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آموزشگاه پرسا

حضرت علی (ع) بر چه مبنایی پس از مشاهدة رفتار مسلمانان روزگار خود، آیندة آنان را پیش بینی کردند؟  1

روشن بینی و درك عمیق شان حاکم شدن بنی امیه بر جامعه پیش بینی پیامبر (ص) از آینده مفاهیم قرآن کریم

این موضوع که ائمۀ اطهار با این که با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیري و با حضور سازنده و فعال و با تکیه  2
بر علم الهی خود دربارة مسائل اظهارنظر می کردند، ما را متوجه کدام نقش امامان می نماید؟

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - مرجعیت دینی اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - مرجعیت دینی

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - والیت ظاهري تعلیم و تفسیر قرآن کریم - والیت ظاهري

ثمرات «فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث» و «بقاي تفکر اسالم راستین» هر کدام به ترتیب معلول کدام اقدام امامان شیعه است؟  3

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - تعلیم و تفسیر قرآن اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه

تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - تعلیم و تفسیر قرآن تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه

هر یک از موارد «شرایط اختناق آمیز»، «دست بردن به قبضه شمشیر علیه یزید» و «افزایش زمینه فعالیت شیعیان» مربوط به اقدام کدام یک  4
از امامان معصوم است؟

امام صادق - امام حسین - امام رضا امام کاظم - امام حسن - امام رضا

امام صادق - امام حسن - امام رضا امام کاظم - امام حسین - امام رضا

براي تحقق این سخن امام صادق (ع) «مایه زینت و زیبایی ما باشید نه مایه  زشتی و عیب» رعایت کدام یک الزامی است؟  5

با پیروي عملی از پیامبر و ائمه سبب بدبینی دیگران به تشیع نشوید جلوگیري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان

از مظلومات در سراسر جهان با روش هاي درست دفاع کنیم اعتقادات خود را با دانش و استدالل اعتال و ارتقا بخشید

با توجه به فرمایش امام علی (ع)، به ترتیب تشخیص راه رستگاري و الزمۀ پیروي از قرآن چیست؟  6

شناسایی روي آورندگان به صراط مستقیم - شناسایی ایمان آورندگان به قرآن

شناسایی ایمان آورندگان به قرآن - شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم

شناسایی ایمان آورندگان به قرآن - شناسایی روي آورندگان به صراط مستقیم

شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم - شناسایی فراموش کنندگان قرآن

این حدیث امام صادق (ع): «مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب» بیانگر چه مفهومی است؟  7

شعَیۀ حقیقی، همۀ معصومین را داراي مقام امامت می داند. تنها کسانی رستگارند که از حضرت علی (ع) پیروي کنند.

وظیفۀ مسلمانان کنار گذاشتن اختالف ها و ایجاد وحدت است. شیعه بودن تنها به اسم نیست، بلکه باید با عمل صالح همراه باشد.

از دقت در پیام حدیث امام صادق (ع) خطاب به شیعیان که فرمودند: «مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب»، کدام مفهوم را در   8
می یابیم؟

نباید قرآن در زندگیمان تبدیل به یک کاال شود. تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام میسر است.

شیعه بودن تنها به اسم نیست، بلکه اسم باید با عمل صالح همراه باشد. راه حل نهایی نجات از بازگشت به دوران جاهلیت توجه به آیات الهی است.
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کدام یک از موارد زیر در ارتباط با «تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو» از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد؟  9

اظهارنظر امامان دربارة همۀ مسائل به دور از انزوا و گوشه گیري

بهره مندي مشتاقان معارف قرآنی از قرآن کریم

انتقال معارف اسالمی به نسل هاي بعدي از طریق آموزش به فرزندان خود

ایجاد یک نهضت علمی و فرهنگی بزرگ توسط امامان و به روز کردن دین اسالم

کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با غیبت حضرت مهدي (عج) صحیح است؟  10

به فرمان خداوند، حضرت مهدي (عج) در کل دوران غیبت خود با هیچ شخصی به صورت مستقیم در ارتباط نبوده است.

حضور و ظهور امام عصر (عج) در دوران غیبت کبري منتفی است.

غیبت آن حضرت به دو دستۀ صغري و کبري تقسیم می شود که غیبت صغري تا سال  هجري قمري ادامه داشت.

غیبت آن حضرت بدین معناست که ایشان در جامعه حضور دارند، ولی از دیده ها غایبند.
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