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آموزشگاه پرسا

مطابق کدام والیت، وجود پیامبر اکرم (ص) واسطه ي همه ي خیرات و برکات مادي و معنوي به انسان هاست؟  1

تشریعی عامه تکوینی معنوي

امام خمینی (ره) مسلمانان را به تکیه کردن بر  .................. توصیه می کنند و رسول خدا (ص) کسی را که  .................. غیرمسلمان  2
دانسته اند.

تعلیمات اسالم – به مقدسات مسلمانان اهانت و توهین کند تعلیمات اسالم – دادخواهی مظلومی را بشنود اما او را یاري نکند

فرهنگ اسالمی - دادخواهی مظلومی را بشنود اما او را یاري نکند فرهنگ اسالمی - به مقدسات مسلمانان اهانت و توهین کند

این سخن امام خمینی (ره) مبنی بر این که «مذهب اسالم می گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی»  3
و «هر نظام سیاسی غیراسالمی شرك آمیز است»، به ترتیب به کدام یک از دالیل ضرورت والیت ظاهري اشاره دارد؟

ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم – ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم

ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم - ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت

اولین کسی که قرآن را نوشت .................. بود و اولین و برترین حافظ قرآن .................. است. (به ترتیب)  4

حضرت علی (ع) - حضرت علی (ع) پیامبر اکرم (ص) - پیامبر اکرم (ص)

حضرت علی (ع) - پیامبراکرم (ص) پیامبر اکرم (ص) - حضرت علی (ع)

با توجه به آیۀ شریفۀ سورة نساء کسانی که مشمول عبارت  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت» هستند چگونه توصیف شده اند و عاقبت  5
رفتارشان چگونه ترسیم شده است؟

 «الذین یزعمون انهم آمنوا» - «فی االخره من الخاسرین»  «الذین یزعمون انهم آمنوا» - «ضالًال بعیداً» 

 «یبتغ غیراالسالم دنیا» - «فی االخره من الخاسرین»  «یبتغ غیراالسالم دینا» - «ضالًال بعیداً» 

از منظر وحی الهی، خواست آنان که توهم ایمان به کتاب هاي آسمانی را دارند، چیست و به چه کاري مأمور شده اند؟  6

داوري بردن به نزد طاغوت - همراهی با مردم در اقامۀ عدل داوري بردن به نزد طاغوت - کفرورزي به طاغوت

امحاي آثار شرك از جامعۀ اسالمی - کفرورزي به طاغوت امحاي آثار شرك از جامعۀ اسالمی - همراهی با مردم در اقامۀ عدل

در چه صورتی امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود؟  7

اگر پیامبري در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد. اگر پیامبري در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد.

اگر پیامبري در رسیدن به مقام والیت معنوي معصوم نباشد. اگر پیامبري در اجراي احکام الهی معصوم نباشد.

آیۀ شریفۀ  «ُادُع ِالی َسبیِل َربَِّک بِالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالّتی هی احسن»  مؤید کدام یک از مسئولیت هاي پیامبر (ص) بوده و بیانگر  8
چه موضوعی است؟

تعلیم و تبیین تعالیم - حضور تأثیرگذار در عرصۀ جهانی دریافت و ابالغ وحی - حضور تأثیرگذار در عرصۀ جهانی

دریافت و ابالغ وحی - ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم تعلیم و تبیین تعالیم - ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم
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وجه تمایز مصونیّت پیامبر اکرم (ص) از گناه نسبت به مصونیّت سایر انسان ها کدام است و منشأ عصمت آنان چیست؟  9

درونی و اختیاري بودن آن - گزینش آنان از سوي یگانه پروردگار عالم

درونی و اختیاري بودن آن - اعطاي بینش به آنان از سوي یگانه پروردگار عالم

عصمت ایشان از همۀ مصادیق گناه - اعطاي بینش به آنان از سوي یگانه پروردگار عالم

عصمت ایشان از همۀ مصادیق گناه - گزینش آنان از سوي یگانه پروردگار عالم

در چه شرایط مسئولیت  پیامبري و رسالت به نتیجه خواهد رسید و چه زمانی مردم هدایت هاي پیامبر را می پذیرند؟  10

پیامبر تحت تأثیر هوا هاي نفسانی قرار نگیرد - تشخیص دهند که پیامبر توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه را دارد.

پیامبر تحت تأثیر هوا هاي نفسانی قرار نگیرد - مطمئن باشند که پیامبر هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.

پیامبران با بینش عمیق، حقیقت گناه را مشاهده کنند - تشخیص دهند که پیامبر توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه را دارد.

پیامبران با بینش عمیق، حقیقت گناه را مشاهده کنند - مطمئن باشند که پیامبر هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.
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