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 ؟ نیستکدام یک، از اهداف خاص بعثت أنبیاء در قرآن   .1
 تعلیم خدا شناسی و معاد  (ب تعلیم دانش  (الف 

  تربیت اخالقی (د خارج کردن انسان ها از تاریکی و هدایت به سوی نور  (ج
ه»عبارت   .2

َ
 بیانگر ... است. « من ال َمعاَش له ال َمعاَد ل

 ضرورت دخالت دین در امور دنیایی (ب تأثیر متقابل جسم و روح بر هم  (الف 
  همه ی موارد (د اثرگذاری امور دنیایی بر فکر و روح (ج

 ؟ نمی رساندکدام یک، ضرورت دخالت دین در امور دنیایی را   .9
 لزوم رفع اختالفات فکری و عقیدتی بشر (ب خطای بشر در دست یابی به هدف آفرینشامکان  (الف 

  الف و ج   (د علم ناقص و خطا پذیر انسان نسبت به حقایق امور  (ج
وا ِفیِه َو ُهدًی َو ﴿آیه ی شریفه  .4

ُ
ف

َ
ِذي اْخَتل

َّ
ُهُم ال

َ
َن ل ِكتاَب ِإالَّ ِلُتَبیِّ

ْ
ْیَك ال

َ
نا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ْوٍم ُیْؤِمُنونما أ

َ
 بیانگر ... است.  ﴾َرْحَمًة ِلق

 لزوم بعثت أنبیاء برای رفع اختالفات بشر  (ب هدف خاص بعثت أنبیا (الف 
  الف و ب  (د هدف کلی بعثت أنبیا (ج

 ؟ نیستکدام یک، از ویژگی های معجزه   .5
 عجز غیر منکران نبوت از آوردن مثل آن (ب  مطابقت با ادعای پیامبری  (الف 

  خرق عادت  (د همراه بودن با دعوت به مقابله به مثل  (ج
 اعمال خارق العاده ی منسوب به غیر أنبیاء ... است.   .0
  در راستای تثبیت دین (د نامحدود (ج اکتسابی (ب به اذن الهی  (الف 

 معجزه با ... صورت می گیرد.   .1
  همه ی موارد  (د قدرت مستقیم پیامبر  (ج اذن الهی  (ب قدرت روحانی پیامبر  (الف 

 کدام یک، از راه های روشن تشخیص پیامبر راستین، برای افراد عالم و عامی است؟   .9
  همه ی موارد  (د بررسی سوابق اخالقی و فکری  (ج ارائه ی معجزه توسط پیامبر  (ب تأمل در محتوای تعالیم  (الف 

 ؟ نیستندکدام یک، منكر اعمال خارق العاده   .3
  وهابیان (د برخی روشنفکران مسلمان  (ج مرتاضان و ساحران (ب معتزله (الف 

 معنای اصطالحی عصمت کدام است؟   .10
 ملکه ی نفسانی بازدارنده از گناه (ب بلندی های کوه (الف 

  منع و امساک  (د ریسمان (ج
 اعتقاد به عصمت در قول و فعل شخصی پیامبر ...   .11

 برای تحقق هدف بعثت، ضروری است. (ب نوعی غلو است.   (الف 
  الف و ج  (د .اعتقاد بیش تر مسلمانان است (ج

 عصمت پیامبر در قول و فعل شخصی ضرورت دارد، زیرا ...   .12
 حجت بر مردم تمام شود.  (ب از اختالف بین مردم جلوگیری شود.  (الف 

  همه ی موارد (د اعتماد مردم جلب شود.  (ج
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 داللت دارد؟  )صلی الله علیه و آله(کدامیک، به طور خاص بر عصمت رسول اکرم   .19
اِس ِإماما  ﴿ (الف   ﴾ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّ

ُه َفِبُهداُهُم اْقَتِده﴿ (ب ِذیَن َهَدی اللَّ ولِئَك الَّ
ُ
 ﴾أ

ْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإَّلَّ ِلُیطاَع ِبِإْذِن اللَّه﴿ (ج
َ
 ﴾ َو ما أ

  ﴾*  ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُیوحی *  َو ما َیْنِطُق َعِن اْلَهوی  ما َضلَّ صاِحُبُکْم َو ما َغوی﴿ (د
َوِتین ﴿   .14

ْ
َطْعنا ِمْنُه ال

َ
ق

َ
َیِمیِن* ُثمَّ ل

ْ
نا ِمْنُه ِبال

ْ
َخذ

َ َ
قاِویِل* ْل

َ ْ
ْینا َبْعَض اْل

َ
َل َعل وَّ

َ
ْو َتق

َ
 ، عصمت در کدام مرحله را ثابت می کند؟ ﴾َول

  اعتقادات پیامبر  (د ابالغ وحی  (ج قول و فعل شخصی (ب دریافت وحی (الف 
َمُه ﴿ آیه ی شریفه   .15

َّ
ویَعل

ُ
ق

ْ
 بیانگر این است که ...  ﴾ َشِدیُد ال

 .اعتقادات پیامبران از تعالیم خطا ناپذیر الهی نشأت می گیرد (ب خطا در عقاید پیامبران راه ندارد. (الف 
  همه ی موارد (د منشأ عصمت در اعتقاد پیامبران، تنها خداوند است.  (ج

 کدام یک، صحیح است؟   .10
 در قول و فعل شخصی پیامبر، تنها خداوند است.منشأ عصمت  (الف 

  .خداوند پیامبران را به وسیله ی مالئکه و به ویژه روح القدس، یاری می کند (ب
 عصمت پیامبر در قول و فعل شخصی، تنها ناشی از الطاف خاص الهی است.  (ج
   .خلقت پیامبر به گونه ای است که قادر بر انجام گناه نیست (د

 کدام آیه، نشان دهنده ی نقش خداوند در عصمت پیامبران است؟   .11
وا ِمْن َحْوِلك﴿ (الف  ا َغِلیَظ اْلَقْلِب ََّلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ  ﴾َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

وِء ِإَّلَّ ما َرِحَم َربِّي﴿ (ب اَرٌة ِبالسُّ مَّ
َ
ْفَس ََل  ﴾ ِإنَّ النَّ

اِلُموَن ﴿ (ج ولِئَك ُهُم الظَّ
ُ
ِه َفأ  ﴾َو َمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ

  الف و ب  (د
 کدام یک، منحصر به پیامبران است؟   .19

 تأیید به وسیله ی روح القدس  (ب دارا بودن بینش و معرفت  (الف 
  ب و ج  (د عصمت  (ج

 کدام یک، به معنای دقیق عصمت پیامبران اشاره دارد؟   .13
 مصونیت از گناه و خطای نسبی  (ب مصونیت از گناه و خطاهای مطلق  (الف 

  الف و ج  (د عدم ارتکاب ترک اولی  (ج
 «  اگر می توانید حداقل ... مانند قرآن بیاورید.»قرآن کریم:   .20

  الف و ج  (د یک سوره  (ج یک آیه  (ب ده سوره  (الف 
َك ِإلی﴿آیه ی شریفه   .21 رادُّ

َ
ْرآَن ل

ُ
ق

ْ
ْیَك ال

َ
َرَض َعل

َ
ِذي ف

َّ
 بر ... داللت دارد.  ﴾َمعاد  ِإنَّ ال

 به مکه  )صلی الله علیه و آله(بازگشت پیامبر (ب اعجاز قرآن  (الف 
  همه ی موارد  (د َاخبارهای غیبی قرآن  (ج
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 دعوت به تحدی از ویژگی های ... است.   .22
  الف و ج  (د معجزه  (ج سحر (ب قرآن (الف 

ْرَض َمْهدا﴿آیه ی شریفه   .29
َ ْ
ُكُم اْل

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
 بیانگر ... است.  ﴾ال

 اعجاز قرآن از نظر اخبارهای غیبی  (ب اعجاز ادبی قرآن  (الف 
  هیچ کدام  (د اعجاز علمی قرآن  (ج

 ؟ نیست )صلی الله علیه و آله(کدام یک، از معجزات مطرح شده در قرآن کریم برای رسول اکرم   .24
  ِاخبار از غیب  (د زنده کردن مردگان (ج معراج  (ب شق القمر (الف 

 حدیث افتراق امت ...   .25
 .ضرورت بحث از امامت را نشان می دهد (الف 

 بیانگر تقسیم یهودیان و مسیحیان به بیش از هفتاد فرقه است.  (ب
  .فرقه ی ناجیه را معرفی می کند (ج
   .نشان دهنده ی برتری امت اسالم بر پیروان ادیان یهودی و مسیحی است (د

ْیِهم ﴿آیه ی شریفه   .20
َ
َل ِإل اِس ما ُنزِّ َن ِللنَّ ْکَر ِلُتَبیِّ

ِّ
ْیَك الذ

َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
 داللت دارد که ...  ﴾ َو أ

 قرآن برای هدایت کافی است.  (الف 
 قرآن و سنت برای هدایت کافی است.  (ب
 قرآن به معلم و مفسری الهی برای تبیین و تفسیر کامل نیاز دارد.  (ج
   .سیره ی صحابه و علمای دین، برای هدایت کافی استقرآن، سنت،  (د

  ﴿آیه ی شریفه   .21
ً
َرُکْم َتْطِهیرا َبْیِت َو ُیَطهِّ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ِهَب َعْنُكُم الرِّ

ْ
ُه ِلُیذ

َّ
ما ُیِریُد الل  ...  ﴾ِإنَّ

 دَّللت دارد.  علیهم السالمبر عصمت اهل بیت  (الف 
 گویای اوصاف امامان در قرآن است.  (ب
  .اشاره به اراده ی تکوینی خداوند نسبت به عصمت اهل بیت دارد (ج
  همه ی موارد (د

 ؟ نیستکدام یک، در مورد اولوا اْلمر صحیح   .29
 از طرف عالمان از مردم انتخاب شده باشند.  (ب باید معصوم باشند.  (الف 

   .افضل از همه ی افراد امت باشند (د باشند.علم الهی داشته  (ج
 کدام یک از صحابه آرزو داشت که تعابیر حدیث منزلت در مورد او بود؟   .23

  عمر بن خطاب (د سعد بن ابی وقاص  (ج اصبغ بن نباته  (ب عمار یاسر (الف 
 در آیه ی والیت به چه معناست؟ « ولی»کلمه ی   .90

  دوست و محب   (د سرپرست و اولی به تصرف (ج یاور و ناصر (ب هم پیمان (الف 
 قبل از عزیمت به کدام جنگ حدیث منزلت را بیان فرمودند؟  )صلی الله علیه و آله(رسول خدا   .91

  بدر  (د خندق  (ج تبوک (ب احد (الف 
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 را جانشین خود معرفی کردند؟  )السالمعلیه (از چه زمانی به صراحت حضرت علی  )صلی الله علیه و آله(پیامبر   .92
  الف و ج  (د فتح مکه  (ج یوم الدار (ب روز غدیر (الف 

 ثابت می شود؟  )علیه السالم(بر اساس حدیث منزلت، کدام ویژگی برای امیرالمؤمنین علی   .99
  همه ی موارد  (د برادری  (ج معاونت و یاوری (ب جانشینی  (الف 

 ؟ نیستکدام یک، در مورد حدیث ثقلین صحیح   .94
 اسناد این حدیث، تنها در منابع روایی شیعی وجود دارد.  (الف 

 ثقلین به معنای دو چیز گرانبها و ارزشمند است. (ب
 این حدیث از جهتی بیانگر عصمت کامل و الهی اهل بیت است.  (ج
  .در زمان ها و مکان هایی گوناگون آن را بیان نموده است )صلی الله علیه و آله(پیامبر  (د

 کدام یک، مصداق اهل بیت در آیه ی تطهیر و حدیث ثقلین است؟   .95
  هیچ کدام   (د عالمان امت  (ج بنی هاشم (ب ام سلمه (الف 

 به معنای ... است.  )عجل الله تعالی فرجه الشریف(غیبت امام زمان   .90
  نامرئی بودن (د نا دیدنی بودن (ج پنهان از مشاهده بودن  (ب ناشناس بودن (الف 

 زمان ظهور ... است.   .91
 از قبل معین شده و غیر قابل تغییر  (ب از تقدیرات غیر حتمی الهی  (الف 

  الف و ج  (د از بدائیات  (ج
 است؟  )تعالی فرجه الشریفعجل الله (کدام یک، از اهداف اصلی ظهور امام زمان   .99

 تکامل عقلی و اخالقی مردم (ب گسترش برکات مادی  (الف 
  همه موارد (د برقراری امنیت و عدالت مطلق  (ج

 است؟  )عجل الله فرجه(کدام یک، از دیدگاه های اختالفی شیعه و اهل سنت در مورد حضرت مهدی   .93
 )تعالی فرجه الشریفعجل الله (قطعیت ظهور حضرت مهدی  (الف 

 نزول حضرت مسیح علیه السالم هنگام ظهور (ب
 است.  )علیه السالم(از فرزندان امام حسن  )عجل الله فرجه(حضرت مهدی  (ج
  است.  )صلی الله علیه و آله(از اهل بیت پیامبر  )عجل الله فرجه(حضرت مهدی  (د

 ...   )فرجه الشریف عجل الله تعالی(در زمان غیبت امام زمان   .40
 امکان ارتباط روحی و معنوی مردم با ایشان وجود دارد. (الف 

 امکان مشاهده و ارتباط حضوری با ایشان وجود دارد.  (ب
  .امام به نحو مستقیم به هدایت و تربیت معنوی همه مردم می پردازند (ج
  الف و ب  (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


