
۱ديني سومميالد رحيمي

۱. برترين و باالترين قلمرو رسالت پيامبر اكرم (ص) چيست؟
۴) واليت تكويني۳) واليت تشريعي۲) هدايت به امر۱) واليت معنوي

۲. عبارت: ايُّها النّاس من اَْولَي النّاِس بالُمؤمنين ِمن اَنفُِسهم  به دنبال نزول آيه ي شريفه .................. كه بازتاب آن، .................. بيان شد.
۱)  يا ايّها الّرسول بلغ ما اُنزل اليک من ربّک و ان لم تفعْل فما بَلَّغَْت رسالته  - تعيين مصداق جانشينان الهي پيامبر بود.

۲)  يا ايّها الّذين آمنوا اطيعوا هللا و اطيعوا الّرسول و اولي األمرمنکم - تعيين مصداق جانشينان الهي پيامبر بود.
۳)  يا ايّها الّذين آمنوا اطيعوا هللا و اطيعوا الّرسول و اولي األمر منکم - قبول واليت و سرپرستي خدا و پيامبرش بود.

۴)  يا ايّها الّرسول بلَّغ ما اُنزل اليک من ربّک و ان لم تفعْل فما بَلَّغَت رسالته  - قبول واليت و سرپرستي خدا و پيامبرش بود.

۳. با توجه به آيه ي شريفه ي " َو هللا جعل لکم من اَنفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنين و حفدةً ..."  كدام مفهوم مستفاد مي 
گردد؟

۱) خدا براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا به وسيله آن آرامش يابيد.
۲) خدا براي شما از زنانتان همسراني قرارداد و از زنانتان براي شما فرزندان و نوادگان نهاد.

۳) زن و مرد دوام وجود خود را در فرزند مي بينند و رشد و بالندگي او را در پايداري وجود خود مي يابند.
۴) عالي ترين زمينه براي تشكيل خانواده نياز به فرصتي مناسب براي رشد اخالقي زن و مرد و فرزندان است.

۴. با توجه به آيه ي  سوره ي آل عمران «اِّن الّدين عنداهللا االسالم و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب...» علت اختالف اهل كتاب كدام
وصف ند؟

۱) يا اين كه علم داشتند از روي ستم و تجاوز اين اختالف را به راه انداختند.
۲) يهوديان و مسيحيان هر كدام مردم را به راه خود دعوت مي كردند.

۳) چون جهل داشتند از روي ستم و تجاوز اين اختالف را به راه انداختند.
۴) چون تبليغات پيامبر قبلي يا از بين رفته بود و يا تخريب كلي شده بود.

۵. با بررسي آيات و احاديث درتعيين امام، كدام مطلب نادرست است؟
۱) پيامبر (ص) از طرف خداوند معين مي شود و تنها كسي كه مي تواند فرد شايسته ي مقام امامت را برگزيند پيامبر اسالم (ص) است.

۲) حضرت فاطمه (س) جزو اهل بيت است، اگر چه عهده دار امامت نبوده، اما داراي علم و عصمت كامل است.
۳) الزمه ي مقام امامت، علم و معرفت كامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان گونه كه پيامبر (ص) اين دو ويژگي را دارا بود.

۴) پيامبر اكرم (ص) حضرت علي (ع) و يازده فرزند ايشان را به جانشيني خود معرفي كرده است و آنان عهده دار مسئوليت امامت اند.

۶. پيام آيات "وهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم ..." و "قضي ربّک  اال تعبدوا االاياه و بالوالدين ..." به ترتيب
كدام است؟

۱) خانواده بستر رشد و بالندگي فرزندان است - احسان بي قيد و شرط از والدين
۲) خانواده بستر رشد و بالندگي فرزندان است - اطاعت بي قيد و شرط از والدين

۳) زن و مرد در كنار هم احساس آرامش مي كنند - احسان بي قيد و شرط به والدين
۴) زن و مرد در كنار هم احساس آرامش مي كنند - اطاعت بي قيد و شرط از والدين

۷. موضوع كدام آيه، تداعي حجة الوداع رسول گرامي (ص) را مي كند؟
۴) اطاعت۳) تطهير۲) ابالغ۱) واليت

 و لو کانوا ال يعقلون و منهم من ينظر اليک افأنت تهدی مَّ ۸. مفهوم كلي آيات شريفه ي و منهم من يستمعون اليک افانت تسمع الصُّ
العمی و لو کانوا ال يبصروَن كدام است؟

۱) يكي از ويژگي هاي انسان ، قوه ي اختيار است كه به كمك آن مي توان  راه را از چاه شناخت.
۲) يكي از ويژگي هاي انسان، قوه ي تعقل است كه به كمك آن مي توان راه را از چاه شناخت.

۳) تشخيص درست هدف به كمك عقل ممكن است.
۴) الزمه ي درك حجت ظاهري ، كارآمدي و سالمت حجت باطني است.

۱۹
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۹. ريشه و منشأ اختالف و تعداد اديان، در كدام آيه ي شريفه مطرح شده است؟
۲)  هللا اعلم حيث يجعل رسالته۱)  و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ....
۴)  ... ما انزل الی ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب ...۳)  .... اّال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينُهم

۱۰. عبارت هاي يخرجهم من الظلمات الی النّور، اطيعوا هللا و الرسول ...  و «اسالم هم زمان با اين كه به انسان مي گويد خدا را عبادت
كن و چگونه عبادت كن، به او مي گويد چگونه زندگي كن و ...» به ترتيب به كدام يك از قلمرو هاي رسالت مربوط مي شوند؟

۲) واليت ظاهري – واليت معنوي – مرجعيت علمي۱) واليت ظاهري – واليت معنوي – واليت ظاهري
۴) واليت معنوي – واليت ظاهري – مرجعيت علمي۳) واليت معنوي – واليت ظاهري – واليت ظاهري

۱۱. سوال .................. از پيامبر (ص) در خصوص آيه ي .................. به اين امر منجر شد كه پيامبر (ص) اسامي تمام امامان را يك به
يك بيان كنند.

۱) ام سلمه - اطاعت: يا ايّها الّذين ءامنوا اطيعوا هللا و اطيعوا الّرسوَل
۲) ام سلمه - تطهير: انّما يريد هللا ِليُذهب عنکم الّرجس اهل البيت

۳) جابربن عبداهللا - اطاعت: يا ايّها الّذين ءامنوا اطيعوا هللا و اطيعوا الّرسوَل
۴) جابربن عبداهللا - تطهير: انّما يريد هللا ِليذِهَب عنکم الّرجَس اهل البيت

۱۲. چراغ هدايتي كه در پرتو آن در عصر غيبت، راه را از بي راهه مي شناسيم، .................. است و به فرموده ي حضرت علي (ع)،
دوستي و الفت ميان حاكم و مردم به سبب .................. محقق مي شود.

۱) حكومت هاي دموكراتيك رايج - فقط اداي حق رهبر بر مردم
۲) مرجعيت و واليت فقيه - اداي حقوق متقابل رهبر و مردم

۳) مرجعيت و واليت فقيه - فقط اداي حق مردم بر رهبر
۴) حكومت هاي دموكراتيك رايج - اداي حقوق متقابل رهبر و مردم

۱۳. آن جا كه به بيان امام علي (ع)، خشم عمومي مردم، خشنودي خواص را از بين مي برد و رضايت عمومي، خشم خواص را بي اثر مي 
نمايد، ايجاب مي كند كه:

۱) حاكم خود را از سركشي نجات دهد و تندروي را در خود فرونشاند و عقلش را به جايگاه اصلي برگرداند.
۲) دوست داشتني ترين چيزها در نظرحاكم، چيزي باشد كه در حق ميانه ترين و در عدل شامل ترين باشد.

۳) بدكار و نيكوكار در نظر حاكم يك سان نباشند تا بدكاران به كار بد تشويق نشوند و نيكوكاران به كار خير بي رغبت نگردند.
۴) حاكم به گونه اي عمل كند كه در پيشگاه خداوند، معذور باشد و دل مشغولي هاي حكومت، او را از رسيدگي به همگان باز ندارد.

۱۴. امام علي (ع) پيرامون .................. آراستگي و زيبايي زن براي شوهرش را .................. معرفي مي كند.
۲) رابطه ي محبت آميز با همسر - معادل يك سال روزه داري۱) همسرداري - اعتكاف و شب زنده داري در مسجد النّبي

۴) رابطه ي محبت آميز با همسر - پاداش بزرگ نزد خداوند۳) همسرداري - جهاد زن
۱۵. اّولين آيات نازل شده بر پيامبر اكرم (ص) با .................. نشان دهنده ي .................. هستند.

۱) ذكر نكات علمي بي سابقه - اعجاز لفظي
۲) تكريم علم و دانش و كتابت - اعجاز لفظي

۳) تكريم علم و دانش و كتابت - تأثيرناپذيري از فرهنگ و عقايد و جاهليت
۴) ذكر نكات علمي بي سابقه - تأثيرناپذيري از فرهنگ و عقايد و جاهليت

۱۶. پيام كدام عبارت شريفه ي با بقيه متفاوت است؟
۲) يا بنی ءادم خلقت االشيای الجلک و خلقتک لنفسی۱) و� العزة و لرسوله و للمؤمنين

۴) و الذين کسبوا السيئات جزائ سيئة بمثلها ...۳) عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعينهم
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۱۷. يكي از «بايدها» و يكي از «نبايدها»ي قرآني كه شكل دهنده به «قوانين ثابت» در اجتماع بشري است به ترتيب از دقّت در پيام كدام
آيه مفهوم مي گردد؟

۱) يا ايّها الّرسول بلّغ ما اُنزل اليک من ربّک- و الذين کفروا اولياءهم الطّاغوت 
۲) يا ايّها الّرسول بلّغ ما اُنزل اليک من ربّک- و لن يجعل هللا للکافرين علی المؤمنين سبيالً 

۳) لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط- و الذين کفروا اولياءهم الطّاغوت 
۴) لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط- و لن يجعل هللا للکافرين علی المؤمنين سبيالً 
۱۸. اگر بگوييم:  «پذيرش هدايت الهي از طريق اجبار به دست نمي آيد.» پيام آيه ي شريفه ي .................. را ترسيم كرده ايم.

۱)  انّا انزلنا عليک الکتاب للنّاس بالحّق فمن اهتدی فلنفسه و من ضّل فانّما يضّل عليها و ما أنت عليهم بوکيل
۲)  و منهم من ينظر اليک افانت تهدی العمی و لو کانوا ال يبصرون

۳) اهدنا الّصراط المستقيم صراط الّذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الّضالين
ً ۴) رسالً مبّشرين و منذرين لئّال يکون للنّاس علی هللا حجه بعد الّرسل و کان هللا عزيزاً حکيما

۱۹. آن جا كه با تشكيل حكومت اسالمي،  منافع ظالمان و مستكبران به خطر مي افتد و آنان با تمام امكانات و ابزارهايي كه دارند،
مي كوشند كه مردم را دچار سختي و مشكالت كنند تا باالخره دست از حق طلبي خود بردارند، ايجاب مي كند كه مردم .................. و

آيه ي شريفه ي .................. دليل قرآني آن است.
۱) از خود استقامت و پايداري نشان دهند - «فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا»

۲) پايبند قوانين و مقررات حكومت اسالمي باشند - «و اّن ربّکم الّرحمن قاتبعونی و اطيعوا امری»
۳) پايبند قوانين و مقررات حكومت اسالمي باشند - «قل اطيعوا هللا و الّرسول فان تولّوا فاّن هللا ال يحب الکافرين»

۴) از خود استقامت و پايداري نشان دهند - «فلذاک فادع و استقم کما امرت و ال تتبع اهواءهم»

۲۰. حديث  «کلمة ال اله اّال هللا حصنی فمن دخل حصنی ءامن من عذابی» ، اشاره به  ..................  دارد و تجلي  .................. در زندگي
اجتماعي با  .................. ميسر است و اين حديث از جمله اقدامات ائمه براي  .................. ، در راستاي  .................. بيان شده است.

۱) توحيد- توحيد- واليت امام- عدم تأييد حاكمان- واليت ظاهري
۲)  امامات- واليت- واليت معنوي امام- عدم تأييد حاكمان- واليت ظاهري

۳) امامات- واليت- واليت معنوي امام- حفظ سخنان و سيره ي پيامبر (ص)- مرجعيت ديني
۴) توحيد- توحيد- واليت امام- حفظ سخنان و سيره ي پيامبر (ص)- مرجعيت ديني

۲۱. به ترتيب هر يك از موارد« اجراي امر به معروف و نهي از منكر»، « تنظيم قرآن كريم» و «انجام بسياري از وظايف شرعي مطابق
گرفتار و رفتار پيامبر (ص)» با كدام عبارت شريفه در ارتباط است؟

۱) «يعلّمهم الکتاب» -  «يتلو عليهم ءاياته»   -  «أمرت العدل بينکم»
۲) «هللا ولّی الّذين ءامنوا»  -  «امرت العدل بينکم»  -  «يعلّمهم الکتاب»
۳) «انزلنا معهم الکتاب»  -  «يعلّمهم الکتاب»  -  «امرت العدل بينکم»

۴) «امرت العدل بينکم» -  «يتلو عليهم ءاياته» -  «يعلّمهم الکتاب»
۲۲. « انزواي شخصيت هاي با تقوا و جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر(ص) و به منزلت رسيدن طالبان قدرت و ثروت» و «انزواي

شخصيت هاي اصيل اسالمي به خصوص، اهل بيت(ص) و جايگاه برجسته ي افرادي كه در تفكر و عمل از معيار هاي اسالمي به دور
بودند.»، به ترتيب نتيجه ي  ..................  و .................. است كه از مسائل و مشكالت  ..................  بعد از رحلت رسول اكرم(ص)

مي باشد.
۱) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي - ظهور شخصيت ها و الگوهاي غير قابل اعتماد - سياسي، اجتماعي و

فرهنگي
۲) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي - تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث- سياسي،اجتماعي و فرهنگي

۳) ظهور شخصيت ها و الگو ها ي غير قابل اعتماد - تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي- ممنوعيت از نوشتن احاديث
پيامبر(ص)

۴) ظهور شخصيت ها و الگو ها ي غير قابل اعتماد - تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث- ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر(ص)
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۲۳. «استقامت در برابر ناماليمات»، «برنامه ريزي براي آينده ي فرزندان» و «مديريت داخلي خانه»، به ترتيب مرتبط با كدام يك از نقش 
هاي زن يا مرد در خانواده است؟

۱) مديريت و نگاهباني از حرام خانواده - محت و نظارت پدري - تدبير امور خانه
۲) محبت و نظارت پدري - مديريت و نگاهباني از حريم خانواده - همسرداري
۳) مديريت و نگاهباني از حريم خانواده - محبت و نظارت پدري - همسرداري

۴) محبت و نظارت پدري - مديريت و نگاهباني از حريم خانواده - تدبير امور خانه
۲۴. اگر سؤال شود: «چگونه مي توانيم ايستادگي و عزت در برابر هوس و گناه را در خود تقويت كنيم؟»، پيام كدام آيه پاسخ اين سؤال

است؟
۱)  «و لقد کّرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الّطيّبات»

۲)  «للذين احسنوا الحسنی و زيادةً و ال يرهق وجوههم قتّر و ال ذلّة»
۳)  «و � العّزة و لرسوله و للمؤمنين و لکّن المنافقين ال يعلمون»

۴)  «من کان يريد العّزة فللّه العّزة جميعاً»
۲۵. يك جامعه ي منتظرچه زماني اشتياق جوامع بشري را برخواهند انگيخت؟  (گروه زبان)

۱) منجي را معرفي نمايد و خصوصيات او را بشناساند.
۲) حكومت طاغوت را نفي كند و يكتاپرستي را به ظهور رساند.

۳) با تبليغات وسيع انسان ها را به مسئوليت هاي يك منتظر آشنا سازد.
۴) عدالت جهاني را در حد توان تمرين نمايد و براي تحقق آن پيش رود.



پاسخنامه كليدي آزمون با كد: ۱۰۳۵۲۸
-۱۱-۲۱-۳۳-۴۱-۵۱
-۶۱-۷۲-۸۴-۹۳-۱۰۴

-۱۱۳-۱۲۲-۱۳۲-۱۴۳-۱۵۳
-۱۶۴-۱۷۴-۱۸۱-۱۹۱-۲۰۴
-۲۱۴-۲۲۱-۲۳۱-۲۴۴-۲۵۴


