
يعنی مورد پذيرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قران و روايات امده است به اجرا در 

 اورند

ه تعریف کنیدرسول خدا )ص( چه نوع والیت هایی داشت؟ یکی را به دلخوا-7  

واليت معنوی:واليت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی والیت ظاهری و والیت معنوی

انسان ها است که مرتبه ای باالتروبرتری از واليت ظاهری شمرده می شود رسول خدا با انجام 

لم وظايف عبوديت بندگی ودر مسير قرب الهی به مرتبه ای از کمال نايل شدند که ميتوانستند عا

غيب وماورا را تماشا کنند وبه اذن الهی در عالم خلقت تصرف نمايند ايشان با استفاده از اين قدرت 

.وواليتش دل های اماده را نيز هدايت ميکردند که به شکل امداد غيبی صورت ميگرفت  

 .8-یک مورد از برنامه ها برای وحدت مسلمانان را بنویسید.

ساير مسلمانان خودداری کنيم بعتر است تا اعتقادات خودرا با از اهانت و بی احترامی به مقدسات 

.استدالل ارتقا ببخشيم و اعتقادات خود را به نحوه صحيح و بی نزاع و ناسزا گويی بيان کنيم   

معنی آیه ای که به "عصمت" اشاره دارد را بنویسید.هللاُ اَعلَُم َحیُث َیجَعل ِرسالََته -9

دهد.ا کجا قرار خدا بهتر ميداند رسالتش ر:

_آیا فرض اینکه قرآن کریم و پیامبر اکرم در مورد مرجعیت علمی و والیت و حکومت سکوت 1

 کرده اند درست است؟دلیل خود را بنویسید.

بطالن فرض اول روشن است زيرا قران کريم هدايتگر مردم در همه امور زندگی است و ممکن 

ر سرنوشت جامعه اسالمی تاثير گذار است  بی تفاوت نيست به اين دو مسئوليت مهم که به شدت د

باشدهمچنين پيلنبر آگاه ترين مردم نسبت به اهميت اين مسيوليت هاست و و نمی تواند از کنار ان 

بگذرد بی توجهی به اين مسئله خود دليلی بر نقض دين اسالم است در حالی که دين اسالن کامل 

 .ترين دين الهی است



را ببنویسید و بگویید مربوط به کدام آیه یا حدیث است ؟_معنی آیات زیر 2

خويشان نزديکت را انذار کن ،ايه انزار : (و انذر عشيرتک االقربين1

ای مومنان از خدا اطاعت کنيد واز رسول و :(يا ايها الذين آمنوا اطيعوا هللا و اطيعوا الرسول...2

 ولی امرتان اطاعت کنيد ،حديث جابر

هر کس که من ولی و سرپرست اوين علی نيز ولی وسرپرست :فهذا علی مواله  (من کنت مواله3

 اوست ،حديث غدير

_حدیث ثقلین را بنویسید و ترجمه کنید و بگویید هدف ان چیست ؟3

انی تارک فيکم الثقلين     من در ميان شمادوچيزگرانبهاميگذارم: 

تی           کتاب خدا عترتم و اهل بيتم راکتاب هللا وعترتی اهل بي

ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا                 اگربه اين دو تمسک جوييد هرگز گمراه 

وانهما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض        نميشويد واين دو هرگز از هم جدا نميشوند 

تا اينکه کنار حوض کوثر بر من وارد شويد 

من در ميان شما دو چيز گران بها ميگذارم کتاب خدا و عترتم و اهل بيتم را اگر به اين دو تمسک 

جوييد هرگز گمراه نميشوند و اين دو هرگز از هم جدا نميشوند تا اين که کنار حوض کوثر بر من 

ديث تاکيد دارند که از قران و اهل بيت دور نشويم تا از راه رستکاری وارد شوندپيامبر در اين ح

 .دور نشويم 

_آیه تطهیر را بنویسید و ترجمه کنید 4

انما يريد هللا لُيذهب عنکم الرجس اهل البيت ز يطهرکم تطهيرا

ک وطاهر همانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بيت پليدی و ناپاکی را وشمارا کامال پا

 قرار داد

_گزینه های مرتبط را به هم وصل کنید .5

صدقه در رکوع  نزول ايه انذار        

سه سال پس از بعثت نزول آيه واليت        

حديث جابر      قرآن و اهل بيت 

شناخت اولی امرخديث ثقلين.   



نزول ايه انذار :سه سال پس از بعثت 

ايه واليت :شنلخت ولی امر

حديث جابر :صدقه در رکوع

ثقلين :قران و اهل بيت

_حجه البالغ و حجه الوداع مربوط به کدام حدیث است و چند نفر در ان شرکت کردند 6

(هيچکدام 4      40(حديث منزلت ،3.    120(ايه انذار،2         120غدير،(حديث 1

1پاسخ  : گزينه  

؟_حدیث جابر چیست و امان حسن بن علی به ترتیب کدام امامان هستند7

(ادامه دهنده واليت و معرفی جانشين ،امام اول و يازدهم1

(ادامه دهنده واليت و معرفی جانشين ،امام دوم ودهم2

شناخت پيامبر و قران کريم ،امام دوم و يازدهم (3

(شناخت پيامبر و قران کريم ،امام دوم ودهم4

1 پاسخ : زينه

  حضرت علي)ع(درچه سالي ودركجا به دنیا آمد؟-1

 ده سال قبل ازبعثت و در خانه کعبه در سامرا.

  یك موردازرشادت هاوفداكاري هاي حضرت علي)ع( رابنویسید؟-2


