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 مناننام ایزد  به

 آموزشگاه ...................................... منطقه ......................... تهران
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 بارم  5درس  ردیف 

 بخش آیات و احادیث  الف

 " را ترجمه کرده و نتیجه این دعوت چه شد ؟ و انذر عشیر تک اال قربین "الف( آیه 

  ...............................  را تکمیل کرده و سپس ترجمه کنید و عترتی  ...............................انی تارک فیکم الثقلین " ب( حدیث 
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 . گزینه مناسب را انتخاب کنید ب

 یه والیت که به پیامبر نازل شد درباره چه چیزی سخن گفته شده آدر نزول   (1

 ب( ویژگی ولی و سرپرست مسلمانان                 الف( رفتار ولی و سرپرست مسلمانان    

 ج( اخالق ولی و سرپرست مسلمانان   د( روحیات ولی و سر پرست مسلمانان 

  "  بار خدایار اینان اهل بیت من هستند آن ها را از هرگونه آلودگی محفوظ بدار" ؟  این سخن از کیست( 2

 د( امام صادق )ع(                   ج(امام حسن )ع(               ب(حضرت محمد )ص(                الف( حضرت علی )ع( 

 ؟ فقیری که انگشتری در دست داشت به چه کسی اشاره کرد  (2

 د( امام حسین )ع(          ج( امام حسن )ع(                   ب(حضرت محمد )ص(                 الف(حضرت علی )ع(  

 در هجرت پیامبر گرامی اسالم در سال دهم چند نفر در حج شرکت کردند  (3

 نفر  120000د(             نفر     200000(ج                       نفر    130000ب(                  نفر  111000الف(

2 

 جمالت درست ونادرست را مشخص کنید پ

 سه سال که از بعثت گذشته بود این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر نازل شد خویشان و نزدیکانت را انذار کن  (1

 پیامبر دست امام حسین را در دست گرفت و بیعت ایشان را پذیرفت  (2

امبر  نازل کرد که ان در نزول ایه ی والیت که در یکی از روز ها نزدیک ظهر  فرشته ی وحی  از جانب خدا ایه ای بر پی (3

 ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود 

 . در یکی روزها  در مکه از جبرئیل بر پیامبر نازل شد  آیه والیت حدیث جابر( بنابه 4

2 

 .  جای های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید ت

 اطاعت کنند  ------------و-----------و------------مسلمانان باید از ( 1

 است  ---------------از ان جا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته  سرپیچی از هر مورد  (2

 در ایه مشخص نشده است  ----------------مصداق  (3

 ------------و-------------هستند عبارتند از :  ----------------بنا بر سخن پیامبر اکرم  کسانی که مصداق  (4

2 
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 .  عبارات مناسب را به هم وصل کنید ث

 الف                                                                                 ب( 

 ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان الف(                                                منزلت حدیث  (1

 ب(یا علی مثل تو به من مثل هارون است به موسی                ایمان به خدا ، اقامه نماز ، پرداخت زکات  (2

 البالغ ج(    چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد            (3

 رسول خداد(                                        آخرین حج رسول خدا  (4

1 

  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .  ج

 5/1 چرا امام از سوی پیامبر تعیین میشود و باید دارای چه ویژگی هایی باشد  

 5/1 فرض وجود دارد  انها را نام ببرید  3برای تعیین جانشین رسول خدا  

 1  خود ، با چه عبارتی معرفی فرمودند ؟  جانشینیپیامبر اکرم در روز غدیر امام علی )ع( را  به عنوان  

 1 چرا امام باید ویژگی های عصمت داشته باشد  

 2 . را شرح دهید  جابر حدیث  

 16 جمع  

 

 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


