
 درس پنجم

در بررسی سیره رفتاری پیامبر)ص( می بینیم که ایشان جهت ......... برای هر گروهی از مسلمانان در مسیر ماموریت ها ، سرپرست تعین می  (1

 لت نگرانی پیامبر)ص( از اعالم جهت خبر مهم جانشینی امام علی)ع(.....................بود .کردند و ع

 ایجاد تفرقه و جنگ های داخلی –سرپیچی و گمراهی لجبازان         ب( رهایی از تفرقه و سردرگمی  –الف(رهایی از تفرقه و سردرگمی 

 ایجاد تفرقه و جنگ های داخلی –سرپیچی و گمراهی لجبازان         د( پیروزی مسلمانان بر کفار  –ج( پیروزی مسلمانان بر کفار 

 برابری اعالم جانشینی حضرت علی)ع(توسط پیامبر)ص(با رسالت ایشان از کدام آیه شریفه برداشت می شود ؟ (2

 الف(الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فالتخشوهم

 ب(انه لقرآن فی کتاب مکنون

 ج(یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ضما بلغت رسالته

 د(انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

 عامل ناامیدی کامل مشکران و منافقان در روز غدیر .................بود چون آن ها فکر می کردند ................... (3

 چون پیامبر پسری ندارد کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد –الف(کامل شدن دین و پایان نزول قرآن 

 بعدازرحلت پیامبر می توانند اسالم را از بین ببرند –ب( کامل شدن دین و پایان نزول قرآن 

 نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد چون پیامبر پسری ندارد کسی بعد از او –ج( جانشینی حضرت علی)ع( 

 بعدازرحلت پیامبر می توانند اسالم را از بین ببرند -د( جانشینی حضرت علی)ع(  

ند و خداوند در آیه )الیوم الملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم ...( ..................را به عنوان آیین جاویدان بر می گزی (4

 .................. سال با سختی و مشقت دین خدا را به مردم رساند . پیامبر)ص( طی

 بیست و سه سال –بیست سال              ب(مذهب تشیع –الف(مذهب تشیع 

 بیست و سه سال                   –بیست سال                  د( دین اسالم  –ج(دین اسالم 

 بر)ص(برابر بوده است و چرا پیامبر)ص( از اعالم آن موضوع نگران بود ؟اعالم پیام کدام آیه با تمام رسالت پیام (5

 از این که عده ای سرپیچی کنند و گمراه شوند«و لیعفوا ولیصفحوا االتحسبون ان یغفراهلل لکم»الف(

 می ترسیدند که بین مسلمانان جنگ شروع شود«و لیعفوا ولیصفحوا االتحسبون ان یغفراهلل لکم»ب( 



 از این که عده ای سرپیچی کنند و گمراه شوند « الرسول بلغ ما انزل إلیک من ربک یا ایها»ج( 

 می ترسیدند که بین مسلمانان جنگ شروع شود« یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک من ربک»د( 

 در این آیه )الیوم ینس الذین کفروا ............( به کدام امر اشاره ای نشده است ؟ (6

 ت خدا بر مردم                          ب(کامل شدن دین خداالف(تمام شدن نعم

 ج(ناامیدی کافران از دین پیامبر                             د(انجام اعمل و ناسک حج

 با توجه به آیه )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فن ربک( پیامبر چه امر مهمی را باید ابالغ می کردند ؟ (7

 ج                                          ب(رسالت خویشالف(احکام ناسک ح

 ج(قرآن را به عنوان آخرین کتاب الهی                      د(والیت و جانشینی

 درباره انتخاب حضرت علی)ع(به عنوان جانشین پیامبر)ص(کدام عبارت صحیح است ؟ (8

 الف(انتخاب او به عنوان جانشینی توسط مردم بوده است

 تخاب او به عنوان جانشینی با تصمیم خودپیامبر)ص(بوده استب(ان

 ج(انتخاب او توسط خداوند انجام شد و جبرئیل به اطالع پیامبر رساند

 د(علی)ع(توسط عده ای خاص به جانشینی انتخاب شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


