ها به 

 برخواهد خاست؟همراه جسم، استخوان و خون 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

126 

آیا آیاتی از نبوت وجود دارد که در آن ها 

گفته شود که شخصی قدرتمند در روزهای آخر 

 دنیا نزول خواهد کرد؟ )غیر مسیح / مهدی( 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

127 

وجود دارد، روزی که « روز داوری»آیا 

خداوند همه انسان ها را از بستر مرگ  

برانگیخته و مشخص خواهد کرد که آیا بهشتی 

 )آخرت( ؟هستند یا جهنمی
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

128 

آیا همه باید یک دوره ای را در جهنم در 

 رنج و سختی به سر ببرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

129 

برود، ممکن است که در اگر کسی به جهنم 

 آینده به بهشت منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

130 

آیا در رستاخیز، بدن فیزیکی انسان ها به 

 برخواهد خاست؟همراه جسم، استخوان و خون 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

126 

آیا آیاتی از نبوت وجود دارد که در آن ها 

گفته شود که شخصی قدرتمند در روزهای آخر 

 دنیا نزول خواهد کرد؟ )غیر مسیح / مهدی( 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

127 

وجود دارد، روزی که « روز داوری»آیا 

خداوند همه انسان ها را از بستر مرگ  

برانگیخته و مشخص خواهد کرد که آیا بهشتی 

 )آخرت( ؟هستند یا جهنمی
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

128 

آیا همه باید یک دوره ای را در جهنم در 

 رنج و سختی به سر ببرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

129 

برود، ممکن است که در اگر کسی به جهنم 

 آینده به بهشت منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

130 

آیا در رستاخیز، بدن فیزیکی انسان ها به 

 برخواهد خاست؟همراه جسم، استخوان و خون 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

126 

آیا آیاتی از نبوت وجود دارد که در آن ها 

گفته شود که شخصی قدرتمند در روزهای آخر 

 دنیا نزول خواهد کرد؟ )غیر مسیح / مهدی( 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

127 

وجود دارد، روزی که « روز داوری»آیا 

خداوند همه انسان ها را از بستر مرگ  

برانگیخته و مشخص خواهد کرد که آیا بهشتی 

 )آخرت( ؟هستند یا جهنمی
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

128 

آیا همه باید یک دوره ای را در جهنم در 

 رنج و سختی به سر ببرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

129 

اگر کسی به جهنم برود، ممکن است که در 

 آینده به بهشت منتقل شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

130 

آیا در رستاخیز، بدن فیزیکی انسان ها به 

 همراه جسم، استخوان و خون برخواهد خاست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



131 

آیا در بهشت، رابطه جنسی و ازدواج وجود 

 دارد؟ )حوری ها(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

132 

عروس » آیا یک کلیسای جهانی به نام 

 وجود دارد؟« کلیساها
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 مسائل زندگی عملی
133 

آیا خداوند از انسان های امروزی می خواهد 

 که تحت قانون او زندگی کنند؟ )شریعت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

134 

آیا خوردن شراب برای ایمان آورندگان  

 ممنوع است؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

     

135 

 آیا خوردن گوشت خوک حرام است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

131 

آیا در بهشت، رابطه جنسی و ازدواج وجود 

 دارد؟ )حوری ها(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

132 

عروس » آیا یک کلیسای جهانی به نام 

 وجود دارد؟« کلیساها
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 مسائل زندگی عملی
133 

آیا خداوند از انسان های امروزی می خواهد 

 که تحت قانون او زندگی کنند؟ )شریعت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

134 

آیا خوردن شراب برای ایمان آورندگان  

 ممنوع است؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

     

135 

 آیا خوردن گوشت خوک حرام است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

131 

آیا در بهشت، رابطه جنسی و ازدواج وجود 

 دارد؟ )حوری ها(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

132 

عروس » آیا یک کلیسای جهانی به نام 

 وجود دارد؟« کلیساها
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 مسائل زندگی عملی
133 

آیا خداوند از انسان های امروزی می خواهد 

 که تحت قانون او زندگی کنند؟ )شریعت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

134 

آیا خوردن شراب برای ایمان آورندگان  

 ممنوع است؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

     

135 

 آیا خوردن گوشت خوک حرام است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

131 

آیا در بهشت، رابطه جنسی و ازدواج وجود 

 دارد؟ )حوری ها(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

132 

عروس » آیا یک کلیسای جهانی به نام 

 وجود دارد؟« کلیساها
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 مسائل زندگی عملی
133 

آیا خداوند از انسان های امروزی می خواهد 

 که تحت قانون او زندگی کنند؟ )شریعت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

134 

آیا خوردن شراب برای ایمان آورندگان  

 ممنوع است؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

     

135 

 آیا خوردن گوشت خوک حرام است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



136 

آیا امروزه خداوند از ایمان آورندگان 

 انتظار دارد که روزه بگیرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

137 

آیا خداوند ترجیح می دهد که نماز و روزه 

به صورت آشکارا انجام گیرد تا دیگران نیز 

 متوجه آن شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

138 

آیا خداوند از مردم می خواهد تا در یک 

ماه مشخص، در طول روز روزه بگیرند و سپس 

 )رمضان( در شب ها افطار کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

139 

آیا خداوند از ایمان آورندگان انتظار 

 دادن زکات و صدقه دارد؟ )زکات(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

140 

آیا خداوند دوست دارد که مناجات 

بار در  5نمازگزاران را بارها و بارها و 

 روز بشنود؟ )نماز(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

136 

آیا امروزه خداوند از ایمان آورندگان 

 بگیرند؟انتظار دارد که روزه 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

137 

آیا خداوند ترجیح می دهد که نماز و روزه 

به صورت آشکارا انجام گیرد تا دیگران نیز 

 متوجه آن شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

138 

آیا خداوند از مردم می خواهد تا در یک 

ماه مشخص، در طول روز روزه بگیرند و سپس 

 )رمضان( در شب ها افطار کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

139 

آیا خداوند از ایمان آورندگان انتظار 

 دادن زکات و صدقه دارد؟ )زکات(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

140 

آیا خداوند دوست دارد که مناجات 

بار در  5نمازگزاران را بارها و بارها و 

 روز بشنود؟ )نماز(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

136 

آیا امروزه خداوند از ایمان آورندگان 

 انتظار دارد که روزه بگیرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

137 

آیا خداوند ترجیح می دهد که نماز و روزه 

به صورت آشکارا انجام گیرد تا دیگران نیز 

 متوجه آن شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

138 

آیا خداوند از مردم می خواهد تا در یک 

ماه مشخص، در طول روز روزه بگیرند و سپس 

 )رمضان( در شب ها افطار کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

139 

خداوند از ایمان آورندگان انتظار آیا 

 دادن زکات و صدقه دارد؟ )زکات(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

140 

آیا خداوند دوست دارد که مناجات 

بار در  5بارها و بارها و نمازگزاران را 

 روز بشنود؟ )نماز(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

136 

آیا امروزه خداوند از ایمان آورندگان 

 انتظار دارد که روزه بگیرند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

137 

آیا خداوند ترجیح می دهد که نماز و روزه 

به صورت آشکارا انجام گیرد تا دیگران نیز 

 متوجه آن شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

138 

آیا خداوند از مردم می خواهد تا در یک 

ماه مشخص، در طول روز روزه بگیرند و سپس 

 )رمضان( در شب ها افطار کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

139 

آیا خداوند از ایمان آورندگان انتظار 

 دادن زکات و صدقه دارد؟ )زکات(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

140 

آیا خداوند دوست دارد که مناجات 

بار در  5نمازگزاران را بارها و بارها و 

 روز بشنود؟ )نماز(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



141 
آیا خداوند از مومنان انتظار دارد که 

حداقل یک بار در طول زندگی خود به اماکن 
 مقدس مراجعه کنند؟ )حج(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

142 
آیا خداوند از انسان های امروزی نیز می 
خواهد که یک بار در سال، یک حیوان را 

 قربانی کنند؟ )عید قربان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

143 
آیا اگر یک مسلمان در باره آنچه که در 
انجیل مسیحیت آمده است، سوالی داشته 

باشد، می تواند از مسیحیان یا یهودیان 
 درباره ی آن سوال کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

144 
اگر فردی در مورد کتابهای مقدس سوالی 

داشته باشد، آیا شخص مومن باید در صورتی 
که پاسخ آن سوال را دوست نداشته باشد، از 

 ممانعت ورزد؟پرسیدن آن سوال 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

145 
در کنار آیات الهی، آیا تفاسیر و احادیثی 
از مردان مورد اعتماد ادیان وجود دارد که 

کتابهای مقدس را بتوان با کمک آن ها، 
 بهتر و درست تر درک کرد؟ )حدیث(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

141 
آیا خداوند از مومنان انتظار دارد که 

زندگی خود به اماکن حداقل یک بار در طول 
 مقدس مراجعه کنند؟ )حج(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

142 
آیا خداوند از انسان های امروزی نیز می 

حیوان را خواهد که یک بار در سال، یک 
 قربانی کنند؟ )عید قربان(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

143 
آیا اگر یک مسلمان در باره آنچه که در 
انجیل مسیحیت آمده است، سوالی داشته 

باشد، می تواند از مسیحیان یا یهودیان 
 درباره ی آن سوال کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

144 
اگر فردی در مورد کتابهای مقدس سوالی 

شخص مومن باید در صورتی داشته باشد، آیا 
که پاسخ آن سوال را دوست نداشته باشد، از 

 پرسیدن آن سوال ممانعت ورزد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

145 
آیا تفاسیر و احادیثی در کنار آیات الهی، 

از مردان مورد اعتماد ادیان وجود دارد که 
بتوان با کمک آن ها، کتابهای مقدس را 

 بهتر و درست تر درک کرد؟ )حدیث(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

141 
آیا خداوند از مومنان انتظار دارد که 

حداقل یک بار در طول زندگی خود به اماکن 
 مقدس مراجعه کنند؟ )حج(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

142 
آیا خداوند از انسان های امروزی نیز می 
خواهد که یک بار در سال، یک حیوان را 

 قربانی کنند؟ )عید قربان(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

143 
آیا اگر یک مسلمان در باره آنچه که در 
انجیل مسیحیت آمده است، سوالی داشته 

باشد، می تواند از مسیحیان یا یهودیان 
 درباره ی آن سوال کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

144 
اگر فردی در مورد کتابهای مقدس سوالی 

داشته باشد، آیا شخص مومن باید در صورتی 
که پاسخ آن سوال را دوست نداشته باشد، از 

 پرسیدن آن سوال ممانعت ورزد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

145 
در کنار آیات الهی، آیا تفاسیر و احادیثی 
از مردان مورد اعتماد ادیان وجود دارد که 

بتوان با کمک آن ها، کتابهای مقدس را 
 بهتر و درست تر درک کرد؟ )حدیث(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

141 
آیا خداوند از مومنان انتظار دارد که 

طول زندگی خود به اماکن حداقل یک بار در 
 مقدس مراجعه کنند؟ )حج(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

142 
آیا خداوند از انسان های امروزی نیز می 

حیوان را خواهد که یک بار در سال، یک 
 قربانی کنند؟ )عید قربان(

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

143 
آیا اگر یک مسلمان در باره آنچه که در 
انجیل مسیحیت آمده است، سوالی داشته 

باشد، می تواند از مسیحیان یا یهودیان 
 درباره ی آن سوال کند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

144 
اگر فردی در مورد کتابهای مقدس سوالی 

شخص مومن باید در صورتی داشته باشد، آیا 
که پاسخ آن سوال را دوست نداشته باشد، از 

 پرسیدن آن سوال ممانعت ورزد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

145 
آیا تفاسیر و احادیثی در کنار آیات الهی، 

از مردان مورد اعتماد ادیان وجود دارد که 
بتوان با کمک آن ها، کتابهای مقدس را 

 بهتر و درست تر درک کرد؟ )حدیث(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 



146 
آیا خداوند از مومنین انتظار دارد که 

دائما در کنار یکدیگر دعا و مناجات کنند 
 و ایمان خود را به رخ دیگران بکشند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
147 

آیا خداوند از مومنین می خواهد که به 
 فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شوند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
148 

آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که  
در آن از مردم خواسته شود که در زندگی 
زمینی خود شاد باشند و لذت بخش زندگی 

 کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

149 
آیا مثال هایی از کتابهای مقدس وجود دارد 
که در آن خداوند انسان را شفا داده باشد 

 )از لحاظ فیزیکی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
150 

آیاتی وجود دارد که در آن خداوند آیا 
مومنان را به استفاده از موسیقی، رقص و 
آوازخوانی در مناجات هایشان، دعوت کرده 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
 

146 
آیا خداوند از مومنین انتظار دارد که 

دائما در کنار یکدیگر دعا و مناجات کنند 
 و ایمان خود را به رخ دیگران بکشند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
147 

آیا خداوند از مومنین می خواهد که به 
 فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شوند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
148 

آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که  
در آن از مردم خواسته شود که در زندگی 
زمینی خود شاد باشند و لذت بخش زندگی 

 کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

149 
آیا مثال هایی از کتابهای مقدس وجود دارد 
که در آن خداوند انسان را شفا داده باشد 

 )از لحاظ فیزیکی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
150 

آیاتی وجود دارد که در آن خداوند آیا 
مومنان را به استفاده از موسیقی، رقص و 
آوازخوانی در مناجات هایشان، دعوت کرده 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
 

146 
آیا خداوند از مومنین انتظار دارد که 

دائما در کنار یکدیگر دعا و مناجات کنند 
 و ایمان خود را به رخ دیگران بکشند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
147 

آیا خداوند از مومنین می خواهد که به 
 فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شوند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
148 

آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که  
در آن از مردم خواسته شود که در زندگی 
زمینی خود شاد باشند و لذت بخش زندگی 

 کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

149 
آیا مثال هایی از کتابهای مقدس وجود دارد 
که در آن خداوند انسان را شفا داده باشد 

 )از لحاظ فیزیکی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
150 

آیاتی وجود دارد که در آن خداوند آیا 
مومنان را به استفاده از موسیقی، رقص و 
آوازخوانی در مناجات هایشان، دعوت کرده 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
 

146 
آیا خداوند از مومنین انتظار دارد که 

دائما در کنار یکدیگر دعا و مناجات کنند 
 و ایمان خود را به رخ دیگران بکشند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
147 

آیا خداوند از مومنین می خواهد که به 
 فرقه ها و گروه های مختلف تقسیم شوند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
148 

آیا آیاتی در کتابهای مقدس وجود دارد که  
در آن از مردم خواسته شود که در زندگی 
زمینی خود شاد باشند و لذت بخش زندگی 

 کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

149 
آیا مثال هایی از کتابهای مقدس وجود دارد 
که در آن خداوند انسان را شفا داده باشد 

 )از لحاظ فیزیکی(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
150 

آیاتی وجود دارد که در آن خداوند آیا 
مومنان را به استفاده از موسیقی، رقص و 
آوازخوانی در مناجات هایشان، دعوت کرده 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
 



151 

است با توجه به هدف آشکار خداوند، درست 

 که یک مرد بیش از یک زن داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

152 

آیا یک مرد می تواند در شرایطی که بیش از 

ها یک زن داشته باشد، مساوات را بین آن 

 رعایت کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

153 

 آیا ازدواج موقت ممنوع است؟ )متعه/صیغه(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

154 

آیا در کتابهای مقدس زنان به عنوان یک 

ابزار جنسی، یا تحت مالکیت شوهرشان محسوب 

 می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

155 

آیا برای مردان مجاز است که از بین 

دختران بردگانی را خریده یا تصاحب کند و 

 با آن ها رابطه ی جنسی داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

151 

با توجه به هدف آشکار خداوند، درست است 

 که یک مرد بیش از یک زن داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

152 

آیا یک مرد می تواند در شرایطی که بیش از 

یک زن داشته باشد، مساوات را بین آن ها 

 رعایت کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

153 

 آیا ازدواج موقت ممنوع است؟ )متعه/صیغه(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

154 

آیا در کتابهای مقدس زنان به عنوان یک 

شوهرشان محسوب ابزار جنسی، یا تحت مالکیت 

 می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

155 

آیا برای مردان مجاز است که از بین 

دختران بردگانی را خریده یا تصاحب کند و 

 جنسی داشته باشد؟با آن ها رابطه ی 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

151 

با توجه به هدف آشکار خداوند، درست است 

 که یک مرد بیش از یک زن داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

152 

آیا یک مرد می تواند در شرایطی که بیش از 

یک زن داشته باشد، مساوات را بین آن ها 

 رعایت کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

153 

 آیا ازدواج موقت ممنوع است؟ )متعه/صیغه(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

154 

کتابهای مقدس زنان به عنوان یک آیا در 

ابزار جنسی، یا تحت مالکیت شوهرشان محسوب 

 می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

155 

آیا برای مردان مجاز است که از بین 

دختران بردگانی را خریده یا تصاحب کند و 

 با آن ها رابطه ی جنسی داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

151 

با توجه به هدف آشکار خداوند، درست است 

 که یک مرد بیش از یک زن داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

152 

بیش از آیا یک مرد می تواند در شرایطی که 

یک زن داشته باشد، مساوات را بین آن ها 

 رعایت کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

153 

 آیا ازدواج موقت ممنوع است؟ )متعه/صیغه(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

154 

آیا در کتابهای مقدس زنان به عنوان یک 

ابزار جنسی، یا تحت مالکیت شوهرشان محسوب 

 می شوند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

155 

آیا برای مردان مجاز است که از بین 

دختران بردگانی را خریده یا تصاحب کند و 

 با آن ها رابطه ی جنسی داشته باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



156 

آیا زنان ملزم به پوشاندن خود در بیرون 

 از خانه هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

157 

آیا زنان از حقوق مساوی با مردان 

 برخوردارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

158 

آیا یک مرد مجاز به ضرب و شتم همسرش می 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

159 

یک مسیحی یا مسلمان مجاز است که آیا برای 

 با شخصی از یک مذهب دیگر ازدواج کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

160 

اگر شخصی از همسرش بنابه هر دلیلی جز 

طالق گیرد، می تواند مجددا ازدواج زنا، 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

156 

آیا زنان ملزم به پوشاندن خود در بیرون 

 از خانه هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

157 

آیا زنان از حقوق مساوی با مردان 

 برخوردارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

158 

آیا یک مرد مجاز به ضرب و شتم همسرش می 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

159 

یک مسیحی یا مسلمان مجاز است که آیا برای 

 با شخصی از یک مذهب دیگر ازدواج کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

160 

اگر شخصی از همسرش بنابه هر دلیلی جز 

طالق گیرد، می تواند مجددا ازدواج زنا، 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

156 

آیا زنان ملزم به پوشاندن خود در بیرون 

 از خانه هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

157 

آیا زنان از حقوق مساوی با مردان 

 برخوردارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

158 

آیا یک مرد مجاز به ضرب و شتم همسرش می 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

159 

یک مسیحی یا مسلمان مجاز است که آیا برای 

 با شخصی از یک مذهب دیگر ازدواج کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

160 

اگر شخصی از همسرش بنابه هر دلیلی جز 

طالق گیرد، می تواند مجددا ازدواج زنا، 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 

156 

آیا زنان ملزم به پوشاندن خود در بیرون 

 از خانه هستند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

157 

آیا زنان از حقوق مساوی با مردان 

 برخوردارند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

158 

آیا یک مرد مجاز به ضرب و شتم همسرش می 

 باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

159 

یک مسیحی یا مسلمان مجاز است که آیا برای 

 با شخصی از یک مذهب دیگر ازدواج کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

160 

اگر شخصی از همسرش بنابه هر دلیلی جز 

طالق گیرد، می تواند مجددا ازدواج زنا، 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

 



161 

آیا هدف مسیحیان پیروی از رفتار و کردار 
مسیح است و هدف مسلمانان پیروی از رفتار 

 و کردار محمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 دشمنان و جنگ
162 

در کتابهای مقدس به مذهب خاصی اشاره آیا 
شده است که می بایست بر سایر مذاهب غلبه 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

163 
اجبار در امور مذهبی، آیا باید از زور و 

 استفاده کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

164 

آیا امروزه خداوند مومنان را به جنگ با 
مردم سایر مذاهب تا رسیدن به پیروزی دین 

                 خودشان، تشویق می کند؟ 

 )جنگ مقدس / جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

165 

اگر یک شخص از دین مادری خود جدا شود و 
تصمیم بگیرد که آن را عوض کند، باید کشته 

 شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

161 

آیا هدف مسیحیان پیروی از رفتار و کردار 
مسیح است و هدف مسلمانان پیروی از رفتار 

 و کردار محمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 دشمنان و جنگ
162 

در کتابهای مقدس به مذهب خاصی اشاره آیا 
شده است که می بایست بر سایر مذاهب غلبه 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

163 
اجبار در امور مذهبی، آیا باید از زور و 

 استفاده کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

164 

آیا امروزه خداوند مومنان را به جنگ با 
مردم سایر مذاهب تا رسیدن به پیروزی دین 

                 خودشان، تشویق می کند؟ 

 )جنگ مقدس / جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

165 

اگر یک شخص از دین مادری خود جدا شود و 
تصمیم بگیرد که آن را عوض کند، باید کشته 

 شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

161 

آیا هدف مسیحیان پیروی از رفتار و کردار 
مسیح است و هدف مسلمانان پیروی از رفتار 

 و کردار محمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 دشمنان و جنگ
162 

در کتابهای مقدس به مذهب خاصی اشاره آیا 
شده است که می بایست بر سایر مذاهب غلبه 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

163 
اجبار در امور مذهبی، آیا باید از زور و 

 استفاده کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

164 

آیا امروزه خداوند مومنان را به جنگ با 
مردم سایر مذاهب تا رسیدن به پیروزی دین 

                 خودشان، تشویق می کند؟ 

 )جنگ مقدس / جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

165 

اگر یک شخص از دین مادری خود جدا شود و 
تصمیم بگیرد که آن را عوض کند، باید کشته 

 شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

161 

آیا هدف مسیحیان پیروی از رفتار و کردار 
پیروی از رفتار مسیح است و هدف مسلمانان 

 و کردار محمد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 دشمنان و جنگ
162 

آیا در کتابهای مقدس به مذهب خاصی اشاره 
مذاهب غلبه شده است که می بایست بر سایر 

 کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

163 
در امور مذهبی، آیا باید از زور و اجبار 

 استفاده کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

164 

آیا امروزه خداوند مومنان را به جنگ با 
مردم سایر مذاهب تا رسیدن به پیروزی دین 

                 خودشان، تشویق می کند؟ 

 )جنگ مقدس / جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

165 

اگر یک شخص از دین مادری خود جدا شود و 
تصمیم بگیرد که آن را عوض کند، باید کشته 

 شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 



166 

آیا جنگیدن با خانواده، دوستان و حتی 

 برادران تجویز شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

167 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

انسان ها با مذاهب دیگر را بکشد؟ حتی اگر 

 اینکار برخالف وجدان آن فرد باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
168 

آیا مبارزه کردن و جنگ کردن با کسی که از 

 دین و مذهب دیگری است، اصوالً کاری نیکوست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

169 

خداوند از محمد خواست که جنگ های آیا 

 مختلف را به منظور گسترش اسالم، آغاز کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

170 

آیا در کتابهای مقدس جنگیدن بر علیه 

 سایرمردم مورد تشویق قرارگرفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

166 

آیا جنگیدن با خانواده، دوستان و حتی 

 برادران تجویز شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

167 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

انسان ها با مذاهب دیگر را بکشد؟ حتی اگر 

 برخالف وجدان آن فرد باشد؟اینکار 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
168 

آیا مبارزه کردن و جنگ کردن با کسی که از 

 دین و مذهب دیگری است، اصوالً کاری نیکوست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

169 

آیا خداوند از محمد خواست که جنگ های 

 مختلف را به منظور گسترش اسالم، آغاز کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

170 

آیا در کتابهای مقدس جنگیدن بر علیه 

 سایرمردم مورد تشویق قرارگرفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

166 

آیا جنگیدن با خانواده، دوستان و حتی 

 برادران تجویز شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

167 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

با مذاهب دیگر را بکشد؟ حتی اگر انسان ها 

 اینکار برخالف وجدان آن فرد باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
168 

آیا مبارزه کردن و جنگ کردن با کسی که از 

 مذهب دیگری است، اصوالً کاری نیکوست؟دین و 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

169 

آیا خداوند از محمد خواست که جنگ های 

 کند؟مختلف را به منظور گسترش اسالم، آغاز 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

170 

آیا در کتابهای مقدس جنگیدن بر علیه 

 سایرمردم مورد تشویق قرارگرفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

166 

آیا جنگیدن با خانواده، دوستان و حتی 

 برادران تجویز شده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

167 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

انسان ها با مذاهب دیگر را بکشد؟ حتی اگر 

 اینکار برخالف وجدان آن فرد باشد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 
168 

آیا مبارزه کردن و جنگ کردن با کسی که از 

 دین و مذهب دیگری است، اصوالً کاری نیکوست؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

169 

آیا خداوند از محمد خواست که جنگ های 

 مختلف را به منظور گسترش اسالم، آغاز کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

170 

کتابهای مقدس جنگیدن بر علیه آیا در 

 سایرمردم مورد تشویق قرارگرفته است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



171 

آیا امروزه چنگ های تهاجمی و مبارزه ای  

بر علیه غیر مومنین، مورد تشویق کتابهای 

 مقدس قرار گرفته است؟ )جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

172 

امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا آیا 

به غارت اشخاص از ادیان دیگر و مبارزه با 

 آنها بپردازند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

173 

مومنان می خواهد تا آیا امروزه خداوند از 

 با دشمنان خود با خشونت برخورد کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

174 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

چشم در  ) اجرا کنند؟قانون مجازات را 

 مقابل چشمو دندان در مقابل دندان/قصاص(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

175 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که با 

 دستان خود اقدام به انتقام کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

171 

آیا امروزه چنگ های تهاجمی و مبارزه ای  

بر علیه غیر مومنین، مورد تشویق کتابهای 

 مقدس قرار گرفته است؟ )جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

172 

امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا آیا 

به غارت اشخاص از ادیان دیگر و مبارزه با 

 آنها بپردازند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

173 

مومنان می خواهد تا آیا امروزه خداوند از 

 با دشمنان خود با خشونت برخورد کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

174 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

چشم در  ) اجرا کنند؟قانون مجازات را 

 مقابل چشمو دندان در مقابل دندان/قصاص(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

175 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که با 

 دستان خود اقدام به انتقام کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

171 

آیا امروزه چنگ های تهاجمی و مبارزه ای  

بر علیه غیر مومنین، مورد تشویق کتابهای 

 مقدس قرار گرفته است؟ )جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

172 

امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا آیا 

به غارت اشخاص از ادیان دیگر و مبارزه با 

 آنها بپردازند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

173 

مومنان می خواهد تا آیا امروزه خداوند از 

 با دشمنان خود با خشونت برخورد کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

174 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

چشم در  ) اجرا کنند؟قانون مجازات را 

 مقابل چشمو دندان در مقابل دندان/قصاص(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

175 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که با 

 دستان خود اقدام به انتقام کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

171 

آیا امروزه چنگ های تهاجمی و مبارزه ای  

بر علیه غیر مومنین، مورد تشویق کتابهای 

 مقدس قرار گرفته است؟ )جهاد(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

172 

امروزه خداوند از مومنان می خواهد تا آیا 

به غارت اشخاص از ادیان دیگر و مبارزه با 

 آنها بپردازند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

173 

مومنان می خواهد تا آیا امروزه خداوند از 

 با دشمنان خود با خشونت برخورد کنند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

174 

آیا امروزه خداوند از مومنان می خواهد که 

چشم در  ) اجرا کنند؟قانون مجازات را 

 مقابل چشمو دندان در مقابل دندان/قصاص(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

175 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که با 

 دستان خود اقدام به انتقام کنند؟ 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



176 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که دشمنان 
 خود را لعنت و نفرین کنند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

177 
آیا خداوند یهودیان را به عنوان قوم 

 نفرین شده تلقی می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

178 

خیزند از آیا کسانی که به مبارزه بر می 
 کسانی که مبارزه نمی کنند، برتر هستند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

179 

آیا در کتابهای مقدس آمده است که مجازات 
کافران نمی پردازند، کسانی که به جنگ با 

جهنم است و کسانی که در راه خدا جنگ می 
کنند و در راه او کشته می شوند، وارد 

 )جهاد( بهشت می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 وقایع تاریخی
180 

بعد از شکل گیری جهان، آیا خداوند در روز 
             . هفتم به استراحت پرداخت ؟

 )یکشنبه یا سبت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

176 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که دشمنان 
 خود را لعنت و نفرین کنند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

177 
آیا خداوند یهودیان را به عنوان قوم 

 نفرین شده تلقی می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

178 

آیا کسانی که به مبارزه بر می خیزند از 
 کسانی که مبارزه نمی کنند، برتر هستند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

179 

کتابهای مقدس آمده است که مجازات آیا در 
کسانی که به جنگ با کافران نمی پردازند، 
جهنم است و کسانی که در راه خدا جنگ می 

کنند و در راه او کشته می شوند، وارد 
 )جهاد( بهشت می شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 وقایع تاریخی
180 

بعد از شکل گیری جهان، آیا خداوند در روز 
             . هفتم به استراحت پرداخت ؟

 )یکشنبه یا سبت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

176 

آیا خداوند از مومنان می خواهد که دشمنان 
 خود را لعنت و نفرین کنند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

177 
آیا خداوند یهودیان را به عنوان قوم 

 نفرین شده تلقی می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

178 

آیا کسانی که به مبارزه بر می خیزند از 
 کسانی که مبارزه نمی کنند، برتر هستند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

179 

آیا در کتابهای مقدس آمده است که مجازات 
کسانی که به جنگ با کافران نمی پردازند، 
جهنم است و کسانی که در راه خدا جنگ می 

کنند و در راه او کشته می شوند، وارد 
 )جهاد( بهشت می شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 وقایع تاریخی
180 

بعد از شکل گیری جهان، آیا خداوند در روز 
             . هفتم به استراحت پرداخت ؟

 )یکشنبه یا سبت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

176 

دشمنان آیا خداوند از مومنان می خواهد که 
 خود را لعنت و نفرین کنند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

177 
آیا خداوند یهودیان را به عنوان قوم 

 نفرین شده تلقی می کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

178 

آیا کسانی که به مبارزه بر می خیزند از 
 کسانی که مبارزه نمی کنند، برتر هستند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

179 

آیا در کتابهای مقدس آمده است که مجازات 
کسانی که به جنگ با کافران نمی پردازند، 
جهنم است و کسانی که در راه خدا جنگ می 

کنند و در راه او کشته می شوند، وارد 
 )جهاد( بهشت می شود؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 وقایع تاریخی
180 

بعد از شکل گیری جهان، آیا خداوند در روز 
             . هفتم به استراحت پرداخت ؟

 )یکشنبه یا سبت(
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 



181 

انسان را از تمثال خود و شبیه آیا خداوند 

 به آن آفرید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

182 

زمانی که خداوند آدم و حوا را از باغ عدن 

ایجاد بیرون راند، آیا او اشاره ای به 

 دشمنی بین زن و مرد کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

183 

حضرت نوح، بعد از آنکه پسر نوح در داستان 

 پرداخت؟غرق شد، آیا کشتی نوح به استراحت 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

184 

آیا خداوند می گوید که وعده نعمت بر حضرت 

ابراهیم تنها از طریق ذریهاسحاق او محقق 

 می شود، نه اسماعیل؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

185 

آیاابراهیم تابه حال به مکه سفر کرده 

 بودتادرکعبه یک قربانی به خداوند عطاکند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

181 

آیا خداوند انسان را از تمثال خود و شبیه 

 به آن آفرید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

182 

زمانی که خداوند آدم و حوا را از باغ عدن 

بیرون راند، آیا او اشاره ای به ایجاد 

 دشمنی بین زن و مرد کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

183 

حضرت نوح، بعد از آنکه پسر نوح در داستان 

 غرق شد، آیا کشتی نوح به استراحت پرداخت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

184 

آیا خداوند می گوید که وعده نعمت بر حضرت 

ابراهیم تنها از طریق ذریهاسحاق او محقق 

 می شود، نه اسماعیل؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

185 

آیاابراهیم تابه حال به مکه سفر کرده 

 بودتادرکعبه یک قربانی به خداوند عطاکند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

181 

آیا خداوند انسان را از تمثال خود و شبیه 

 به آن آفرید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

182 

زمانی که خداوند آدم و حوا را از باغ عدن 

بیرون راند، آیا او اشاره ای به ایجاد 

 دشمنی بین زن و مرد کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

183 

حضرت نوح، بعد از آنکه پسر نوح در داستان 

 غرق شد، آیا کشتی نوح به استراحت پرداخت؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

184 

آیا خداوند می گوید که وعده نعمت بر حضرت 

ابراهیم تنها از طریق ذریهاسحاق او محقق 

 می شود، نه اسماعیل؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

185 

آیاابراهیم تابه حال به مکه سفر کرده 

 بودتادرکعبه یک قربانی به خداوند عطاکند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

181 

آیا خداوند انسان را از تمثال خود و شبیه 

 به آن آفرید؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

182 

زمانی که خداوند آدم و حوا را از باغ عدن 

او اشاره ای به ایجاد بیرون راند، آیا 

 دشمنی بین زن و مرد کرد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

183 

حضرت نوح، بعد از آنکه پسر نوح در داستان 

 استراحت پرداخت؟غرق شد، آیا کشتی نوح به 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

184 

آیا خداوند می گوید که وعده نعمت بر حضرت 

ابراهیم تنها از طریق ذریهاسحاق او محقق 

 اسماعیل؟می شود، نه 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

185 

آیاابراهیم تابه حال به مکه سفر کرده 

 بودتادرکعبه یک قربانی به خداوند عطاکند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



186 

آیاابراهیم حاضر بودتاتنهاپسر قانونی خود 

 یعنی اسحاق رابرای خداوند قربانی کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

187 

آیا اسماعیل فرزند ابراهیم، به عنوان 

 پیامبر شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

188 

آیا ابراهیم کسی بود که به دلیل اجتنابش 

 از بت پرستی، به داخل آتش انداخته شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

189 

آیا هنگامی که موسی از خدا خواست تا جالل 

و عظمتش را به او نشان دهد، خداوند 

حقیقتا ذات الهی خود را در شکل انسانی به 

 او نشان داد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

190 

آیا هامان در همان دوره ی موسی و فرعون 

 زندگی می کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

186 

آیاابراهیم حاضر بودتاتنهاپسر قانونی خود 

 یعنی اسحاق رابرای خداوند قربانی کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

187 

ابراهیم، به عنوان آیا اسماعیل فرزند 

 پیامبر شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

188 

آیا ابراهیم کسی بود که به دلیل اجتنابش 

 انداخته شد؟از بت پرستی، به داخل آتش 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

189 

آیا هنگامی که موسی از خدا خواست تا جالل 

و عظمتش را به او نشان دهد، خداوند 

شکل انسانی به حقیقتا ذات الهی خود را در 

 او نشان داد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

190 

آیا هامان در همان دوره ی موسی و فرعون 

 زندگی می کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

186 

آیاابراهیم حاضر بودتاتنهاپسر قانونی خود 

 یعنی اسحاق رابرای خداوند قربانی کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

187 

آیا اسماعیل فرزند ابراهیم، به عنوان 

 پیامبر شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

188 

آیا ابراهیم کسی بود که به دلیل اجتنابش 

 از بت پرستی، به داخل آتش انداخته شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

189 

آیا هنگامی که موسی از خدا خواست تا جالل 

و عظمتش را به او نشان دهد، خداوند 

حقیقتا ذات الهی خود را در شکل انسانی به 

 او نشان داد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

190 

آیا هامان در همان دوره ی موسی و فرعون 

 زندگی می کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 

186 

آیاابراهیم حاضر بودتاتنهاپسر قانونی خود 

 یعنی اسحاق رابرای خداوند قربانی کند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

187 

عنوان آیا اسماعیل فرزند ابراهیم، به 

 پیامبر شناخته می شود؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

188 

آیا ابراهیم کسی بود که به دلیل اجتنابش 

 از بت پرستی، به داخل آتش انداخته شد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

189 

آیا هنگامی که موسی از خدا خواست تا جالل 

و عظمتش را به او نشان دهد، خداوند 

انسانی به حقیقتا ذات الهی خود را در شکل 

 او نشان داد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

190 

آیا هامان در همان دوره ی موسی و فرعون 

 زندگی می کرده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

 



191 
آیا خداوند عید فطر را برای یادبود نجات 

یافتن اسرائیل از فرشته مرگ، بعد از آنکه 
مختلف را بر مصر وارد کرد، قرار بالی  10

 داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

192 
بعد از اتمام جنگ، آیا این طالوت بود که 

نوشیدن آب، سربازان خود را با میزان 
 آزمایش کرد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

193 
 آیا مسیح در بیت لحم به دنیا آمد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

194 
آیا سه مرد خردمند از شرق ستاره مسیح را 
تا بیت لحم دنبال کردند و سپس در آن جا 
کودکی ) عیسی مسیح( را یافته و خود را 

 مطیع و فرمانبردار او دیدند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

195 
آیا نویسندگان کتب مقدس، داستان های 
یهودیان را نیز نقل می کنند و حوادث 

تاریخی را همانطور که هست، منتقل کرده 
 اند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

191 
آیا خداوند عید فطر را برای یادبود نجات 
یافتن اسرائیل از فرشته مرگ، بعد از آنکه 

کرد، قرار بالی مختلف را بر مصر وارد  10
 داده است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

192 
بعد از اتمام جنگ، آیا این طالوت بود که 

سربازان خود را با میزان نوشیدن آب، 
 آزمایش کرد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

193 
 آیا مسیح در بیت لحم به دنیا آمد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

194 
آیا سه مرد خردمند از شرق ستاره مسیح را 
تا بیت لحم دنبال کردند و سپس در آن جا 
کودکی ) عیسی مسیح( را یافته و خود را 

 مطیع و فرمانبردار او دیدند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

195 
آیا نویسندگان کتب مقدس، داستان های 
یهودیان را نیز نقل می کنند و حوادث 

تاریخی را همانطور که هست، منتقل کرده 
 اند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

191 
آیا خداوند عید فطر را برای یادبود نجات 

یافتن اسرائیل از فرشته مرگ، بعد از آنکه 
بالی مختلف را بر مصر وارد کرد، قرار  10

 داده است؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

192 
این طالوت بود که بعد از اتمام جنگ، آیا 

سربازان خود را با میزان نوشیدن آب، 
 آزمایش کرد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

193 
 آیا مسیح در بیت لحم به دنیا آمد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

194 
آیا سه مرد خردمند از شرق ستاره مسیح را 
تا بیت لحم دنبال کردند و سپس در آن جا 
کودکی ) عیسی مسیح( را یافته و خود را 

 فرمانبردار او دیدند؟مطیع و 
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

195 
آیا نویسندگان کتب مقدس، داستان های 
یهودیان را نیز نقل می کنند و حوادث 

هست، منتقل کرده تاریخی را همانطور که 
 اند؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 

191 
آیا خداوند عید فطر را برای یادبود نجات 
یافتن اسرائیل از فرشته مرگ، بعد از آنکه 

بالی مختلف را بر مصر وارد کرد، قرار  10
 داده است؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

192 
بعد از اتمام جنگ، آیا این طالوت بود که 

سربازان خود را با میزان نوشیدن آب، 
 آزمایش کرد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

193 
 آیا مسیح در بیت لحم به دنیا آمد؟

:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

194 
آیا سه مرد خردمند از شرق ستاره مسیح را 
تا بیت لحم دنبال کردند و سپس در آن جا 
کودکی ) عیسی مسیح( را یافته و خود را 

 مطیع و فرمانبردار او دیدند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

195 
آیا نویسندگان کتب مقدس، داستان های 

نیز نقل می کنند و حوادث یهودیان را 
تاریخی را همانطور که هست، منتقل کرده 

 اند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
 

 



196 

معجزه ثبت آیا مسیح در زمان کودکی هیچ 

 شده ای دارد؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
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سال در  369آیا هفت مرد و یک سگ بعد از 

 یک غار به خواب رفتند و سپس بیدار شدند؟
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آیا سلیمان ارتشی از جن ها، حیوانات و 
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آیا خداوند حقیقتا از مردم خواست تا 

 السبت یهودی را شکست دهند؟
:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               

 

200 

آیا خداوند سرزمین فلسطین را به یهودیان 
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:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          
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:مقدس کتاب طبق بر         نه/  بله          

: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
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: قرآن اساس بر           نه/  بله                        

:من نظر اساس بر   نه/  بله               
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