نام و نا مخانوادگی

عبارتهای زیر به ترتیب پی رامون کدام سیرۀ پیامبر اکرم (ص) در رهبری جامعه است؟

1

 در جنگها سفارش میکرد که پی ران و زنان را نکشند. به مردم میگفت بدیهای یکدیگر را پیش من بازگو نکنید. او با داروهای خویش بیماران سرگشته را درمان میکرد. )1تالش ب رای برق راری ب رابری  -مبارزه ب رای فقر و محرومیت  -محبت و مدارا با مردم
 )2تالش ب رای برق راری ب رابری  -سختکوشی در هدایت  -مبارزه با فقر و محرومیت
 )3سختکوشی در هدایت  -تالش ب رای برق راری ب رابری  -مبارزه با فقر و محرومیت
 )4سختکوشی در هدایت  -محبت و مدارا با مردم  -سختکوشی در هدایت
2

حدیث شریف "علی مع ا لقرآن و ا لقرآن مع علی" هم مفهوم با پیام کدام گزینه است؟
َ ﴿ )1ل َق ْد َك اَن َل ُك ْم ِف ي َرُس وِلا لَّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َس َنٌة ﴾...
" )2اّنی تارک فیکم ا لثقلین کتاب هللا و عترتی اهلبیتی"
" )3کلمة ال ا له آال هللا حصنی فمن دخل حصی امن من عذابی"
" )4انا مدينة ا لعلم و علّى بابها فمن أراد ا لعلم فا ليأتها من بابها"

3

در کالم نورانی قرآن کریم رسول خدا (ص) ب رای چه کسانی سرمشق نیکویی است و در بیان پیامبر عظیما لشأن
اسالم علت انحطاط اقوام گذشته چه بوده است؟
﴿ )1ذکر ا لّل ه کثیرًا ﴾  -روا داشتن تبعیض در اج رای عدا لت
َ﴿ )2ا اّل یکونوا مؤمنین﴾  -روا داشتن تبعیض در اج رای عدا لت
َ﴿ )3ا اّل یکونوا مؤمنین﴾  -مدارا نکردن با مردم و عدم مبارزه با فقر و محرومیت
﴿ )4ذکر ا لّل ه کثیرًا ﴾  -مدارا نکردن با مردم و عدم مبارزه با فقر و محرومیت
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4

آیۀ شریفۀ ﴿و ما محمٌد إ اّل رسول قد َخ َل ْت من قبل ا لرسُل أ فإن مات أو ُق ِتَل اْنَق َل ْب ُت م على أعقابكم و من ينقِلْب على
عقبيه ﴾...خداوند چه کسانی را سرزنش میکند و چه هشداری به مردم میدهد؟
 )1عهد و پیمانشان را با شخص پیامبر (ص) شکستند﴿ - .انقلبتم على أعقابكم﴾
 )2ایمانشان وابسته به حضور شخص پیامبر (ص) بود﴿ - .انقلبتم على أعقابکم﴾
 )3عهد و پیمانشان را با شخص پیامبر (ص)) شکستند﴿ - .و من ینقلب على عقبيه﴾
 )4ایمانشان وابسته به حضور شخص پیامبر (ص) بود﴿ - .من ينقلب على عقبيه﴾

5

اگر بگوییم" :ارجگ زاران واقعی به نعمت رسا لت ،ثابتقدمان در پیروی از آرمان مقّد س او در گذرگاه پرف راز و فرود
تاریخاند "،پیام کدام آیه را ترسیم کردهایم؟
﴿ )1افأن مات او ُق تل انقلبتم علی اعقابکم﴾
﴿ )2و ما محّم د ا اّل رسول قد َخ َل ت من قبله ا ل ّرسل﴾
﴿ )3قل ما اسأ لکم علیه من اج ٍر ا اّل من شاء ان یّت خذ ا لی رّبه سبی ًال﴾
﴿ )4و من ینقلب علی عقبیه فلن یض ّر هللا شیئ ًا و سَی جزی هللا ا ل ّش اکرین﴾

6

چه کسانی از موقعیت و ش رایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف
اسالمی پرداختند و این کاِر آنها مسّب ب چه شد؟
 )1برخی از عا لمان وابسته به بنیامیه و بنیعباس و گروهی از علمای اهل کتاب ظاهرًا مسلمانشده  -راهیابی
داستانهای خ رافی به کتابهای تاریخی و تفسیری و گم راهی مردم
 )2عا لمان سستعقیدهای که با وجود حضور در کالس درس امامان جذب حکام ُج ور شده بودند - .راهیابی
داستانهای خ رافی به کتابهای تاریخی و تفسیری و گم راهی مردم
 )3برخی از عا لمان وابسته به بنیامیه و بنیعباس و گروهی از علمای اهل کتاب ظاهرًا مسلمانشده  -نقل
داستانهای خ رافی از زندگی ائمۀ اطهار
 )4عا لمان سستعقیدهای که با وجود حضور در کالس درس امامان جذب حکام ُج ور شده بودند - .نقل
داستانهای خ رافی از زندگی ائمۀ اطهار
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7

آیۀ شریفۀ ﴿ِإَّن ا َّل ِذ یَن آَم ُن وا َو ِع ِم ُل وا ا لَّص ا ِلَح اِت ُأ ولِئ َک ُه ْم َخ ْی ُر ا ْل َب رَّی ِة ﴾ هم راه با بیان کدام سخنان پیامبر (ص) نازل

گردید؟

 )1من شهر علم هستم و علی در آن است ،هرکس میخواهد به این علم برسد باید از در آن وارد شود.
 )2سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ،این مرد و کسانی که از او پیروی میکنند رستگارند.
َ )3م ثل تو و اماماِن از فرزندان توَ ،م َثل کشتی نوح است ،هرکس بر آن سوار شود نجات یابد.
 )4علی با حق است و حق با علی است و علی با قرآن است و قرآن با علی است.
8

مهمترین اشکا لی که از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) پیش آمد ،کدام مورد بوده است؟
 )1اف زایش احتمال خطا در انتقال احادیث و کموزیاد شدن عبارتها
 )2خودداری از نقل برخی احادیث به نفع حاکمان ستمگر
 )3نبودن مدرک و منبع موثق ب رای تشخیص احادیث درست از نادرست
 )4بیبهره ماندن مردم از یک منبع مهم هدایت و دخا لت دادن سلیقۀ شخصی در احکام
اقدام به دخا لت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دینی معلول چیست و جاعالن احادیث بر اساس کدام هدف حدیثی

9

را جعل و یا از نقل آن خودداری میکردند؟
 )1بیبهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت  -اغ راض شخصی یا عمل به نفع حاکمان ستمگر
 )2بیبهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت  -تبدیل کردن حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )3میدان دادن حاکمان بنیامیه و بنیعباس به اندیشههایی که به قدرت آنان کمک میکرد - .اغ راض شخصی یا
عمل به نفع حاکمان ستمگر
 )4میدان دادن حاکمان بنیامیه و بنیعباس به اندیشههایی که به قدرت آنان کمک میکرد - .تبدیل کردن
حکومت عدل نبوی به سلطنت
10

پیام حدیث ثقلین با کدام عبارت ،هممفهوم است و کدام عبارت ،راه رهایی از گم راهی را نشان میدهد؟
 )1انا مدینة ا لعلم و على بابها  -ان تم ّس کتم بهما
 )2انا مدینة ا لعلم و على بابها  -و اّنهما لن یفترق ًا
 )3علٌى مع ا لقرآن و ا لقرآن مع على  -و اّنهما لن یفترق ًا
 )4علٌى مع ا لقرآن و ا لقرآن مع على  -ان تم ّس کتم بهما
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11

مفاهیم "انزوای شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورداحت رام و اعتماد پیامبر" و "تغییر مسیر جامعه مؤمن و فداکار
عصر پیامبر اکرم (ص) به جامعهای راحتطلب و تسلیم" به ترتیب تداعیگر کدامیک از چا لشهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی پس از رحلت رسول خدا (ص) است؟
 )1ارائۀ ا لگوهای نامناسب  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )2ارائۀ ا لگوهای نامناسب  -ارائۀ ا لگوهای نامناسب
 )3تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -ارائۀ ا لگوهای نامناسب
 )4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

12

کدام مورد ،بیانگر سختکوشی پیامبر اکرم (ص) و دلسوزی ف راوان او در هدایت مردم است و مطابق توصیف
امی رالمؤمنین (ع) ایشان در پی درمان چه کسانی بود؟
َ ﴿ )1ل َع َّل َک َباِخ ٌع َنْف َس َک َأ َّال َی ُکوُن وا ُم ْؤ ِم ِنیَن ﴾  -بیماران غفلتزده و سرگشته
َ ﴿ )2ل َع َّل َک َباِخ ٌع َنْف َس َک َأ َّال َی ُکوُن وا ُم ْؤ ِم ِنیَن ﴾  -دلهای کور و خا لی از کدورت
َ ﴿ )3ل َق ْد َک اَن َل ُکْم ِف ي رسولهللا ُأ ْس َو ٌة َح َس َنٌة ﴾  -بیماران غفلتزده و سرگشته
َ ﴿ )4ل َق ْد َک اَن َل ُکْم ِف ي رسولهللا ُأ ْس َو ٌة َح َس َنٌة ﴾  -دلهای کور و خا لی از کدورت

13

پیام حدیث ثقلین که پیامبر اکرم (صّل ی هللا علیه و آ له و سّل م) ،راه ماندگاری در "ص راط مستقیم هدایت" را گوشزد
فرمود با کدامیک از عبارات زیر ،ارتباط معنایی دارد؟

14

" )1انا مدینة ا لعلم و علی بابها"

" )2علی مع ا لحق و ا لحّق مع علی"

" )3فمن ارادا لعلم فلیأتها من بابها"

" )4علی مع ا لقرآن و ا لقرآن مع علّی "

اوضاع نابسامان حدیثی ب رای چه کسانی به وجود آمد و دستیابی شیعیان به سخنان پیامبر صلیهللا علیه و آ له از
چه طریقی صورت پذیرفت؟
 )1عموم مسلمانان  -نقل صحابۀ پیامبر و تابعان پس از برداشته شدن منع نوشتن احادیث ایشان
 )2عموم مسلمانان  -رجوع به امامان معصوم که سخنانشان مانند سخنان پیامبر معتبر و موثق بود.
 )3غیر از پیروان ائمه علیهما لسالم  -نقل صحابۀ پیامبر و تابعان پس از برداشته شدن منع نوشتن احادیث
ایشان
 )4غیر از پیروان ائمه علیهما لسالم  -رجوع به امامان معصوم که سخنانشان مانند سخنان پیامبر معتبر و موثق
بود.
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امی رالمؤمنین علیها لسالم تالش بیپایان پیامبر صلیهللا علیه و آ له را چگونه توصیف کرد؟
 )1پیامبر یک طبیب سیار بود ،او خود به س راغ مردم میرفت.
 )2رنج شما ب رای او سخت و دشوار و بر (هدایت) شما حریص (بهشدت عالقهمند) است.
 )3از اینکه برخی ایمان نمیآوردند شاید که جانت را (از شدت اندوه) از دست بدهی.
 )4چنان عالقهمند به نجات مردم از گم راهی بود که سختیها و آزارهای این راه هرگز سبب دوری او از مردم
نگردید.

16

منزویشدن شخصیتهای اصیل اسالمی و تبدیل جامعۀ مؤمن عصر پیامبر (ص) به جامعه راحتطلب ،به ترتیب
مربوط به کدامیک از مشکالت جامعه پس از رسول خدا (ص) است؟
 )1تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -ارائه ا لگوهای نامناسب
 )2ارائه ا لگوهای نامناسب  -ارائه ا لگوهای نامناسب
 )3ارائه ا لگوهای نامناسب  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

17

سوءاستفاده برخی از دانشمندان مسلمان نما جهت تفسیر و تعلیم آیات وحی و علوم اسالمی ،برگرفته از کدام
موقعیت بود و چه رهاورد شومی را در پی داشت؟
 )1فقدان قدرت ائمه (صلی هللاعلیهوآ له) ب رای اداره جامعه -انح راف بسیاری از مسلمانان
 )2برکناری امام معصوم (علیها لسالم) از امر هدایت -گم راهی اف راد زیادی از جامعه اسالمی
 )3ممانعت از کتابت احادیث نبوی -ورود افسانههای خ رافی درباره ائمه به کتب تاریخی و تفسیری
 )4انزوای شخصیتهای اصیل اسالمی به خصوص اهلبیت (علیها لسالم) از رهبری جامعه -مواجهه ائمه
(علیهما لسالم) با مشکالت عدیده

18

روش علمی پیامبر اسالم صلىهللا عليه و آ له و سلم در مبارزه با فقر و محرومیت چگونه بود؟
 )1هم جامعهای بر اساس مساوات برق رار میکرد و هم بیتا لمال را میان مسلمانان بهتساوی تقسیممیکرد.
 )2هم جامعهای بر اساس مساوات برق رار میکرد و هم با کوچک شمردن فقی ران و بینوایان به مخا لفت
برمیخاست.
 )3هم با فقر مبارزه میکرد و هم با کوچک شمردن فقی ران و بینوایان به مخا لفت برمیخاست.
 )4هم با فقر مبارزه میکرد و هم بیتا لمال را میان مسلمانان بهتساوی تقسیم میکرد.
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19

ورود جاهلیت با شکلی جدید به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان منزلت و انزوای چه گروههایی را به هم راه
داشت؟ (با تغییر)
 )1طا لبان قدرت و ثروت  -شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورد احت رام و اعتماد پیامبر
 )2اف رادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند - .شخصیتهای اصیل اسالمی،
بهخصوص اهلبیت پیامبر
 )3طا لبان قدرت و ثروت  -شخصیتهای اصیل اسالمی ،بهخصوص اهلبیت پیامبر
 )4اف رادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند - .شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورد
احت رام و اعتماد پیامبر

20

چه مسائلی زمینه را ب رای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (صلی هللاعلیهوآ له) آماده کرد؟
 )1ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مردم و منزوی شدن شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورد
احت رام پیامبر (صلی هللاعلیهوآ له)
 )2ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (صلی هللاعلیهوآ له) و تحریف درمعارف اسالمی و جعل احادیث
 )3ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان و منزوی شدن شخصیتهای اصیل اسالمی
 )4تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث و ارائه ا لگوهای نامناسب

21

رسول خدا (ص) علت انحطاط اقوام و ملل سلف را کدام عامل میدانست و این نکته ،بیانگر کدامیک از ویژگیهای
رهبری ایشان است؟
 )1تبعیض در اج رای قوانین جامعه  -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم
 )2تبعیض در اج رای قوانین جامعه  -تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری
 )3بازگو کردن عیوب یکدیگر در جمع  -تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری
 )4بازگو کردن عیوب یکدیگر در جمع  -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم

22

ایجاد فرصت مناسب ب رای جعل حدیث برخاسته از  ............و "به انزوا کشیده شدن شخصیتهای اصیل اسالمی" و
اهلبیت پیامبر معلول  ............بود.
 )1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -گسترش اسالم در سرزمین دیگر
 )2ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد  -گسترش اسالم در سرزمینهای دیگر
 )3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد
 )4ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد  -ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد
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23

چ را پیامبر اکرم (صلیهللا علیه و آ له و سلم) به یاران خود میفرمودند بدیهای يکديگر را پيش من بازگو نکنيد و
ایشان چه کسانی نزد ایشان مذموم بودند؟
 )1دوست دارم در اج رای عدا لت تبعیضی قائل نشوم تا قوم ما سقوط نکند - .کسانی که در راه هدایت دیگ ران
سنگاندازی میکردند.
 )2دوست دارم با دلی پاک و خا لی از کدورت با شما معاشرت کنم - .کسانی که در راه هدایت دیگ ران
سنگاندازی میکردند.
 )3دوست دارم با دلی پاک و خا لی از کدورت با شما معاشرت کنم - .کسانی که فقط عبادت میکردند و کار
نمیکردند.
 )4دوست دارم در اج رای عدا لت تبعیضی قائل نشوم تا قوم ما سقوط نکند - .کسانی که فقط عبادت میکردند و
کار نمیکردند.

24

سخنان پیامبر (ص) در وصف جایگاه حضرت علی که به نقل از جابربن عبدهللا انصاری  ............نزول آیٔه ﴿اّن ا لذین
ءامنوا و عملوا ا لصا لحات اولئک هم خیر ا لبریة﴾ ،بیانشده ،ایشان را در رعایت مساوات و داوری بین مردم به ترتیب

 ............و  ............معرفی میکند.

25

 )1مقدم بر  -بهترین  -صادقترین

 )2مؤخر از  -راسخترین  -بهترین

 )3مقدم بر  -بهترین  -وفادارترین

 )4مؤخر از  -راسخترین  -صادقترین

پیامبر اکرم (ص) در وصف امام علی (ع) ،ایشان را به ترتیب صادقترین و بهترین مردم در چه چیزهایی دانسته و
این موضوع با کدام آیه همآوایی دارد؟
 )1پیمان با خدا  -در انجام فرمان خدا ﴿ -ان ا لذین آمنوا و عملوا ا لصا لحات اولئک هم خیر ا لبریة﴾
 )2پیمان با خدا  -در انجام فرمان خدا ﴿ -لعّل ک باخ ٌع نفسک ا اّل یکونوا مؤمنین﴾
 )3در داوری بین مردم  -رعایت مساوات ﴿ -لعّل ک باخ ٌع نفسک ا اّل یکونوا مؤمنین﴾
 )4در داوری بین مردم  -رعایت مساوات ﴿ -ان ا لذین آمنوا و عملوا ا لصا لحات اولئک هم خیر ا لبریة﴾

26

خداوند در قرآن ،کدام گروه را بهترین مخلوقات معرفی میکند و پیامبر اکرم صلیهللا علیه و آ له و سلم ب رای چه
کسی سرمشق نیکویی است؟
 )1اهل ایمان انجامدهندۀ کارهای شایسته  -آنان که از شدت اندوه شاید جانشان را از دست بدهند.
 )2فرمانبرداران خداوند و پیامبر  -آنان که از شدت اندوه شاید جانشان را از دست بدهند.
 )3فرمانبرداران خداوند و پیامبر  -امیدواران به خدا و روز رستاخیز
 )4اهل ایمان انجام دهندۀ کارهای شایسته  -امیدواران به خدا و روز رستاخیز
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27

اعت راف ابن ابی ا لحدید معتزلی  -دانشمند بزرگ اهل سنت  -در مقدمۀ شرح مفصلی که بر نهجا لبالغه نوشته است،
نسبت به کالم امیر مؤمنان علی (ع) چیست و نتیجۀ دانش بیمانند امام علی (ع) در اتصال به دانش پیامبر چه
بود؟
" )1بهحق ،سخن علی را از سخن خا لق فروتر و از سخن مخلوق برتر خواندهاند - ".شخصیت شگفتانگیز ایشان
در همۀ ابعاد
" )2بهحق ،سخن علی را از سخن خا لق فروتر و از سخن مخلوق برتر خواندهاند - ".پاسخگویی درست و بیدرنگ
به پرسشها
" )3تاکنون هیچکدام از موعظهها ،تأثیر این خطبهها را در جان من ایجاد نکرده است - ".پاسخگویی درست و
بیدرنگ به پرسشها
" )4تاکنون هیچکدام از موعظهها ،تأثیر این خطبهها را در جان من ایجاد نکرده است - ".شخصیت شگفتانگیز
ایشان در همۀ ابعاد

28

ژرفاندیشی در آیۀ کریمۀ﴿ :و ما کان ا لمؤمنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی ا لدین و
لینذروا قومهم اذا رجعوا ا لیهم لعلهم یحذرون﴾ ،کدام مفهوم را به ذهن مؤمن قرآنپژوه متبادر میسازد؟
 )1اثبات تأکید وحی ا لهی بر انحصار انذار نبایستهها توسط فقهای واجد ش رایط به زمان غیبت حجت حق
 )2ضرورت تداوم مسئولیت برق راری حکومت اسالمی در عصر غیبت جهت معرفت مردم به وظایف خویش
 )3لزوم م راجعه مسلمانان به فقها در احکام و مسائل فردی و اجتماعی و وجوب تفقه در دین بر همۀ مؤمنان
 )4وجوب فقاهت بر گروهی از اهل ایمان ب رای گرهگشایی از موانع دستیابی به احکام ا لهی و حکومت اسالمی

29

به چه دلیلی احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود؟
 )1ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (صلی هللاعلیهوآ له) در فوت یا شهادت اصحاب پیامبر (صلی هللاعلیهوآ له) و
عدم حضور آنان
 )2تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
 )3برجسته شدن کسانی که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند.
 )4راه یافتن خ رافات و مطا لبی که مطابق افکار عا لمان اهل کتاب و هماهنگ با منافع قدرتمندان بود.
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30

تالش و کوشش پیامبر صلیهللا علیه و آ له ب رای ایجاد جامعهای فاقد تبعیض ،تابع کدام سیرۀ پیامبر اکرم صلیهللا
علیه و آ له است و ایشان در مقابل ضایع شدن حقوق اف راد جامعه چگونه با مردم رفتار میکردند؟
 )1برق راری عدا لت و ب رابری  -با بردباری و مالیمت رفتار میکردند
 )2مبارزه با فقر و محرومیت  -با بردباری و مالیمت رفتار میکردند
 )3برق راری عدا لت و ب رابری  -میایستاد و کوتاه نمیآمد
 )4مبارزه با فقر و محرومیت  -میایستاد و کوتاه نمیآمد

31

قرآن کریم کدام گروه را "خیر ا لبرّیة" نامیده و مصادیق آن مطابق حدیث نبوی چه کسانی هستند؟
﴿ )1ا َّل ِذ يَن اْس ُت ْض ِع ُف وا ِف ي ا َأْلْرِض ﴾  -حضرت علی (ع) و شیعیان او
﴿ )2ا َّل ِذ يَن اْس ُت ْض ِع ُف وا ِف ي ا َأْلْرِض ﴾  -اصحاب و یاران رسول خدا (ص)
﴿ )3ا َّل ِذ يَن آَم ُن وا َو َع ِم ُل وا ا لَّص ا ِلَح اِت ﴾  -حضرت على (ع) و شیعیان او
﴿ )4ا َّل ِذ يَن آَم ُن وا َو َع ِم ُل وا ا لَّص ا ِلَح اِت ﴾  -اصحاب و یاران رسول خدا (ص)

32

"ف راهم آمدن زمینههای تحقق اغ راض شخصی در تحریف احادیث "و "بیبهره ماندن محققان از یک منبع هدایت" به
ترتیب از پیامدهای نامیمون  ............و  ............بود.
 )1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صّل ی هللا علیه و آ له و سّل م)  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صّل ی
هللا علیه و آ له و سّل م)
 )2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صّل ی هللا علیه و آ له و سّل م)  -تحریف در اندیشههای اسالمی و جعل
احادیث
 )3تحریف در اندیشههای اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صّل ی هللا علیه و آ له و
سّل م)
 )4تحریف در اندیشههای اسالمی و جعل احادیث  -تحریف در اندیشههای اسالمی و جعل احادیث

 3 3خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر میدهد و ف راهم آمدن ش رایط مناسب ب رای جعل و تحریف احادیث بر
اساس اغ راض شخصی مربوط به کدامیک از چا لشهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی عصر امامان (ع) است؟
" )1انقلبتم علی اعقابکم"  -ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)
" )2انقلبتم علی اعقابکم"  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
" )3افان مات او قتل"  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
" )4افان مات او قتل"  -ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)
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 3 4خطر ورود جاهلیت در لباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان هشداری است که قرآن کریم در عبارت شریفۀ
 ............به آنها میدهد و  ............را ویژگی اف راد شاکر برمیشمرد.
َ﴿ )1و َأْنِذ ْر َع ِش ي َر َتَك ا َأْلْق َر ِب يَن﴾  -محمد (ص) را پیامآور خدا و منصوب از سوی او دانستن
﴿ )2و ما محمُد ا اّل رسوُل قد َخ َل ْت ِم ن قبله ا ل ّرسل اَف إْن ماَت أْو ُق ِتَل ِاْنَق َل ْب ُت م َع لی اعقابکم﴾  -محمد (ص) را
پیامآور خدا و منصوب از سوی او دانستن
﴿ )3و ما محمُد ا اّل رسوُل قد َخ َل ْت ِم ن قبله ا ل ُّرُس ل اَف إْن ماَت أْو ُق ِتَل ِاْنَق َل ْب ُت م َع لی اعقابکم﴾  -مصونیت از تحول
اعتقاد در رویدادهای سخت
َ﴿ )4و َأْنِذ ْر َع ِش ي َر َتَك ا َأْلْق َر ِب يَن﴾  -مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای سخت
35

"اف زایش احتمال خطا در احادیث" و "نقل داستانهای خ رافی دربارٔه پیامب ران توسط برخی عا لمان وابسته به قدرت"،
ب راثر کدامیک از مسائل و مشکالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بعد از پیامبر به وجود آمد؟
 )1ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر  -ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد
 )2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث
 )3تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابلاعتماد
 )4تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کس رایی

36

خطر ورود جاهلیت در لباس جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان هشداری است که قرآن کریم در عبارت شریفۀ
 ............به آنها میدهد و  ..............را ویژگی اف راد شاکر برمیشمرد.
﴿ )1إَّن ال َي هدي ا لقوَم ا لكاِف رين﴾  -محمد (ص) را پیامآور خدا و منصوب از سوی او دانستن
﴿ )2و ما محمٌد ا اّل رسوٌل قدَخ َل ْت ِم ن قبله ا ل ّرسل َاَف ِاْن ماَت َاْو ُق ِتَل ِاْنَق َل ْب ُت م َع لی اعقابکم﴾  -محمد (ص) را
پیامآور خدا و منصوب از سوی او دانستن
﴿ )3و ما محمٌد ا اّل رسوٌل قدخلت من قبله ا ل ُّرُس ل َاَف ِاْن ماَت َاْو ُق ِتَل ِاْنَق َل ْب ُت م َع لی اعقابکم﴾  -مصونیت از تحول
اعتقاد در رویدادهای سخت
﴿ )4إَّن ال َي هدي ا لقوَم ا لكاِف رين﴾  -مصونیت از تحول اعتقاد در رویدادهای سخت
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 3 7رسول خدا (ص) در مورد امام علی (ع) فرمودند ،ایشان اولین  ............صادقترین شما در  ............و بهترین شما
در  ............است.
 )1ایمان آورنده به خدا  -داوری بین مردم  -رعایت مساوات
 )2ایمان آورنده به خدا  -پیمان با خدا  -رعایت مساوات
 )3وفادار نسبت به خدا  -داوری بین مردم  -پیمان با خدا
 )4وفادار نسبت به خدا  -پیمان با خدا  -داوری بین مردم
 3 8در بیان قرآن کریم ،رسول خدا (صلیهللاعلیهو آ له) ب رای چه کسانی اسوه است؟
 )1کسانی که بهطور مستمر به خداوند و روز رستاخیز امید دارند و عمل صا لح انجام میدهند.
 )2کسانی که بهطور مستمر به خداوند و روز رستاخیز امید دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.
 )3کسانی که بهطور مستمر دارای عمل نیک هستند و دائم ًا در حال عبادت هستند.
 )4کسانی که بهطور مستمر ایمان به آخرت دارند و از گناه کردن پرهیز و دوری میکنند.
39

"تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق افکار شخصی" ،معلول  ............است و "بیبهره ماندن مردم و محققان از یک
منبع مهم هدایت" ،تابع  ............میباشد و نقل داستانهای خ رافی از پیامب ران یکی دیگر از مثالهای مورد ............
از مسائل و مشکالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پس از پیامبر (ص) بود.
 )1تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)  -اول
 )2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -اول
 )3تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)  -دوم
 )4ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -دوم
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40

چه کسانی جنگهایی را عليه پیامبر اکرم صلیهللا علیه و آ له و سلم به راه میانداختند و اگر در بحبوحۀ جنگ ،يکی
از مشرکان میخواست تا در مورد حقيقت اسالم مطا لبی بداند ،واکنش ایشان چه بود؟
 )1عدهای که دورههای قبل دریافتهای ويژه و کالن داشتند  -اگر فقیر بود اجازه نمیداد که بهخاطر فقر مورد
بیتوجهی ق رار گيرد و کالم خدا را نشنود.
 )2عدهای که دورههای قبل دریافتهای ويژه و کالن داشتند  -میفرمودند او در پناه اسالم است تا کالم خدا را
بشنود.
 )3متکب ران و برخی از بزرگان قبايل که تعا ليم اسالم را به ضرر خود میدیدند  -میفرمودند او در پناه اسالم است
تا کالم خدا را بشنود.
 )4متکب ران و برخی از بزرگان قبايل که تعا ليم اسالم را به ضرر خود میدیدند  -اگر فقیر بود اجازه نمیداد که
بهخاطر فقر مورد بیتوجهی ق رار گيرد و کالم خدا را نشنود.

41

اگر از ما بپرسند" :از نظر قرآن کریم ،سپاسگ زاران واقعی نعمت رسا لت چه کسانی هستند؟" پاسخ خود را با مفهوم
آیۀ شریفۀ  ............مؤّکد میکنیم.

﴿ )1ما کان محّم د ابا احٍد من رجا لکم و لکن رسول هللا و خاتم ا لّنبیین﴾
﴿ )2و من ینقلب علی عقبیه فلن یض ّر هللا شیئ ًا و سیجزی هللا ا ل ّش اکرین﴾
﴿ )3و ما محّم د ا اّل رسول قد خلت من قبله ا ل ّرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم﴾
﴿ )4قل ال أسأ لکم علیه أجرًا ا اّل ا لمّو دة فی ا لقربی و من یقترف حسنَة نزد له فیها حسن ًا ﴾
42

نزول آیۀ شریفۀ ﴿ ...اولئک هم خیر ا لبریة﴾ ............ ،بیان حدیث  ............از لسان مبارک پیامبر (ص) بود.
 )1همزمان با  -دروغ میگوید کسی که میپندارد م را دوست دارد ،درحا لیکه دشمنی و کینۀ تو علی (ع) را در دل
دارد.
 )2همزمان با  -این مرد علی (ع) اولین ایمانآورنده به خدا و وفادارترین شما در پیمان با خدا است.
 )3مقدم بر  -این مرد علی (ع) اولین ایمانآورنده به خدا و وفادارترین شما در پیمان با خدا است.
 )4مقدم بر  -دروغ میگوید کسی که میپندارد م را دوست دارد ،درحا لیکه دشمنی و کینۀ تو علی (ع) را در دل
دارد.

 43مطابق آیۀ شریفۀ ﴿َو َم ا ُم َح َّم ٌد ِإ اَّل َرُس وٌل َق ْد َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِلِه ا ل ُّرُس ُل  ﴾...خداوند به چه کسانی وعده پاداش داده است و
این گروه ،در تقابل با کدام گروه از اف راد هستند؟
 )1محسنین ﴿ -اْنَق َل ْب ُت ْم َع َل ى َأْع َق اِب ُك ْم ﴾

 )2شاکرین ﴿ -اْنَق َل ْب ُت ْم َع َل ى َأْع َق اِب ُك ْم ﴾

 )3محسنین َ﴿ -ق ْد َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِلِه ا ل ُّرُس ُل ﴾

 )4شاکرین َ﴿ -ق ْد َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِلِه ا ل ُّرُس ُل ﴾
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44

باتوجهبه احکام جهاد در بیان نبوی ،اگر یکی از مشرکان در میانۀ جنگ درخواست دانستن مطا لبی در مورد اسالم
داشت ،وظیفۀ مسلمین در قبال او کدام است؟
 )1او در پناه خداست و پسازآن هیچگاه نباید با او جنگید تا زمانی که کالم خدا را بشنود و بهسوی قومش
بازگردد.
 )2نباید جنگ ادامه یابد و او ب رادر دینی شماست ،او به جایی که احساس امنیت میکند بازگردد تا کالم خدا را
بشنود.
 )3او در پناه خداست تا کالم خدا را بشنود و اگر اسالم را نپذیرفت ،به جایی که احساس امنیت میکند بازگردد.
 )4باید جنگ را تعطیل کرد تا همۀ مشرکان به محل امن برسند و در محل خود کالم خدا را بشنوند.

45

اگر از سیرۀ پیامبر اکرم صلیهللا علیه و آ له و سلم جویای سرچشمۀ انحطاط اقوام و ملل پيشين باشیم به چه
میرسیم و آنجا که ایشان ،علی علیها لسالم را راه رسیدن به علم خود مینامند بر چه چیزی صّح ه میگذارند؟
 )1اف راط و تعصب در اج رای احکام قبیلۀ خود  -وجوب بهرهمندی از دانش حضرت علی علیها لسالم و عمل مطابق
نظر ایشان ب رای مردم
 )2تبعیض روا داشتن در اج رای عدا لت  -وجوب بهرهمندی از دانش حضرت علی علیها لسالم و عمل مطابق نظر
ایشان ب رای مردم
 )3تبعیض روا داشتن در اج رای عدا لت  -عصمت علمی حضرت علی علیها لسالم
 )4اف راط و تعصب در اج رای احکام قبیلۀ خود  -عصمت علمی حضرت علی علیها لسالم

46

رسول خدا (ص) در توصیف مقام واالی امی رالمؤمنین علی (ع) ،پسازآنکه میفرماید" :آنچه را من میشنوم تو هم
میشنوی و آنچه را من میبینم تو هم میبینی ،جز اینکه تو پیامبر نیستی" ،چه میفرماید؟

47

" )1تو ب رادر من هستی"

" )2بلکه وزیر هستی".

" )3و شریک هدایت من هستی".

" )4بلکه پشتیبان من هستی".

به کدام مورد ،میتوان ب رای مشخص نمودن مصداق کامل و بارز آيه شريفۀ ﴿ِإَّن ا ِإْلْن ساَن َل ِف ي ُخ ْس ٍر ِإ اَّل ا َّل ِذ يَن آَم ُن وا َو
َع ِم ُل وا ا لَّص ا ِلحاِت َو َت واَص ْو ا ِب ا ْل َح ِّق َو َت واَص ْو ا ِب ا لَّص ْب ِر ﴾ استناد جست؟
ُ﴿ )1أ و َل ٰـ ِئَك ُه ْم َخ ْي ُر ا ْل َب ِر َّي ِة ﴾ " -أَن ا َم دیَنُة ا لِع لِم و َع لٌّی ب اُب ها"
ُ﴿ )2أ و َل ٰـ ِئَك ُه ْم َخ ْي ُر ا ْل َب ِر َّي ِة ﴾ َ" -ع ِل ٌّي َم َع ا ْل َح ِّق َو ا ْل َح ُّق َم َع َع ِل ٍّي "
ِ﴿ )3لَم ْن َك اَن َي ْرُج و ا لَّل َه َو ا ْل َي ْو َم ا آْل ِخ َر َو َذ َك َر ا لَّل َه َكِثي ًرا﴾ " -أَن ا َم دیَنُة ا لِع لِم و َع لٌّی ب اُب ها"
ِ﴿ )4لَم ْن َك اَن َي ْرُج و ا لَّل َه َو ا ْل َي ْو َم ا آْل ِخ َر َو َذ َك َر ا لَّل َه َكِثي ًرا﴾ َ" -ع ِل ٌّي َم َع ا ْل َح ِّق َو ا ْل َح ُّق َم َع َع ِل ٍّي "
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48

عبارتهای زیر به ترتیب پی رامون کدام سیرۀ پیامبر اکرم (ص) در رهبری جامعه است؟
ا لف) ﴿لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم ا لکتاب﴾...
ب) ﴿لعّل ک باخع نفسک ا اّل یکونوا مؤمنین﴾

پ) "پیامبر یک طبیب سیار بود او خود به س راغ مردم میرفت".
 )1محبت و مدارا با مردم  -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم  -محبت و مدارا با مردم
 )2محبت و مدارا با مردم  -محبت و مدارا با مردم  -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم
 )3تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری  -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم  -سختکوشی و دلسوزی در
هدایت مردم
 )4تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری -سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم -محبت و مدارا با مردم
49

امیرمومنان (علیها لسالم) در این سخن رانی خود "سوگند به خداوندی که جانم به دست اوست ،آن مردم بر شما پیروز
خواهند شد" ،مسلمانان را نسبت به چه چیزی بیم داده است؟
 )1ضعف و سستیشان در مبارزه با حکومت بنیامیه
 )2قرب و منزلت یافتن طا لبان قدرت و ثروت
 )3ترک امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با حاکمان فاسد
 )4ظهور ا لگوهای نامناسب

50

اگر بگوییم" :حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است" و "یگانه طریق مسدودشدن راه ضاللت ،تمسک به دو ثقل
بر جای مانده از پیامبر اکرم (ص) است" مستند روایی ما در سخن نخست پیام حدیث  ............است و سخن دوم
با حدیث  ............ارتباط معنایی دارد.
" )1انا مدینة ا لعلم و علی بابها" " -علی مع ا لحق و ا لحق مع علی"
" )2فمن اراد ا لعلم فلیأتها من بابها" " -علی مع ا لحق و ا لحق مع علی"
" )3فمن اراد ا لعلم فلیأتها من بابها" " -علی مع ا لقرءان و ا لقرءان مع علی"
" )4انا مدینة ا لعلم و علی بابها" " -علی مع ا لقرءان و ا لقرءان مع علی"

51

نتیجۀ انح راف نظام حکومتی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) کدام است و بشریت ،عا لیترین نمونه حکومت پس از
رسول خدا را چند سال بعد از رحلت ایشان مشاهده نمود؟
 )1فقدان امکانات الزم ب رای اج رای همهجانبه مسئولیتها توسط امامان (علیهما لسالم)  5 -سال
 )2حکومت بنیامیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان (علیهما لسالم) در جامعه  5 -سال
 )3حکومت بنیامیه و فقدان قدرت الزم و عدم حضور امامان (علیهما لسالم) در جامعه  25 -سال
 )4فقدان امکانات الزم ب رای اج رای همهجانبه مسئولیتها توسط امامان (علیهما لسالم)  25 -سال
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52

بهرهمندی از دانش حضرت علی (ع) بنا بر کدام گزینه واجب است؟
 )1علی مع ا لقرآن و ا لقرآن مع علی

 )2انا مدینة ا لعلم و علی بابها

 )3انا و علی ابوا هذه االمة

 )4فمن اراد ا لعلم فلیأتها من بابها

 53اقدام به دخا لت دادن سلیقه شخصی در احکام دین معلول چیست؟ و جاعالن احادیث بر اساس چه هدفی حدیث
جعل و یا از نقل آن خودداری میکردند؟
 )1بیبهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت  -اغ راض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر
 )2بیبهره بودن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت  -تبدیل کردن حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )3میدان دادن حاکمان بنیامیه و بنیعباس به اندیشههایی که به قدرت آنان کمک میکرد  -اغ راض شخصی یا
به نفع حاکمان ستمگر
 )4میدان دادن حاکمان بنیامیه و بنیعباس به اندیشههایی که به قدرت آنان کمک میکرد  -تبدیل کردن
حکومت عدل نبوی به سلطنت
54

حاکمان بنیامیه و بنیعباس ب رای تحریف معارف اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟
 )1بیتوجهی به تعا لیم ائمه (علیه ا ل ّس الم) و صرف ًا حکومت بر مبنای قرآن کریم
 )2تحریف قرآن و بیتوجهی به آیات قرآن که نام ائمه (علیه ا ل ّس الم) در آن برده شده بود.
 )3استفاده از عا لمان اهل کتاب ب رای تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی
 )4جلوگیری از نوشتن احادیث و منع کتابت آنکه تا پایان دورۀ بنیعباس ادامه داشت.

55

حذف نگاه حکیمانه ا لهی در ط راحی نظام حکومت اسالمی بر مبنای امامت ،با کدام تعبیر قرآنی هشدار داده شده
است و آنان که از این آفت مصون ماندهاند ،در قرآن کریم چه نامیده میشوند؟

56

َ﴿ )1أَف ِإ ْن َم اَت َأْو ُق ِتَل ﴾ " -ا لمحسنین"

َ﴿ )2أَف ِإ ْن َم اَت َأْو ُق ِتَل ﴾ " -شاکرین"

﴿ )3اْنَق َل ْب ُت ْم َع َل ى َأْع َق اِب ُك ْم ﴾ " -ا لمحسنین"

﴿ )4اْنَق َل ْب ُت ْم َع َل ى َأْع َق اِب ُك ْم ﴾ " -شاکرین"

"در مقابل تعصّب ات قومی و قبیلهای ایستادن" و "ثروت را مالک برتری نشمردن" به ترتیب به کدامیک از ابعاد
رهبری پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد؟
 )1تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری  -تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری
 )2سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم  -تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری
 )3تالش ب رای برق راری عدا لت و ب رابری  -مبارزه با فقر و محرومیت
 )4سختکوشی و دلسوزی در هدایت مردم  -مبارزه با فقر و محرومیت
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57

در سیرۀ نبوی قاطعیت ایشان در موضوع  ............است و در کالم ایشان خروج از دایرۀ ایمان معلول  ............است.
 )1عدا لت  -غفلت از همسایه گرسنه
 )2سختکوشی در هدایت مردم  -عدم دادرسی مظلوم
 )3محبت و مدارا با مردم  -عدم دادرسی مظلوم
 )4مبارزه با فقر و محرومیت  -غفلت از همسایه گرسنه

58

انزوای شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورد اعتماد پیامبر ،پیامد نامبارک کدام چا لش عصر ائمه علیهما لسالم بود و
در عوض ،چه کسانی قرب و منزلت یافتند؟
 )1ارائه ا لگوهای نامناسب  -اف رادی که در اندیشه ،عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند.
 )2ارائه ا لگوهای نامناسب  -طا لبان قدرت و ثروت
 )3تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -طا لبان قدرت و ثروت
 )4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -اف رادی که در اندیشه ،عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند.

59

"ورود سلیقههای شخصی در احکام دینی"" ،به انزوا کشیده شدن شخصیتهای اسالمی" و "ورود جاهلّی ت با
لباسی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان" ،به ترتیب بازتاب کدامیک از مشکالت اجتماعی پس از رحلت رسول

خدا (صّل ی هللا علیه و ا له و سّل م) بود؟

 )1ظهور ا لگوهای غیرقابلاعتماد  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (صّل ی هللا علیه و آ له و سّل م)  -تبدیل
حکومت عدل نبوی به ضّد خود
 )2ظهور ا لگوهای غیرقابلاعتماد  -تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد خود  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر
اکرم (صّل ی هللا علیه و آ له و سّل م)
 )3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم  -ظهور ا لگوهای غیرقابلاعتماد  -تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد
خود
 )4ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم  -تبدیل حکومت عدل نبوی به ضّد خود  -ظهور ا لگوهای
غیرقابلاعتماد
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60

مطابق با قانون ا لهی ﴿َو َل ْو َأَّن َأْه َل ا ْلُق َر ى آَم ُن وا َو ا َّت َق ْو ا َل َف َت ْح َن ا َع َل ْي ِه ْم َب َرَك اٍت ِم َن ا ل َّس َم اِء َو ا َأْلْرِض  ،﴾...آیندۀ انسان بر

اساس چه چیزی رقم میخورد؟

 )1می زان ایمان و تقوای اجتماعی مردم
 )2ده ب رابر نیکوکاریهایی که پیشه کردهاند.
 )3اعما لی که در گذشته مرتکب شدهاند.
 )4تالش و مجاهدتی که با اخالص هم راه میکنند.
61

فرمودۀ رسول گ رامی اسالم خطاب به امام علی (ع)" :بیگمان آنچه را من میشنوم تو هم میشنوی و آنچه را من
میبینم تو هم میبینی "...با کدام عبارت همآوایی دارد؟
" )1انا مدینة ا لعلم و علٌی بابها فمن اراد ا لعلم فلیأتها من بابها"
" )2ان ا ّل ذین آمنوا و عملوا ا لصا لحات اولئک هم خیر ا لبریِة "
" )3انت بمنزلة هارون من موسی ا اّل انه ال نبّی بعدی"
" )4ما ان تمسکتم بهما لن تضّل وا ابدًا و انهما لن یفترقا"

62

از آیۀ ﴿َو ما کاَن ا لُم ؤِم نوَن لَی ِنفروا کاَّفًة  ﴾...کدام پیام بر جان انسان رهرو قرآن مینشیند؟
 )1باید علمایی از م راکز علمی اسالمی به شهرهای مختلف بروند تا نیازهای مردم را رفع کنند.
 )2هجرت ،مالزم ايمان است .تکامل فقیه با کوچ کردن است.
 )3تفّق ه در دين و آموزش دين به مردم ،واجب عینی است.
 )4قرآن اطاعت کامل از فقها را وظیفۀ مؤمنین میشمرد.

63

امیر مؤمنان ،علی علیها لسالم ،تبعّی ت خود از پيامبر (صلیهللا علیه و آ له و سلم) را چگونه توصیف میکنند و ازنظر
پيامبر (صلیهللا علیه و آ له و سلم) چ را شیطان هنگام نزول وحی فریاد برآورد؟
 )1همچون بچۀ از شير گرفته شده که به دنبال مادرش میرود - .به بعثت پیامبری دیگر امید داشت.
 )2همچون بچۀ از شير گرفته شده که به دنبال مادرش میرود - .از پرستش خود نااميد شده بود.
 )3همچون بچۀ شيرخواری که به دنبال مادرش میگردد - .به بعثت پیامبری دیگر امید داشت.
 )4همچون بچۀ شيرخواری که به دنبال مادرش میگردد - .از پرستش خود نااميد شده بود.

64

در کالم امیر دلها (ع) به ترتیب چه کسانی موصوف به این ویژگیها هستند "در مسیر باطل متحدند"" ،کندی و
بیاعتنایی کردن" و کدامیک قلب انسان را به درد میآورد؟
 )1شامیان  -شامیان  -اولی

 )2شامیان  -یاران علی (ع)  -اولی

 )3ناکثین  -یاران علی (ع)  -دومی

 )4ناکثین  -ناکثین  -دومی
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65

از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) نتیجۀ تبعیض در اج رای عدا لت کدام است و ایشان چگونه با این مسئله مبارزه نمود؟
 )1پذیرفتن تفاوت طبقاتی  -ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیلهای
 )2پذیرفتن تفاوت طبقاتی  -تقسیم اموال در میان مسلمین بهتساوی
 )3سقوط اقوام و ملل  -ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیلهای
 )4سقوط اقوام و ملل  -تقسیم اموال در میان مسلمین بهتساوی

66

آیۀ شریفۀ ﴿ِإَّن ا َّل ِذ یَن آَم ُن وا َو َع ِم ُل وا ا لَّص ا ِلَح اِت ُأ ولِئ َک ُه ْم َخ ْی ُر ا ْل َب ِر َّی ِة ﴾ چه زمانی بر پیامبر (ص) نازل شد و ایشان

در مورد آن چه فرمودند؟

 )1جابر در کنار خانۀ خدا ،در حضور رسول خدا (ص) بود که حضرت علی (ع) وارد شد  -این مرد و شیعیان و
پیروان او رستگارند.
 )2پیامبر (ص) در خانه است راحت مینمود که حضرت علی (ع) و فاطمه زه را (س) وارد شدند  -این مرد و
شیعیان و پیروان او رستگارند.
 )3جابر در کنار خانۀ خدا ،در حضور رسول خدا (ص) بود که حضرت علی (ع) وارد شد  -این مرد یک طبیب
سیار است و ب رای هدایت ،خود به س راغ مردم میرود.
 )4پیامبر (ص) در خانه است راحت مینمود که حضرت علی (ع) و فاطمه زه را (س) وارد شدند  -این مرد یک
طبیب سیار است و ب رای هدایت ،خود به س راغ مردم میرود.
67

مبنای ط راحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق نشد؟
 )1امامت  -گسترش اسالم به سرزمینهای دیگر و فقدان امکانات الزم ب رای امامان ب رای پاسخگویی به سؤاالت
مردم
 )2خالفت  -گسترش اسالم به سرزمینهای دیگر و فقدان امکانات الزم ب رای امامان ب رای پاسخگویی به سؤاالت
مردم
 )3امامت  -خروج رهبری امت از مسیر برنامهریزیشده پیامبر صلیهللا علیه و آ له
 )4خالفت  -خروج رهبری امت از مسیر برنامهریزیشده پیامبر صلیهللا علیه و آ له

لرنیت و 1400
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68

اگر از سیرۀ پیامبر اکرم صلیهللا علیه و آ له و سلم جویای سرچشمۀ انحطاط اقوام و ملل پيشين باشیم به چه
میرسیم و آنجا که ایشان ،علی علیها لسالم را راه رسیدن به علم خود مینامند بر چه چیزی صّح ه میگذارند؟
 )1اف راط و تعصب در اج رای احکام قبیلۀ خود  -عصمت علمی حضرت علی علیها لسالم
 )2تبعیض روا داشتن در اج رای عدا لت  -وجوب بهرهمندی از دانش حضرت علی علیها لسالم و عمل مطابق نظر
ایشان ب رای مردم
 )3تبعیض روا داشتن در اج رای عدا لت  -عصمت علمی حضرت علی علیها لسالم
 )4اف راط و تعصب در اج رای احکام قبیلۀ خود  -وجوب بهرهمندی از دانش حضرت علی علیها لسالم و عمل مطابق
نظر ایشان ب رای مردم

69

باتوجهبه سخنان نبی گ رامی اسالم صلیهللا علیه و آ له ،معاشرت ایشان با اف راد با دلی پاک و خا لی از کدورت معلول
چه بود و ایشان در مورد چه کسی فرمودهاند که" :به من ایمان نیاورده است"؟
 )1تبعیض روا نداشتن بین فقیر و غنی  -بیش از حق خود از بیتا لمال برداشته و جیب خود را انباشته است.
 )2تبعیض روا نداشتن بین فقیر و غنی  -شب را با شکم سیر خوابیده و همسایهاش گرسنه باشد.
 )3بازگو نکردن بدیهای دیگ ران  -بیش از حق خود از بیتا لمال برداشته و جیب خود را انباشته است.
 )4بازگو نکردن بدیهای دیگ ران  -شب را با شکم سیر خوابیده و همسایهاش گرسنه باشد.

70

در بیتهای زیر ،بخشهای مشخصشده به ترتیب به کدام مفاهیم دینی اشاره میکنند؟
"بر او ختم آمده پایان این راه

بر او نازل شده "َادعوا ِا َل ی ِهللا "(ا لف)"

"شده او پیش (ب) و دلها جمله در پی (ج) گرفته دست جانها دامن وی"
 )1ا لف :ابالغ وحی پیامبر  -ب :مقام ا لگویی پیامبر  -ج :والیت ظاهری پیامبر
 )2ا لف :مرجعیت دینی پیامبر  -ب :قدرشناسی از پیامبر  -ج :والیت ظاهری پیامبر
 )3ا لف :ابالغ وحی پیامبر  -ب :مقام ا لگویی پیامبر  -ج :والیت معنوی پیامبر
 )4ا لف :مرجعیت دینی پیامبر  -ب :قدرشناسی از پیامبر  -ج :والیت معنوی پیامبر
71

عبارات "سفارش پیامبر صلیهللا علیه و آ له به مثله نکردن کاف ران کشته شدن در جنگ" و "به س راغ مردم رفتن و
طبیب دوار بودن آن حضرت" به ترتیب مؤید کدام ویژگی پیامبر (ص) است؟
 )1دلسوزی در هدایت مردم  -محبت و مدارا با مردم
 )2دلسوزی در هدایت مردم  -دلسوزی در هدایت مردم
 )3محبت و مدارا با مردم  -محبت و مدارا با مردم
 )4محبت و مدارا با مردم  -دلسوزی در هدایت مردم
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72

زمینهساز ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم صلیهللاعلیهو آ له پس از ایشان چه عواملی بود؟
 )1ظهور ا لگوهای نامناسب و قرب و منزلت یافتن صاحبان قدرت و ثروت
 )2ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر صلی هللا علیهو آ له و تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )3ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر صلیهللاعلیهو آ له و نیاز خلفا به توجیه رفتارهای ناشایست خود
 )4ظهور ا لگوهای نامناسب و تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

 73هریک از عبارات "نقل داستانهای خ رافی دربارۀ پیامب ران ب رای مردم" و "مورد انزوا ق رار دادن شخصیتهای جهادگر و
باتقوا" به ترتیب نتیجۀ نامیمون کدامیک از مشکالت زیر بود؟
 )1ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )2ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -ارائه ا لگوهای نامناسب
 )3تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ارائه ا لگوهای نامناسب
 )4تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
74

از آیۀ ﴿ َل َق د کاَن َل ُکم فی َرسول ِهللا ُا سَو ٌة َح َس َنٌة  ﴾...کدام پیام برداشت میشود؟
 )1خدایادآوران در مقاطعی از زندگی به ا لگوگیری از پیامبر اکرم (صلیهللا علیه و آ له و سلم) میپردازند.
 )2فقط گفتار پیامبر اکرم (صلیهللا علیه و آ له و سلم) ب رای مؤمنان حجت است.
 )3با ایمان مقطعی هم میتوان از پیامبر اکرم (صلیهللا علیه و آ له و سلم) ا لگو گرفت.
 )4كسانى مىتوانند پيامبر اكرم را ا لگو ق رار دهند كه قلبشان سرشار از ايمان و ياد خدا باشد.

75

در کالم امام علی (ع) چه کسانی در حکومت امویان گریان هستند؟
 )1دنیاطلبان و آخرتگ رایان

 )2زاهدان دنیاگریز و عا لمان آخرتطلب

 )3آخرتگریان  -زاهدان تهی از علم

 )4دنیاطلبان  -فریبخوردگان شیطان
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76

"منزوی شدن شخصیتهای باتقوا ،جهادگر و مورد اعتماد پیامبر (ص)"" ،سوءاستفاده از موقعیت برکناری امام
معصوم توسط کعباالحبارها" و "ف راهم شدن ش رایط مناسب ب رای جاعالن حدیث" به ترتیب بازتاب کدامیک از
مشکالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت رسول خدا (ص) بود؟
 )1تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت از
نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)
 )2ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابل اعتماد  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -تحریف در
معارف اسالمی و جعل احادیث
 )3تبدیل حکومت عدل نبوی و سلطنت قیصری  -ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  -تحریف در
معارف اسالمی و جعل احادیث
 )4ظهور شخصیتها و ا لگوهای غیرقابل اعتماد  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -ممنوعیت از
نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

77

"وجه اشت راک حاکمیت بنیامیه و بنیعباس" و "وجه افت راق آنان با حکومت رسول خدا (صلی هللاعلیهوآ له)" به ترتیب
چه بود؟
 )1عدم فروگذاری از حد باالی جفا در حق عترت نبوی -مشی اش رافی حاکمان و مشی ساده رسول خدا
(صلی هللاعلیهوآ له)
 )2غصب خالفت از ائمه اطهار (علیهما لسالم) به نام اهل بیت (علیهما لسالم) -اتکا بر ظلم و جور حاکمان و
عدا لت محوری پیامبر (صلی هللاعلیهوآ له)
 )3عدم فروگذاری از حد باالی جفا در حق عترت نبوی -ممانعت حاکمان از نقل احادیث نبوی و تعلیم و تفسیر
قرآن توسط رسول خدا (صلی هللاعلیهوآ له)
 )4غصب خالفت از ائمه اطهار (علیهما لسالم) به نام اهل بیت (علیهما لسالم) -میدان دادن به افکار باطل از سوی
حاکمان و گسترش اندیشههای اصیل اسالم از سوی پیامبر (صلی هللاعلیهوآ له)

78

امی رالمؤمنین (ع) شیوۀ تربیت خود در دامان رسول گ رامی اسالم (ص) را چه میدانند و این تربیت از مصادیق کدام
وظیفۀ پیامبر اسالم (ص) است؟
 )1شهر علم و دِر آن  -مرجعیت علمی

 )2تبعیت و هم راهی  -والیت معنوی

 )3تبعیت و هم راهی  -مرجعیت علمی

 )4شهر علم و دِر آن  -والیت معنوی
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79

وعده خدای متعال در قرآن کریم ب رای مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر
(صلی هللاعلیهوآ له) چه بود؟

80

﴿ )1فلن یضرهللا شیئا﴾

﴿ )2سیجزی هللا شاکرین﴾

﴿ )3وقد امروا ان یکفروا به﴾

﴿ )4اولئک هم خیر ا لبریه﴾

مضامین "انزوای شخصیتهای باتقوا و جهادگر" و "تغییر مسیر جامعه مؤمن و فداکار عصر پیامبر (ص) به
جامعهای تسلیم و بیتوجه به سیره نبوی" به ترتیب مولود کدامیک از چا لشهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
عصر امامان (علیها لسالم) بوده است؟
 )1ارائه ا لگوهای نامناسب -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )2ارائه ا لگوهای نامناسب -ارائه ا لگوهای نامناسب
 )3تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
 )4تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -ارائه ا لگوهای نامناسب
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