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       ب(تعدد پیامبران                   الف(اختالف نظردرجامعه پیروان دینهای مختلف
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 اردواختالفی وجود نداردد(هردینی درجامعه امروزبرای خودش روش خاصی د         ج(عدم پذیرش دعوت پیامبران جدیدتوسط رهبران دینی  

 کدام توجیه بود به دین اسالم دعوت می کرد براساساینکه پیامبر اکرم مسیحیان ویهودیان را -59

 ب(چون دین اسالم دین کامل وکافی است                       الف(چون می گفت دین اسالم بر حق است

 د(چون خداونداورابرگزیده بود که برترازانبیای قبلی باشد              انبیاءمیدانستج( چون خداراادامه دهنده راه همه 

 حدیث شریف پیامبر اکرم ناظر به کدام علت تجدید نبوتها است -61

 )) نَحنُِِِ معاشراالنبیاء اُمرنا ان نَتَکلم الناس علی قدر عقولهم((

 د(ازبین رفتن تعلیمات پیامبران             ج(استمراردعوت            یف کلی تعلیمات پیامبرانب(تحر          الف(پایین بودن درک انسانهای اولیه

 ی کند؟آیه شریفه )) ما کانَ مُحَمّد اَبا اَحَدٍ من رجالکم و لکّن رسول اهللِ و خاتم النبیین (( کدام نکته را در مورد پیامبراکرم بیان م -60

   ب(محمد آخرین فرستاده خداوند برای رسالت است                              مردم با آمدن او الف(بسته شدن راه شریعت بر روی

 د(هیچ احدی از مردان مانند رسول خدا نیست                                     ج(در رسالت اوکاملترین دین عرضه شده است 

 .............طبق حدیث نبوی علی )ع( نسبت پیامبر مانند نسبت  -62

 د( اسماعیل است به ابراهیم        ج(حواریون است به عیسی           ب( هارون است به موسی                 الف( موسی است به هارون 

 به چه دلیل شریعت پیامبر اکرم شریعت جاودان معرفی شده است؟ -63

 ب( نیازقرآن به تکمیل و تصحیح توسط امام معصوم)ع(                                        الف( تکامل عقل بشری 

 د( موارد الف و ج           ج( وجود عالمان و متخصصان دینی بعد از پیامبر

 حفظ قرآن کریم از تحریف بوسیله چه چیزی امکان پذیر شد؟ -64

 ب(قرآن کریم روی چوبها و پوست حیوانات نوشته ونگهداری شد                        الف(حافظان قرآن آنرا حفظ کردند

 د(پیامبر اکرم خودش به امامان معصوم سفارش حفظ قرآن داده بود                                               ج( اراده خداوند

 کدام مورد غلط است: -65

   ب( امام عصر )ع( همیشه به طرق مختلف حافظ اسالم است                  پیامبر را داردالف( امام معصوم )ع( تمام نقشها و مسئولیتهای 

 د( روح وحقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهرشان تقدم دارد                             ج( بعضی از مناسب پیامبر به امام معصوم نمی رسد

بوسیله قرآن کریم و سنت ائمه اطهار با چه شرطی در عصر امروز امکانپذیر پاسخ به مسائل و نیازهای بنیادین جوامع دینی  -66

 است؟
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            ب(استفاده از کتب باقی مانده از علمای دینی                                                   الف( حظور امام در میان مردم 

 د( استفاده از امکانات جامعه برای ترویج دین                  دینج( استفاده از روش علمی وتحقیق عالمان ومتخصصان 

 کدامیک از موارد زیر انطباق اسالم با نیازهای زمان را ثابت میکند -67

  ب(عدم تقدم روح وحقیقت تعالیم بر شکل وظاهر                          الف( انجام واجبات و دوری از محرمات

 همه موارد د(                        ت و پایدار انسانیج( توجه به نیازهای ثاب

 ارزشمندی اعمال دینی در گروه چیست ؟ -68

   ب ( حفظ ظاهر و انجام درست اعمالی                         الف( اخالص و یکرنگی عمل کننده 

 د( معرفت قلبی و اخالص عمل کننده                         ج ( انطباق عمل با تعالیم اولیه اسالم

 در جایی که دین بر مسئله ای تآکید نکرده باشد برای عمل کردن طبق تعالیم دین باید ..........  -69

   ب( باید حقیقت تعالیم زنده بماند            الف ( شکل و ظاهر دین عوض نشود 

 د( حقیقت تعالیم در مقابل شکل و ظاهر اهمییتی ندارد               ج( باید هم شکل وظاهر و هم حقیقت تعالیم زنده بماند 

 کدامیک ازموارد جزء ویژگیهای اسالم که سبب انطباق دین اسالم با زمان نیست ؟ -71

     ب( وضع احکام جدید                  الف( توجه به نیازعهای ثابت و پایدار انسانی

 د( عدم تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهر                                        ج ( ایجاد حکومت اسالمی 

 کدام ترجمه حدیث شریف پیامبر است ؟ -70

 )) ال ضَرَرَ وَ ال ضِرارفی اِالسالم ((

 ب( اسالم مخالف ضرر دین است                          الف ( اسالم در مقابل ضرر به مسلمان مقاومت میکند 

 د( ضرر رساندن به دین اسالم مخالف است                     اسالم هم با ضرر دین و هم با رساندن ضرر مخالف است  ج(

 در مقابل مسائل جدید در جامعه اسالمی .............. -72

    جدید در دین مقدس اسالم بدعت و حرام است ب( وضع قوانین                                  الف ( حاکم اسالمی میتواند قوانین جدید وضع کند 

 د( ائمه اطهار و پیامبر اکرم )ص( تمام قوانین را بیان کرده اند                  ج( مردم مسلمان باید در هر حال پیرو تعالیم قبلی اسالم باشد  

 کدام جمله غلط نیست ؟ -73
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ج( مراد خداوند از وضع    روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل ظاهر تقدم دارد ( ب     الف ( احکام ضروری دین رد شرایط مختلف تغییر میکند

 د( بین روح تعالیم و شکل ظاهر آن هیچ ارتباطی وجود ندارد                  تعالیم دینی فقط درست انجام دادن آنهاست

 وجود ادیان مختلف در جهان امروز نشانه چیست ؟ -74

     ب( تمام ادیان آسمانی بر حق هستند و بقیه باید پیرو آن باشند                                                         هستند  الف ( همه آنها بر حق

 د( نشانه گسترگی دین در جوامع مختلف است                 الهی معنا ندارد چون سبب گمراهی میشود  ج( وجود چند دین

 (( آل عمران چیست ؟ )) وَ مَن یتبع غیر االسالم دیناً فَلَن یُقبَلُِِ مِنهُ سوره85پیام آیه   -75

 ب( تنها دین برحق اسالم است                 الف ( همه ادیان غیر از دین اسالم توسط خداوند پذیرفته شده اند 

 د ( موارد ب و ج صحیح است                             ج( خداوند متعال هر دینی را با تعالیم خودش قبول دارد 

 پیام اصلی همه پیامبران الهی چیست ؟ -76

    د ( موارد الف وب               ج( گسترش ادیان مختلف در جهان             ب ( دوری از رذایل اخالقی         الف( کسب فضایل اخالقی 

    درس سوم

 کُنتُم فی رَیب مِما نَزَّلنا علی عَبِدنا فَاتوا بسورةِ مثله (( ناظر بر کدام مورد است ؟ آیه شریفه )) واِن -77

 سوره های قرآن مثل و مانند ندارند﴾د      در دین هیچ ریب و شکی نیست ﴾ج       ب ( حقانیت دین اسالم     تحدی ﴾الف

 کدام مورد درباره معجزه صحیح است ؟ -78

 نشانه ارتباط پیامبر با خداست  ﴾ب                             کار خارق العاده است که هیچ کس از عهده آن بر نمی آید ﴾الف

پیامبربا قدرت خارق العاده قادر به انجام آن   تنها ﴾د                فقط مخالفان دین از درک آن عاجزند و دیگران قادر به انجام آن هستند  ﴾ج

 میباشد

 کدام مورد از معجزات حضرت عیسی )ع( نیست ؟ -79

 موارد الف و ج﴾د        بیماری العالج شفا دادن﴾ج                    زنده کردن مردگان ﴾ب                        ید بیضاء ﴾الف

 کدام مورد معنی تحدی است ؟ -81

 پافشاری﴾د             حدت و سختی﴾ج    مبارزه طلبی ﴾ب                معجزه پیامبر قرآن است ﴾الف

 چرا معجزه پیامبر اسالم از نوع کتاب است ؟ -80

   اگر نبود نمی توانست شاهد و ناظر حاضر بر نبوت پیامبر باشد ﴾ب                چون اگر از نوع کتاب نبود نمیتوانست پیامبری اورا ثابت کند  ﴾الف
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 به خاطر اینکه کهنه نشود﴾د                                                        کند معجزه باید با رشد فرهنگهاتغییر﴾ج

 فصاحت و بالغت قرآن کریم جزء کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟ -82

 مبرامی بودن پیا ﴾د                اعجاز معنایی ﴾ج                     اعجاز محتوایی  ﴾ب          اعجاز ظاهری  ﴾الف

 رسایه معنا در قرآن کریم کدام جنبه اعجازقرآن کریم را ثابت میکند ؟ -83

 اعجاز محتوایی﴾د             اعجاز معنایی  ﴾ج             اعجاز ظاهری و معنویی ﴾ب      اعجاز لفظی  ﴾الف

 ثابت میکند ؟تآثیرزیاد قرآن کزیم که باعث مسلمان شدن افراد میشد کدام جنبه اعجاز قرآن را  -84

 انسجام درونی آیات﴾د           اعجاز محتوایی ﴾ج    اعجاز ظاهری  ﴾ب            اعجاز معنویی  ﴾الف

 اینکه قرآن کریم تمام مسائل اساسی دین و اجتماع را بدون تعارض و ناسازگاری بیان کند کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟ -85

 تآثیر ناپذیری ﴾د                              لفظی  ﴾ج                     توایی معنویی و مح ﴾ب          ظاهری  ﴾الف

 انسجام ووحدت درونی مفاهیم قران باوجودکدام مورد بیشتر نمود پیدا میکند -86

 اوج معنا﴾د        نزول تدریجی ﴾ج               عدم تعارض وناسازگاری﴾ب    تاثیر ناپذیری از فرهنگها﴾الف

 آیه شریفه))وَلَوکانَ مِن عِندِ غَیرِ اهلل لَوَجَدوُا فیه اِختالفاً کثیراً(( موید کدام جنبه اعجاز قرآن است؟-87

 عدم تبعییت از فرهنگها﴾د      انسجام ووحدت درونی﴾ج                اعجازظاهری﴾ب                  اعجازلفظی﴾الف

 فرهنگ مردم حجازدرعهد رسول اکرم نیست؟کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای  -89

 عقاید نادرست وآداب ورسوم خرافی﴾ب                                          شرک آلود بودن مکتب حضرت ابراهیم در بین مردم  ﴾الف

 نادانی اکثریت مردمجهل و﴾د                 با سوادی اکثر مردم جامعه که سبب شد معجزه پیامبر اکرم از نوع کتاب باشد﴾ج

 تازگی وشادابی دائمی قرآن کریم جزء کدام دسته ازاعجاز قرآن کریم است؟ -91

 امی بودن پیامبر﴾اعجازمعنویی ومحتوایی د﴾ج  اعجاز ظاهری﴾ب       اعجاز لفظی ﴾الف

 تمام موارد اعجازلفظی باوجود کدام مورد بیشتر مشخص می شد؟ -90

   امی و بی سوادبودن پیامبر اکرم﴾ب             عربستان جاهل بودن اکثریت مردم ﴾الف

 دخترکشی وعدم تبعیت از قانون﴾د                             آداب ورسوم جاهلی مردم﴾ج 

 آیه شریفه ))ال تَخُطُّه بِیَمینِک ((کدام مورد را ثابت می کند؟ -92
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 پیامبر قرآن را کتابت نمی کرد﴾د    نظام قبیلگی وقومی اعراب﴾ج     خطاطی قرآن کریم درآن زمان رسم های﴾ب    بی سوادی پیامبر اکرم ﴾الف

 آلبرت انشتین فالسفه بزرگ را درکدام مورد عاجز می داند؟-011

 تعریف مفاهیم فلسفی دین﴾د                 تعریف مفاهیم عمیق دینی﴾ج     تعریف راه راست﴾ب                       تعرذیف اهداف دین ﴾الف

 کدام یک ازدانشمندان ومورخان زیر قرآن را به مراتب باالتر از انجیل می داند؟ -010

 رودویل﴾د               لئون توستوی﴾ج               گوستاولوبون﴾ب                   البرت انشتین﴾الف

 علم رادر بین تاریکی قرون وسطی در اروپا جلوه گرکرد؟کدام دانشمند معتقد بود قرآن کتابی است که آفتاب  -012

 رودویل﴾د                 هانری کربن﴾ج               گوستاولوبون﴾ب                آربری﴾الف

 حربه وتهمتی که مشرکان در برابراعجازقرآن وناتوانی خود به کار می گرفتند چه بود؟ -013

 پیامبر به دنبال مقام است﴾د            به دنبال پول وحکومت است پیامبر﴾ج           پیامبر دیوانه است﴾ب              قران سحروجادو است﴾الف

 آیه شریفه )) وَ ما کُنتَ تَتلوُ مِن قَبِلِه مِن کِتاب (( کدام نکته را در ذهن متبلور می کند ؟-014

 امی بودن پیامبر ﴾د                              کتاب وکاتبین وحی ﴾ج          ر قرآن داستان اقوام قبل د ﴾ب            تالوت قرآن کریم  ﴾الف

 طبق نظر هانری کربن در قرآن کریم درباره علم، فکر، عقل،چند بار سخن به میان آمده است؟ -015

 130﴾د                         057 ﴾ج             087 ﴾ب                777 ﴾الف

 آسانترین راه غیر الهی جلوه دادن قرآن و دین اسالم چه بود؟ -016

    آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن ﴾ب                          مقایسه اسالم با ادیان گذشته ﴾الف

 برقراری جنگهای متعدد علیه اسالم ﴾د                     کشانیدن پیامبر به بحثهای عقالنی ﴾ج 

 آیه شریفه)) فَاِن لم تَفعلَوا وَلِن تفعلوا (( که بعد از تحدی قرآن آمده است، به کدام نکته اشاره می کند؟ -017

  آوردن همانند قرآن کاری است بیهوده ﴾ب                    بشر هرگز نمی تواند مانند قرآن بیاورد  ﴾الف

 د( موارد ب و ج صحیح است                                ج( تاکیدی است بر ناتوانی مشرکان  

  درس چهارم

 اولین مفسر قرآن کریم که بود؟ -018

 حضرت زهرا)ع(﴾د    امام جعفر صادق)ص(﴾ج           پیامبر اکرم)ص(﴾ب       ﴾امام علی)ع﴾الف
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 اولین کسی که قران را نوشت که بود؟ -019

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

 اولین مُدَوِن )تدوین کننده (قران کریم که بود؟ -001

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

 اولین وظیفه پیامبر اکرم درمورد دین چه بود؟ -000

 حمایت ازمسلمانان﴾د    دریافت وابالغ وحی﴾ج       روش علمی برای دین ارایه﴾ب     تفسیر آیات قرآن﴾الف

 اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی کدام مورد است؟ -002

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

 اولین معلم قرآن کریم چه کسی بود؟ -003

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

 مطابق آیات شریفه قرآن کریم وظایف پیامبر در برابر مردم به ترتیب کدام است؟ -004

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

 مطابق آیه قرآن کریم هدف اصلی فرستادن انبیاء چیست؟-005

 )) لقد ارسلنا رُسُلُنا بالبَیِّنات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بِالقِسطِ ((

 معرفی خدا به عنوان آفریدگار جهان﴾ب         ایمان آوردن به خدا کمک به مردم برای﴾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؟ -006

 امدادهای غیبی﴾د    پایبندی مسلمانان به احکام دینی﴾ج          ت عظیم نیروهای دینی قدر﴾ب   والیت وحکومت ﴾الف

 مهمترین پایه واستوار دین کدام است؟ -007

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

 کننده کدام مورد است؟اینکه اسالم همه ابعاد فردی واجتماعی را در نظر گرفته است بیان   -008

 اسالم دین جاودان است﴾د             اسالم کاملترین دین است﴾ج         جامعیت دین اسالم﴾ب          والیت الهی﴾الف
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 مهمترین بخش زندگی اجتماعی انسان کدام است؟ -009

 موارد الف وج صحیح است﴾د         واقتصادی میان مردمروابط اجتماعی ﴾ج    ایجاد یک نظام سیاسی﴾ب  زندگی در یک اجتماع سالم﴾الف

 اینکه خداوند هدفی را برگزیندولی ابزار وشیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد کدام صفت الهی زیر سوال می رود؟ -021

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

 کدام یک از احکام دینی واجب نیستند؟-020

 نبرد نظامی با دشمنان﴾د              فرمانبرداری از حاکم جامعه﴾ج           نهی سلطه بیگانگان﴾ب            حفظ استقالل جامعه اسالمی﴾لفا

 ولّی حقیقی انسانها کیست؟  -022 

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

 حکم شری در مورد فرمانبرداری از طاغوت چیست؟-023

 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؟  -024

 تعلیم وتبیین تعالیم دین﴾د             معیت دین اسالمیجما﴾ج        ضرورت اجرای احکام دینی﴾ب            ضرورت پذیرش والیت الهی﴾الف

 والیت به چه معنا است ؟  -025

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

 کدام نوع والیت است؟والیت وسرپرستی خداوند بر تمام عالم هستی -026

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

 والیت اختصاصی خداوند به چه کسانی تعلق می گیرد؟ -027

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

 ی روح ونفس مومنان واقعی وحکومت آنها به ترتیب کدام نوع والیت را مشخص می کند؟سرپرست  -028

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

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

 وخالفت پیامبر وائمه اطهار به ترتیب بیانگر کدام نوع والیت است؟والیت وسرپرستی مخلوقات    -029
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 والیت ظاهری -والیت معنوی﴾د                     باطنی -ظاهری ﴾ج                 باطنی -باطنی﴾ب                    ظاهری  -ظاهری ﴾الف

 کدام نوع والیت آن حضرت است؟اینکه رسول اکرم واسطه همه خیرات وبرکات مادی است نشانگر   -031

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

 باالترین وبرترین مقام پیامبر چیست؟ -030

  دریافت وحی﴾د                    قرب الهی﴾ج  نبوت﴾ب                   والیت معنوی﴾الف

  درس پنجم

 آیه شریفه )) یا ایها الذین امَنوا اطیعوااهلل واطیعواالرسول واُولی االمر منکم((..........براساس  -032 

  اطاعت خدا با رسول واولی االمر برابراست﴾ب                                اطاعت خدا با رسول خدا برابر است﴾الف

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

 آیه شریفه )) اِنَما ولیکم اهلل و رسوله والذین یقیمون الصلوه وَ یُوتوُن الزکاه وَ هُم راکِعوُنَ (( تحت چه عنوانی معروف است؟ -033

 ه تطهیرآی﴾د                      آیه نماز﴾ج                    آیه والیت﴾ب                  آیه زکات﴾الف

 دانسته اند؟﴾نفر از مفسران و مورخان اهل سنت آنرا در شان علی )ع 66کدام آیه شریفه است که  -034

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

 ؟منظور از کلمه رجس چیست﴾ویُطَّهِرَکُم تَطهیرادر آیه شریفه ) اِنَما یرید اهلل لِیُذهِبُ عنکم الرجس اهل البیت  -035

 تاکید بر عظمت اهل بیت﴾د      تطهیر کامل جسم وروح﴾ج        وهماهنگی میان اهل بیتهمسانی ﴾ب    لودگی و گناه اخالقیهر گونه آ﴾الف

 است؟از قول کدامیک از زنان پیامبر نقل گردیده   حادثه ای که در آن آیه تطهیر نازل گردید -036

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

 در کدام حدیث معروف پیامبر اکرم تمامی امامان معصوم را با نام بر شمرده اند؟ -037

 ثقلینحدیث ﴾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؟ -038

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

 ثابت می شود؟﴾و ویژگی خاص برای ائمه اطهار )ع با توجه به آیه شریفه تطهیر کدام صفت -039
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 اعجاز﴾د          عصمت ﴾ج                علم﴾ب  عظمت﴾الف

 در کدام حدیث شریف پیامبر اکرم نسبت خودش به علی را مانند نسبت موسی به هارون می نامد؟ -041

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

 حضرت رسول بعد از خودش بر جای گذارد کدامند؟مطابق حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که  -040

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

 ه نقل کرده اند؟در واقعه غدیر خم چند نفر از اصحاب پیامبر حضور داشتند و این حادثه را بی واسط -042

 نفر00﴾د                      نفر117﴾ج               نفر107777﴾ب             نفر313﴾الف

 کتاب شریف الغدیر از کدامیک از علمای اسالم است و موضوع آن چیست؟ -043

 حلی و موضوع آن اثبات واقعه غدیر است عالمه﴾ب                         است﴾عالمه امینی و موضوع آن وصف فضائل ومناقب علی)ع﴾الف

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

 آیه زیر موید کدام مورد است؟ -044

 ﴾﴾وَیعلَمُ الصابرین)) ام حسبتم اَن تدخلواالجنه ولَمّااهلل الذین جاهدوا منکم 

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

 خواهد گرفتهر کس برای اصالح امور انقالب کند خدا جلو ضرر اورا ﴾د                                   خداوند در مقابل اعمال ما مسئول نیست﴾ج

 یکی ازمواردزیر با آیه ازنظر معنا تطابق دارد آنرامشخص کنید .))وَمَن یَنقَلِب علی عَقَبَیهِ فَلَن یَضُرَّ اهلل شیئاً(( -045

 هر کس در زندگی عقب گرد کند ضرر خواهد کرد﴾ب                 بردامن کبرئیائیش ننشیند گردی  گرجمله کائنات کافر گردند﴾الف

 هرکس برای اصالح امور انقالب کند خدا جلو ضررراخواهد گرفت﴾د                                             وند درمقابل اعمال ما مسئول نیستخدا﴾ج

 رحلت رسول خدا در چه سالی صورت گرفت؟ -046

 ماه دوم سال نهم هجری﴾د           سال یازدهم هجریماه دوم ﴾ج         ماه دهم سال یازدهم هجری﴾ب         ین ماه سال دهم هجریدوم﴾الف

 چند سال بود؟﴾مدت حکومت علی)ع -047

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

 تصرف شهر مکه در چه سالی اتفاق افتاد؟ -048
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 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؟ -049

 سال چهلم هجری﴾د                      هجری   35سال ﴾ج                      هجری 11سال ﴾ب                   سال چهل ودوم هجری ﴾الف

 حکومت بنی امیه در زمان کدام امام معصوم منقرض گردید؟ -051

 ﴾امام سجاد )ع﴾د                       ﴾امام جعفر صادق )ع﴾ج                   ﴾امام موسی کاظم )ع﴾ب                    ﴾امام محمد باقر)ع﴾الف

 چه دلیل شرایط مناسب بعد از پیامبر برای جاعالن حدیث فراهم آمد که به جعل حدیث بپردازند؟ به -050

              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؟ -052

 احتمال جعل حدیث﴾د     ظهور شخصیتهای غیر قابل اعتماد ﴾ج      در حالت سلیقه شخصی در احکام دینی﴾ب          افزایش احتمال خطا﴾الف

با گسترش دنیای اسالم وجود کدام عامل نیاز جامعه بزرگ اسالمی را به وجود یک مرجع علمی وسیاسی معتبر وقابل اطمینان  -053

 برای بیان معارف دینی هویدا می کرد ؟

      تحریف اندیشه های اسالمی ﴾ب                ممنوعیت نوشتن احادیث ﴾الف

 تبدیل حکومت دینی به سلطنت قیصری وکسرایی﴾د                        پیدایش مسائل جدید ﴾ج  

 کدام یک از علمای یهودی در ورود داستانهای خرافی به حیطه احادیث مسلمانان نقش بسزایی ایفا میکرد؟ -054

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

 تنها مالک کرامت وگرامی بودن نزد خدا کدام مورد است ؟ -055

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

 طبق فرموده رسول اکرم برترین جهاد چیست ؟ -056

 برقراری عدالت﴾د            سخن حق در برابر پیشوای ستمگر﴾ج                      جهاد فی سبیل اهلل ﴾ب                   جهاد با نفس ﴾الف

 کدام مورد از اثرات تغییر سیر رهبری بعد از پیامبر اکرم نیست ؟ -057

 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
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