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اهللا(يي شريفه آيه-1 ال ان هدانا و ما كنّا لنهتدي لو  را ترجمه كنيد.)و قالوا الحمدهللا الّذي هدانا لهذا
 به سؤاالت زير پاسخ دهيد:)و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً(با توجه به عبارت قرآني-2

 الف) پيام آن را بنويسيد.
ب) اين آيه بيانگر چيست؟

 را ترجمه كنيد.)أفلم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم(يي شريفه آيه-3
(صحيح/ غلط) مشخص كنيد. (صحيح/ غلط) مشخص كنيد.* درستي يا نادرستي عبارات زير را با  * درستي يا نادرستي عبارات زير را با

و هدايت موجودات تناسبي وجود ندارد.-4  ميان هدف، خلقت
و رفتار پيامبر اكرم-5 و معتبرترين مرجع6گفتار  علمي براي فهم عميق آيات الهي است.اولين
و خداوند، ائمه6تعيين جانشين رسول خدا-6 و راهنمايي خدا بوده  را به اين مقام برگزيده است.:ي اطهار با هدايت
مي7با توجه به كالم امام علي-7 و يگان زماني فرا و از اتحاد و پراكندگي متحدند  گردانند. گي رويرسد كه مردم آن در اختالف با يكديگر

 * جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.* جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 ها به هدف مشترك .............. نام دارد كه به معناي .............. در برابر خداست.ي كلي براي رسيدن انسان برنامه-8
و .............. ها از هدايت معنوي به درجه مندي انسان ميزان بهره-9  آنان بستگي دارد.ي .............

مي6پس از پيامبر اكرم-10 و حفظ آن در ميان مسلمانان پايان  يابد. قلمرو .............. رسالت يعني ............. با وجود قرآن
و آشكارتر از .............. نيس زماني فرا خواهد رسيد كه چيزي پوشيده7ي امام علي به فرموده-11 ت.تر از .............

 * مفاهيم زير را تعريف كنيد.* مفاهيم زير را تعريف كنيد.
 امي-12
 شيعه-13
 تقيه-14

 * به سؤاالت زير پاسخ كوتاه بدهيد.* به سؤاالت زير پاسخ كوتاه بدهيد.
بي-15  سابقه را در خصوص اعجاز محتوايي قرآن ذكر كنيد. دو نمونه از نكات علمي
و حافظان وحي چه كساني بودند؟-16  كاتبان
و اهل بيت در ارتب6دو مورد از نكاتي را كه پيامبر اكرم-17  در حديث ثقلين بيان فرمودند، بنويسيد.:اط با قرآن
 ساز وحدت مسلمانان چيست؟ زمينه-18
 هاي حديثي زير را بنويسيد. نام گردآورندگان كتاب-19

 الف) االستبصار
ال يحضره الفقيه ب) من

 * به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.* به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.
بي چه عواملي انسان-20 كت ها را مينياز از  نمود؟ فقط نام ببريد. اب جديد
 دارد؟» در عين نزول تدريجي، انسجام دروني«چگونه قرآن كريم-21
و حديث غدير به سؤاالت زير پاسخ دهيد. با دقت در آيه-22 ي ابالغ

 دهد؟مي6الف) خداوند چه فرماني به پيامبر
ب) اهميت اين فرمان چقدر است؟

و علي درِ آن است، هر كسمي«فرمود:كه6از سخن پيامبر اكرم-23 چه» خواهد به اين علم برسد، بايد از درِ آن وارد شود. من شهر علمم
(ذكر دو مورد كافي است) نكاتي به دست مي  آيد؟

 را در راستاي واليت ظاهري ايشان بنويسيد.7ي امام صادقي مبارزه شيوه-24

و روايات: و روايات:* بخش آيات  * بخش آيات
و الّذي قدر فهدي(ي شريفه آيات-1  را ترجمه كنيد.)سبح اسم ربك االعلي الّذي خلق فسوي
 را:)و ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم(عبارت قرآني-2

ك د.ينالف) ترجمه
 آيه بيانگر چيست؟ اينب) بنويسيد

و زندگي 1آزمون شماره-3دين

و زندگي 2آزمون شماره-3دين
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لفو إن كانوا(عبارت قرآني-3  را ترجمه كنيد.)ي ضاللٍ مبينمن قبل
و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية«حديث-4  بيانگر چيست؟» من مات

 * به سؤاالت زير پاسخ دهيد:* به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
آن» طاغوت«-1 و پيروي از  ها چه حكمي دارد؟ چه كساني هستند؟
ع آيه-2  لت نزول چه بود؟ يك پيام از آن استخراج كنيد.ي تطهير در منزل چه كسي نازل شد؟
و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية(يي شريفه علت نزول آيه-3  را به طور كامل شرح دهيد.)انّ الّذين امنوا
 نگهداري حديث از طريق حافظه چه اشكاالتي داشت؟ آن را به طور دقيق بنويسيد.-4
جه:امامان بزرگوار-5 مياز دو آنت با حاكمان زمان خود مبارزه  ها را بنويسيد. كردند،
 را توضيح دهيد.» انسجام دروني در عين نزول تدريجي«از اعجاز محتوايي قرآن-6
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و اگر خدا هدايتمان نمي-1  يافتيم. كرد ما خود راه نميو گويند سپاس خداوندي را كه ما را به چنين جايگاهي هدايت كرد
ي بيگانگان را بپذيرند. الف) مسلمانان نبايد سلطه-2

ي اسالمي در برابر كفار است.ب) اين آيه بيانگر حفظ استقالل جامعه
ك اند پس آيا در زمين نگشته-3 آنتا بنگرند، كه سرانجام كساني  ها بودند چگونه بود؟ه پيش از
 صحيح-7 صحيح-6 صحيح-5 غلط-4
و ابالغ وحي-اول-10 عمل-ايمان-9 تسليم بودن-اسالم-8  باطل-حق-11 دريافت

و طرفدار است.-13 ناخوانده درس-12  شيعه به معناي پيرو، يار
و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت دارد را مخفي نگه دارند به گونهكوشيمي:امامان بزرگوار-14 در دند آن بخش از اقدامات اي كه

 گويند.مي» تقيه«از مبارزه عين ضربه زدن به دشمن كمتر ضربه بخورند. به اين شيوه
و گياهان15-1  ) زوجيت در تمام موجودات زنده اعم از انسان، حيوانات

 ميان ستارگانبه) وجود جاذ2
 كنندگان آيات قرآن كاتبان وحي عبارت بودند از نويسندگان قرآن/ حافظان وحي عبارت بودند از حفظ-16
و پيامبر الف) همان-17 هم6طور كه قرآن و اهل بيت نيز همواره با و ملزوم يكديگرند قرآن  اند. الزم

درب) همان مي طور كه قرآن هميشگي است وجود معصوم نيز  باشد. كنار آن هميشگي
و پيامبر-18 (اعتقاد به خدا و قيامت6باورهاي مشترك فراوان مانند و قرآن (
ال يحضره الفقيه←استبصار-19  شيخ صدوق←شيخ طوسي/ من
ي كامل زندگيي بشري براي دريافت برنامه ) آمادگي جامعه20-1

 ) حفظ قرآن مجيد از تحريف2
6م پس از پيامبر اكرم ) وجود امام معصو3
 گويي به نيازهاي زمانه هاي پاسخ بيني راه ) پيش4

و نوشتهمي-21 در هاي اوليه دانيم كه آثار و كماالتشان متفاوت است. از اين رو دانشمندان معموالً و متفكران با آثار دوران پختگي ي دانشمندان
ميي خود تجديد هاي گذشته نوشته و اگر بتوا نظر مي هاي گذشته نند كتابكنند  نمايند.ي خود را اصالح
و درباره23ي قرآن كريم در طول كه بيش از شش هزار آيه با اين و... سـخن سال نازل شده ي موضوعات متنوعي چون توحيد، معاد، انسـان

و ناسازگاري نيست، بلكه آياتش دقيق اع گفته است، با اين وجود نه تنها ميان آيات تعارض  اند. ضاي يك بدن با يكديگر هماهنگتر از
آن-22 و ابالغ كند. الف) و بدان فرمان يافته به مردم برساند  چه بر او نازل شده

ب) به آن ميزان است كه اگر انجام نگيرد اصل رسالت به انجام نرسيده است.
 از همه داناتر است.6پس از رسول خدا7اوالً: حضرت علي-23

و گر نه رسول خدا7ثانياً: حضرت علي  فرمود كه همه بايد به ايشان مراجعه كنند. نمي6در علم خود معصوم است
و علويان، عليه امويان، ناخشنودي نسبت به دستگاه بني7در زمان امام صادق-24 اميه به اوج رسيده بود. در اين شرايط دو جناح عباسيان

 تر كرد.ي خود را غني ارزهمب7كردند، به همين جهت امام صادق فعاليت مي

و روايات: و روايات:* بخش آيات  * بخش آيات
آن-1 و  نمود.گيري كرد، سپس هدايت كه اندازه نام پروردگار وااليت را منزه بدار، همان كه آفريد، سپس آراست
آن-2 و اهل كتاب اختالف نكردند مگر بعد از رو الف) (اختالفي) از و تجاوز بينشان.يكه از حقيقت آگاه شدند  ستم

و چند و ريشهب) آيه بيانگر منشأ اختالف مي ديني  باشد.ي پيدايش اديان مختلف
 گر چه از قبل بودند در گمراهي آشكار-3
مي اين حديث بيانگر ضرورت شناخت-4  باشد. امام

 * به سؤاالت زير پاسخ دهيد:* به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
مي-1 و قانون كساني كه به مردم فرمان آن گذاريمي دهند و قانون كنند، در حالي كه خداوند و فرمان گرفته از قرآن شان، نشأت ها را تعيين نكرده

و مراجعهشو يعني برخاسته از فرمان الهي نيست، طاغوت ناميده مي و انج ند  ام دستورهاي وي بر مسلمانان حرام است.به طاغوت

و زندگي پاسخ سؤال 1آزمون شماره-3هاي دين

و زندگي پاسخ سؤال 2آزمون شماره-3هاي دين
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 سلمه نازل شد.ي تطهير در منزل ام آيه-2
من«6دعاي پيامبر:علت نزول آ خدايا! اينان اهل بيت كناند، و ناپاكي حفظ  بود.» نان را از هر پليدي

 كند.مي را بيان7و امام حسين7، امام حسن(س)، حضرت فاطمه7پيام: اين آيه، عصمت حضرت علي
اهللا گويد: در خانهمي6بن عبداهللا انصاري از ياران رسول خدا جابر-3 و در حضور رسول وارد شد،7بوديم كه حضرت علي6ي خدا

و فرمود: سوگند به خدايي كه جانم در دست6رسول اهللا  و با دست به آن زد فرمود: برادرم به سويتان آمد. سپس رو به سمت كعبه كرد
ا ميقدرت و كساني كه از او پيروي و در روز قيامت اهل نجات وست، اين مرد  اند. كنند، رستگارند

در ترين شما در انجام فرمان خدا، صادق آورنده به خدا، وفادارترين شما به خدا در پيمان، راسخ سپس فرمود: اين مرد اولين ايمان ترين شـما
و ارجمندترين شما نزد خداست. داوري بين مردم، بهترين شما دررعايت مساوات بين آن  ها

ي تطهير نازل شد. در همين هنگام آيه
زي الف) احتمال خطا در نقل احاديث افزايشمي-4 و و امكان كم ميها يا فراموش شدن اصل اد شدن عبارتيافت  شد. حديث فراهم

ميب) شرايط منا آمد كه براساس اغراض شخصي به جعل يا تحريف حديث بپردازند يا به نفع حاكمان ستمگر سب براي جاعالن حديث فراهم
 از نقل برخي احاديث خودداري كنند.

مينج) نوشته و منبعي كه از طريق آن بتوان احاديث درست را از نادرست تشخيص داد در دست نباشد. شدن حديث سبب  شد كه مدرك
مي تر از همه، ايند) مهم و محققان از يك منبع مهم هدايت بي بهره و به ناچار سليقه كه مردم ي شخصي را در احكام دينـي دخالـت ماندند

 دادند. مي
و اداره-5 پ الف) از آن جهت كه رهبري و الزم بود كه براي انجام دادن اين وظيفه به دري جامعه از جانب خدا به آنان سپرده شده بود و ا خيزنـد

و امكانات، حاكمان غاصب را بركنار كنند.  صورت وجود شرايط
و زير پا گذاشتن قوانين اسالمي را گناه مي و معتقد بودند كه اگر حاكمي حقوق مردم را زيرب) از آن جهت كه سكوت در مقابل ظلم دانستند

و به احكام اسالمي عمل نكند، براساس وظيفه م پا گذارد و نهي از منكر بايد با او مقابله كرد.ي امر به  عروف
و نوشتهمي-6 در هاي اوليه دانيم كه آثار و كمالشان متفاوت است. از اين رو، دانشمندان معمـوالً و متفكران با آثار دوران پختگي ي دانشمندان

ميي خود تجديد هاي گذشته نوشته و اگر بتوانند كتاب نظر اص هاي گذشته كنند ميي خود را  نمايند. الح
و درباره23ي قرآن كريم در طول كه بيش از شش هزار آيه با اين ي موضوعات متنوعي مانند توحيد، معاد، انسان، نظام خلقت، سال نازل شده

و ناسازگاري نيسـ و احكام سخن گفته است، با اين وجود نه تنها ميان آيات آن تعارض ت، بلكـه سرگذشت پيامبران، نظام اجتماعي، اخالق
 اند. تر از اعضاي يك بدن با يكديگر هماهنگ آياتش دقيق
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