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 الف

 حرام -1

 سرپرستی و رهبری -2

 امامت -3

 الزمه ماندگاری -4

 ب

 نادرست -1

 درست -2

 نادرست -3

 درست -4

 ج

  .شد فراهم حدیث اصل شدن فراموش یا ها عبارت شدن زیاد و کم امکان و یافت افزایش احادیث نقل در خطا احتمال (الف -1

 نفع به یا پرداختند، حدیث تحریف یا جعل به شخصی های غرض براساس آنان و آمد پیش حدیث جاعالن برای مناسب شرایط (ب

 .کردند خودداری احادیث برخی نقل از ستمگر حاکمان

 دادند دخالت دینی احکام در را شخصی ٔ  سلیقه ناچار، به و ماندند بهره بی هدایت مهم منبع یک از محققان و مردم از بسیاری (ج

 .شدند بزرگ اشتباهات گرفتار و

 علم این به خواهد می هرکس .است آن درِ علی و هستم علم شهر من) باِبها مِن فَلیَأِتها الِعلمَ اَرادَ فَمَن بابُها لیٌّعَ وَ الِعلمِ مَدینَةُ اَنَا -2

 .شود وارد آن درِ از باید برسد،

 پایه)نماز، روزه، زکات، حج، والیت( والیت5 -3

 معرفی حضرت علی)ع( به جانشینی پیامبر)ص( -4

 .است الهی کتاب این های سوره از یکی مشابه ای سوره آوردن کریم، قرآن و اسالم دادن نشان غیرالهی برای راه ترین آسان -5

 «یداشتند؛م روا تبعیض عدالت، اجرای در که شدند سقوط دچار سبب، بدین پیشین ملل و اقوام » -6

 د

 الف -1

 ب -2

 ج -3

 ج -4

 س

 و خود برای و کردند عوض را حکومت مسیر تدریج به نیز، عباس بنی و امیه بنی حاکمان -سلطنت به نبوی عدل حکومت تبدیل -1

 .کردند انباشته قیمت گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلّل و بزرگ های کاخ اطرافیانشان

 .باشد داشته او اجتماعی و فردی نیز و جسمی و روحی ظریف و دقیق ابعاد هستی، نظام در او جایگاه انسان، خلقت از کاملی آگاهی -2

 .آنهاست انتظار در عاقبتی چه دقیقا و دارند سرنوشتی چه مرگ، از پس ها، انسان که بداند همچنین



 و کردار و دارند عهده بر خدا رسول از پس را مسلمانان دینی مرجعیت و رهبری مسئولیت دو امامان دیگر و علی امام که آنجا از -3

 شد، داده توضیح که چنان. باشند خطا و گناه از مصون نیز آنان که است ضروری است، مسلمانان راهنمای و اسوه آنان گفتار

 .خداست جانب از امام معرفی دالیل از یکی ویژگی، این داشتن ضرورت

 ظلم، مانند اخالقی رذائل از و دارند دوست را خیرخواهی و عدالت مانند اخالقی فضیلتهای. برخوردارند اختیار قدرت و تفکر سرمایه از -4

 جاودانه زندگی وجوی جست در و گریزان نابودی و فنا از. نامحدودند کماالت و یهاخوب ها، زیبایی دنبال به. بیزارند دروغ و حسادت

 .هستند

 پویایی *اکرم پیامبر از پس معصوم امام وجود *تحریف از کریم قرآن حفظ *زندگی کامل برنامة دریافت برای بشری جامعة آمادگی -5

 اسالم دین بودن روزآمد و

و فقط به بیان رابطه دوستی  اگر کلمه موال به معنای دوست بود الزم نبود پیامبر مردم را در گرمای سوزان صحرای مکه جمع نماید -6

و به حفظ نست! رسالت پیامبر یکی نمی دا خداوند در آیه قرآن بیان این پیام را با کل دورههمچنین و  خود با حضرت علی بپردازد

 کافران وعده نمی داد.شر ایشان از 

 خواهد می مؤمنان از کریم قرآن. است اسالمی جامعه استقالل کند، می ضروری را اسالمی حکومت تشکیل که عواملی از دیگر یکی -7

 عَلَی لِلکافِرینَ هُاللّ یَجعَلَ لَن وَ... .گویند می سبیل نفی قاعده را قرآنی حکم این نروند؛ آنها بار زیر و نپذیرند را بیگانگان سلطه که

 (.است نداده قرار مؤمنان بر کافران ٔ  سلطه برای راهی هرگز خداوند و) سَبِیلًا المُؤمِنِینَ

- کنیم تالش جهان نقاط تمام در مسلمانان، سربلندی و پیروزی و اسالم جهان پیشرفت برای و ندانیم دور مسلمانان سایر از را خود -8

-کنیم دفاع درست های روش با جهان، نقاط تمام در مظلومان از - کنیم خودداری مسلمانان سایر مقدسات به توهین و اهانت زا

 را آنان های برنامه فریب و بشناسیم ورزند، می دوستی اسالم دشمنان با ولی نامند می مسلمان را خود ظاهر به که را کسانی

 .نخوریم

 سخن متنوّع موضوعات درباره و شده نازل تدریج به سال 23 طول در کریم قرآن آیه هزار شش از بیش اینکه با* محتوایی اعجاز -9

 و دارند هماهنگی یکدیگر با بدن یک اعضای از تر دقیق آیاتش بلکه نیست، ناسازگاری و تعارض آن، آیات میان تنها نه است، گفته

 .کنند می تأیید را همدیگر

 ص

 .دهد قرار طاهر و پاک کامالً را شما و را ناپاکی و پلیدی بیت اهل شما از گرداند دور که کرده اراده خدا همانا -1

* است الهی دستورات کننده بیان و دین با مطابق آنان، عمل و سخن اند، معصوم خاص تعداد این چون *)ع( بیت اهل عصمت -2

 منشا الهی عصمت


