
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی 11 درس 5

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است.  1

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

پیامبر گرامی اسالم (ص) در حدود سال سوم بعثت در یک دعوت آشکار .................. و در پایان به آنان فرمود:«کدام یک از شما مرا در این  2
راه کمک می دهد ...» این اقدام پیامبر (ص) نشان می دهد که: ..................

خویشان خود را انذار داد - جانشینی پیامبر اکرم (ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود.

عامه مردم را به توحید دعوت کرد – جانشینی پیامبر اکرم (ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود.

خویشان خود را انذار داد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم (ص ) جز دریافت و ابالغ وحی را دارد تنها خداوند می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند.

عامه مردم را به توحید دعوت کرد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم (ص ) جز دریافت و ابالغ وحی را دارد تنها خداوند می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند.

«حجیّت عمل و نظر اهل بیت در عمل به احکام دین» و «مسدود بودن همیشگی راه ضاللت»، به ترتیب مفهوم کدام یک از آیات یا روایات زیر  3
است؟

 «إنّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و یطّهرکم تطهیراً» - «انّی تارك فیکم الّثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ...» 

 «أطیعوا اهللا و أطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم» - «انّی تارك فیکم الّثقلین کتاب اهللا و عترتی أهل بیتی ...» 

 «أطیعوا اهللا و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم» - «انّما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوا ...» 

 «انّی تارك فیکم الّثقلین کتاب اهللا و عترتی أهل بیتی ...» - «انّما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوا ...» 

طرح سؤال، برادر، وصی و جانشین در .................. رخ داد و حدیث .................. را پیامبر به طور مکرر از جمله روزهاي آخر عمر خود بیان  4
می کردند.

حدیث منزلت ـ منزلت دعوت خویشان ـ منزلت حدیث منزلت ـ ثقلین دعوت خویشان ـ ثقلین

هدایت نکردن قوم کافران توسط خداوند، مربوط به کدام یک از آیه هاي زیر است؟  5

 «یا اّیها الّرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک...»  «ما اِّن تمّسکتم بهما...» 

 «یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا لّرسول و اولی االمر منکم»  «انما ولیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصالة...» 

اهمیت پیام رسانی در آیۀ شریفۀ تبلیغ از دقت در کدام بخش این آیه به دست می آید؟  6

 «یا اّیها الّرسول بلغ ما انزل الیک»  «و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته» 

 «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافریَن»  «و اهللا َیْعصمک من الناس» 

کدام حدیث را پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر به حضرت علی (ع) فرمود و در کدام حدیث به ختم نبّوت پیامبر (ص) اشاره شده است؟  7

جابر - غدیر جابر - منزلت منزلت - غدیر منزلت - منزلت 

موضوع اهمیت پیام رسانی در آیۀ شریفۀ « تبلیغ یا ابالغ » از کدام بخش آیه قابل دریافت است؟  8

 «یا ایها الرسول بّلغ ما انزل الیک من ربک»  «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» 

 «و اهللا یعصمک من الناس»  «ان اهللا ال یهدي القوم الکافرین» 

1



«هدایت نکردن قوم کافران توسط خداوند» مربوط به کدام یک از موارد زیر در ارتباط با تعیین امام از سوي خداوند می باشد؟  9

«یا ایها الرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک»

«ما إن تمسکتم بهما لن تضّلوا ابداً»

«یا ایها الّذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»
«إنما ولیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصالة...»

قرآن کریم پیش از هشدار به ضرورت کفر نسبت به طاغوت و طاغوتیان، نسبت به کدام مسئله در رابطه با والیت خداوند فرمان داده  10
است؟

شناخت مصادیق اولی االمر و لزوم تبعیت از ایشان اجراي عدالت در جامعه براي اقامۀ احکام و قوانین دینی 

پیروي و تبعیت عملی از خدا، رسول و ولی امر مالزمت همیشگی قرآن و عترت و لزوم تمسک به هر رو

2

5 
س

در
 1

1 
ی

دین
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