
 

 

 درس پنجم 

  

 اولین مفسر قرآن کریم که بود؟ -1      

 حضرت زهرا)ع( د﴾ امام جعفر صادق)ص( ج﴾   پیامبر اکرم)ص( ب﴾ امام علی)ع﴾ الف﴾

 اولین کسی که قران را نوشت که بود؟ -2

 حضرت خدیجه د﴾ ابن عباس ج﴾  پیامبر اکرم)ص( ب﴾  امام علی)ع﴾ الف﴾

 اولین ُمدَِون )تدوین کننده (قران کریم که بود؟  -3 

 حضرت زهرا)ع( د﴾ امام حسن مجتبی)ع(  ج﴾     (امام علی)ع ﴾ب پیامبر اکرم)ص( ﴾الف

 اولین وظیفه پیامبر اکرم درمورد دین چه بود؟ -4 

 ﴾دریافت وابالغ وحی ج برای دینارایه روش علمی  ب﴾ تفسیر آیات قرآن الف﴾

  حمایت ازمسلمانان د﴾   

 اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی کدام مورد است؟ -5 

 د﴾هر سه مورد صحیح است  مراجعه به سیره علی ج﴾ گفتارورفتار پیامبر اکرم ب﴾ سیره ائمه اطهار الف﴾

 اولین معلم قرآن کریم چه کسی بود؟  -6 

 سعید بن جبیر د﴾  پیامبر اکرم ج﴾ ب﴾ حضرت زهراکه در خانه کالس تفسیر دایر می کرد الف﴾علی

 مطابق آیات شریفه قرآن کریم وظایف پیامبر در برابر مردم به ترتیب کدام است؟ -7      

              تزکیه مردم  –تعلیم آیات  ج﴾  تعلیم -تزکیه –تالوت آیات  ب﴾  تزکیه -تربیت -تعلیم الف﴾

 تربیت –تعلیم  د﴾      

 مطابق آیه قرآن کریم هدف اصلی فرستادن انبیاء چیست؟  -8 

 )) لقد ارسلنا ُرُسلُنا بالبَی ِنات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بِالِقسِط ((

 معرفی خدا به عنوان آفریدگار جهان ب﴾  کمک به مردم برای ایمان آوردن به خدا الف﴾

 ایجاد جامعه سالم وپویا د﴾    اقامه عدل در جامعه ج﴾

 برای اقامه کردن عدل وپیاده کردن احکام دین به کدام مورد نیاز بیشتری احساس می شود؟  -9 

 امدادهای غیبی د﴾ پایبندی مسلمانان به احکام دینیج(  قدرت عظیم نیروهای دینی ب(   والیت وحکومت  الف﴾

 وار دین کدام است؟مهمترین پایه واست  -10 

 نبوت د﴾   والیت ج﴾  توحید ب﴾  نماز  الف﴾       

 اینکه اسالم همه هبعاد فردی واجتماعی را در نظر گرفته است بیان کننده کدام مورد است؟ -11 

 اسالم دین جاودان است د﴾    اسالم کاملترین دین است ج﴾ جامعیت دین اسالم ب﴾والیت الهی الف﴾

 بخش زندگی اجتماعی انسان کدام است؟مهمترین   -12 

              روابط اجتماعی واقتصادی میان مردم ج﴾ ایجاد یک نظام سیاسی ب﴾ زندگی در یک اجتماع سالم الف﴾

 موارد الف وج صحیح است د﴾

 سوال می رود؟اینکه خداوند هدفی را برگزیندولی ابزار وشیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد کدام صفت الهی زیر   -13 

 ﴾والیت د عقالنیت ج﴾ عدالت ب﴾       حکمت الف﴾

 کدام یک از احکام دینی واجب نیستند؟-14 

  فرمانبرداری از حاکم جامعه ج﴾  ﴾نهی سلطه بیگانگان ب حفظ استقالل جامعه اسالمی الف﴾

 نبرد نظامی با دشمنان د﴾   



 

 

 ول ی حقیقی انسانها کیست؟   -15 

 د﴾خدا  حضرت علی ج﴾   چهارده معصوم ب﴾ پیامبر اکرم  الف﴾

 حکم شری در مورد فرمانبرداری از طاغوت چیست؟  -16 

 در موقع ضرورت اشکالی ندارد د﴾  حرام ج﴾  جایز نیست ب﴾  مکروه الف﴾

 ضرورت امر به معروف ونهی از منکر در جامعه کدام مورد از موارد ضرورت اسالمی را ثابت می کند؟  -17 

 ضرورت اجرای احکام دینی ب﴾  پذیرش والیت الهی ضرورت الف﴾

 تعلیم وتبیین تعالیم دین د﴾   جمامعیت دین اسالمی ج﴾

 والیت به چه معنا است ؟ -18 

 د﴾عشق وعالقه سرپرستی ج﴾ سرپرستی همراه با دوستی ومحبت ب﴾ دوستی و محبت الف﴾

 یت است؟والیت وسرپرستی خداوند بر تمام عالم هستی کدام نوع وال  -19 

 والیت تشریحی د﴾ والیت اختصاصی ج﴾  والیت خاص ب﴾ والیت عام الف﴾

 والیت اختصاصی خداوند به چه کسانی تعلق می گیرد؟ -20

 پیروان انبیاء الهی د﴾             مومنین حقیقی ج﴾             خداپرستان ب﴾            مسلمانان الف﴾

 به ترتیب کدام نوع والیت را مشخص می کند؟حکومت آنها و واقعیسرپرستی روح ونفس مومنان    -21 

 والیت ظاهری -ب﴾ والیت ظاهری والیت معنوی  –والیت ظاهری  الف﴾

 والیت ظاهری -د﴾ والیت معنوی   والیت معنوی -والیت معنوی ج﴾  

 والیت است؟ والیت وسرپرستی مخلوقات وخالفت پیامبر وائمه اطهار به ترتیب بیانگر کدام نوع -22 

  باطنی -باطنی ب﴾   ظاهری  -الف﴾ ظاهری

 والیت ظاهری -والیت معنوی د﴾    باطنی -ج﴾ ظاهری  

 اینکه رسول اکرم واسطه همه خیرات وبرکات مادی است نشانگر کدام نوع والیت آن حضرت است؟ -23 

 والیت حکومتی د﴾         تشریعی ج﴾    معنوی ب﴾          الف﴾ ظاهری

 باالترین وبرترین مقام پیامبر چیست؟  -24 

 د﴾دریافت وحی             قرب الهیج﴾               نبوت ﴾ب     والیت معنوی الف﴾

  

 درس ششم

 

 براساس آیه شریفه )) یا ایها الذین اَمنوا اطیعوهللاا واطیعواالرسول واُولی االمر منکم((..........  -1       

  ب﴾اطاعت خدا با رسول واولی االمر برابراست  با رسول خدا برابر استالف﴾اطاعت خدا        

 د﴾هر سه مورد صحیح است خدا و پیامبر خدا است اطاعت         ج﴾اطاعت اولی االمر در ردیف        

 تحت چه عنوانی معروف ُوَن ((تُون الزکاه َو ُهم راِکع)) اِنَما ولیکم هللاا و رسوله والذین یقیمون الصلوه َو یُوآیه شریفه -2       

                                                                              است؟       

 د﴾آیه تطهیر  ج﴾آیه نماز  ب﴾آیه والیت          الف﴾آیه زکات       

 شان علی )ع﴾ دانسته اند؟ نفر از مفسران و مورخان اهل سنت آنرا در 66کدام آیه شریفه است که  -3       

 د﴾آیه زکات ج﴾آیه ابالغ  ب﴾ آیه والیت الف﴾آیه تطهیر 

 چیست؟ رجس در آیه شریفه )) اِنَما یرید هللاا ِلیُذِهُب عنکم الرجس اهل البیت ویُطَِّهَرُکم تَطهیرا﴾﴾ منظور از کلمه -4 

 ج﴾تطهیر کامل جسم وروح  تب﴾همسانی وهماهنگی میان اهل بی  الف﴾هر گونه آلودگی و گناه اخالقی



 

 

 تاکید بر عظمت اهل بیت د﴾ 

 حادثه ای که در آن آیه تطهیر نازل گردید  از قول کدامیک از زنان پیامبر نقل گردیده است؟ -5 

 خدیجه د﴾  ام ابراهیم ج﴾  ب﴾عایشه  ام سلمه الف﴾

 شمرده اند؟در کدام حدیث معروف پیامبر اکرم تمامی امامان معصوم را با نام بر  - 6

 حدیث ثقلین د﴾  حدیث جابر  ج﴾ حدیث منزلت ب﴾ حدیث غدیر الف﴾

 پیامبر اکرم در حدیث معروف جابر کدامیک از امامان را همنام وهم کنیه خودش می نامد؟ -7

 حضرت جعفربن محمد صادق د﴾ امام محمد تقی ج﴾امام عصر ب﴾ ام محمد باقر ما الف﴾

 کدام صفت و ویژگی خاص برای ائمه اطهار )ع﴾ ثابت می شود؟با توجه به آیه شریفه تطهیر  -8

 اعجاز د﴾ ج﴾عصمت   ب﴾علم الف﴾عظمت  

 در کدام حدیث شریف پیامبر اکرم نسبت خودش به علی را مانند نسبت موسی به هارون می نامد؟ -9

 حدیث غدیر د﴾ حدیث ثقلین  ج﴾ حدیث منزلت  ب﴾ حدیث جابر  الف﴾

 دو چیز گرانبها که حضرت رسول بعد از خودش بر جای گذارد کدامند؟مطابق حدیث ثقلین  -10

  دین اسالم -اهل بیت ج﴾ اهل بیت  -قرآن کریم ب﴾ سنت پیامبر -کتاب خدا الف﴾

 قرآن کریم -دین اسالم د﴾   

 در واقعه غدیر خم چند نفر از اصحاب پیامبر حضور داشتند و این حادثه را بی واسطه نقل کرده اند؟ -11

 نفر29 د﴾  نفر110 ج﴾  نفر120000 ب﴾  نفر 313 الف﴾

 کتاب شریف الغدیر از کدامیک از علمای اسالم است و موضوع آن چیست؟ -12

 عالمه امینی و موضوع آن وصف فضائل ومناقب علی)ع﴾است الف﴾

 عالمه حلی و موضوع آن اثبات واقعه غدیر است ب﴾

 ر استعالمه امینی و موضوع آن اثبات واقعه غدی ج﴾

 سید مرتضی علم الهدی و موضوع آن جمع آوری احادیث ائمه در اثبات حادثه غدیر خم است د﴾

 آیه زیر موید کدام مورد است؟ -13      

اهللاا الذین جاهدوا منکم َویعلَُم الصابرین﴾﴾          )) ام حسبتم اَن تدخلواالجنه ولَم 

 بهشت مخصوص جهادگران وصابران است نیستند  ب﴾دانایان با نادانان در دنیا و آخرت برابر  الف﴾

 ﴾خداوند در مقابل اعمال ما مسئول نیست ج

 د﴾هر کس برای اصالح امور انقالب کند خدا جلو ضرر اورا خواهد گرفت

  شیئا ((یکی ازمواردزیر با آیه ازنظر معنا تطابق دارد آنرامشخص کنید .))َوَمن یَنقَِلب علی َعقَبَیِه َفلَن یَُضرَّ هللاا -14 

 گرجمله کائنات کافر گردند  بردامن کبرئیائیش ننشیند گردی   الف﴾

 هر کس در زندگی عقب گرد کند ضرر خواهد کرد  ب﴾

 خداوند درمقابل اعمال ما مسئول نیست  ج﴾

 هرکس برای اصالح امور انقالب کند خدا جلو ضررراخواهد گرفت د﴾

 رحلت رسول خدا در چه سالی صورت گرفت؟ -15 

 ماه دهم سال یازدهم هجری ب﴾  دومین ماه سال دهم هجری الف﴾

 ماه دوم سال نهم هجری د﴾  ماه دوم سال یازدهم هجری ﴾ ج

 مدت حکومت علی)ع﴾ چند سال بود؟ -16 

 چهار سال ودو ماه د﴾ چهار سال ونیم ج﴾ چهار سال ونه ماه  ب﴾ سال وده ماه5 الف﴾

      



 

 

 سالی اتفاق افتاد؟ تصرف شهر مکه در چه -17       

 سال دهم هجری د﴾     سال نهم هجری ج﴾           سال هشتم هجری ب﴾             سال هفتم هجری   الف﴾

 حکومت رسمی معاویه بر تمامی مسلمانان از چه سالی شروع شد؟ -18 

 هجری 61سال  ب﴾  سال چهل ودوم هجری  الف﴾

 سال چهلم هجری د﴾   هجری   35سال  ج﴾ 

 حکومت بنی امیه در زمان کدام امام معصوم منقرض گردید؟ -19 

 امام موسی کاظم )ع﴾ ب﴾              امام محمد باقر)ع﴾  الف﴾

 امام سجاد )ع﴾ د﴾                 امام جعفر صادق )ع﴾  ج﴾

 ازند؟به چه دلیل شرایط مناسب بعد از پیامبر برای جاعالن حدیث فراهم آمد که به جعل حدیث بپرد -20

  تحریف اندیشه های اسالمی در زمان خلفای سه گانه  ب﴾ ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر توسط خلیفه دوم  الف﴾

 تشویق خلفا به جعل حدیث توسط افراد د﴾  ظهور شخصیتهای غیر قابل اعتماد  ج﴾

 کدامیک از اثار ممنوعیت نوشتن حدیث پیامبر اکرم نیست؟ -21 

 در حالت سلیقه شخصی در احکام دینی ب﴾                           خطاافزایش احتمال  الف﴾

 احتمال جعل حدیث د﴾  ظهور شخصیتهای غیر قابل اعتماد  ج﴾

با گسترش دنیای اسالم وجود کدام عامل نیاز جامعه بزرگ اسالمی را به وجود یک مرجع علمی وسیاسی معتبر وقابل اطمینان برای  -22 

 هویدا می کرد ؟بیان معارف دینی 

 پیدایش مسائل جدید  ج﴾  تحریف اندیشه های اسالمی  ب﴾  ممنوعیت نوشتن احادیث  الف﴾

 تبدیل حکومت دینی به سلطنت قیصری وکسرایی د﴾ 

 کدام یک از علمای یهودی در ورود داستانهای خرافی به حیطه احادیث مسلمانان نقش بسزایی ایفا میکرد؟ -23 

 د﴾سعدبن ابن وقاص  عمر وعاص ج﴾             طلحه  ب﴾ الف﴾کعب االحبار

 تنها مالک کرامت وگرامی بودن نزد خدا کدام مورد است ؟ -24 

 تقوی د﴾                         والیت ج﴾ برقراری عدالت  ب﴾  جهاد الف﴾

 طبق فرموده رسول اکرم برترین جهاد چیست ؟ -25 

 سخن حق در برابر پیشوای ستمگر ج ﴾  جهاد فی سبیل هللاا  ب﴾  جهاد با نفس  الف﴾

 برقراری عدالت د﴾   

 کدام مورد از اثرات تغییر سیر رهبری بعد از پیامبر اکرم نیست ؟ -26 

 تحریف در اندیشه های اسالمی ب﴾                                        جعل حدیث الف﴾

 ایجاد زمینه برای رشد فضایل اخالقی به وسیله الگوهای مناسب د﴾  منزوی شدن شخصیت های اسالمی  ج﴾  

 

 


