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 است؟  نرفتهواژه ی امامت در قرآن کریم به چه معنایی به کار   .1
  کتاب های آسمانی  (د قصد  (ج پیشوایان باطل  (ب الف( راه و جاده  

 بر اساس عقیده ی اهل سنت، واژه ی امام بر چه کسانی قابل اطالق است؟   .9
  ب و ج (د حاکمان  (ج عالمان (ب همه ی پیامبران الهی  الف( 

 کدام یک، صحیح است؟   .9
 ضرورت امامت، عقال قابل تشخیص است. (ب در مورد مقام امامت، در قرآن کریم مطلبی بیان نشده است.  الف( 

  مقام امامت ابداع شیعیان است. (د مقام نبوت و رسالت، باالتر از امامت است. (ج
 ؟ نیستکدام یک، تنها مختص مقام امامت   .4
 هدایت معنوی و تکوینی نفوس شایسته  (ب هدایت ظاهری الف( 

  همه موارد  (د هدایت باطنی  (ج
 حدیث افتراق امت ...   .5
  .را اهل نجات و یکی را در عذاب و آتش می داندهفتاد و دو فرقه  الف( 

 در متون روایی معتبر شیعه و اهل سنت آمده است.  (ب
  .شیعیان امیرالمؤمنین علیه السالم را مصداق فرقه ی ناجیه معرفی می کند (ج
  الف و ب  (د

 کدام یک، نشان دهنده ی ضرورت وجود امام است؟   .0
 لزوم رفع اختالفات فکری و اجتماعی  (ب نیاز مردم به هدایت و تعلیم از سوی خدا  الف( 

  همه موارد  (د نیاز به برقراری حکومت عادالنه ی توحیدی  (ج
ٍة ُثَم »   .1 ی ِعَباِدِه ِبُحجَّ

َ
ْن َیُكوَن اْحَتجَّ َعل

َ
ْحَكُم ... ِمْن أ

َ
َه أ

َّ
ُب   ِإنَّ الل    َعْنهُ   ُیَغیِّ

ً
ْمِرِهمَشْیئا

َ
 به چه چیزی از امام اشاره دارد؟  ﴾ِمْن أ

  اخالص (د علم الهی  (ج کرامات  (ب عصمت  الف( 
 درباره کیست؟  و َمن ِعنَدُه َعلُم الِكتاِب( ﴿آیه ی شریفه   .9
  الف و ج (د حضرت علی علیه السالم  (ج سلیمان نبی علیه السالم  (ب آصف بن برخیا الف( 

 کدام عبارت صحیح است؟   .2
  .در قرآن کریم نحوه ی تعیین جانشین پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله مشخص نشده است الف( 

ْمُرُهْم  (ب
َ
  .به لزوم بهره گیری از مشورت مردم در تعیین امام اشاره دارد (َبْیَنُهم  ُشوری  آیه ی شریفه )َو أ

 اجتهاد مردم در امر خالفت و حکومت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله جایز نیست.  (ج
  هر سه مورد  (د
 در قرآن کریم ...   .10

  .پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، صراحتًا واجد مقام امامت معرفی می شوند (الف 
 اوصاف و کماالت امامان معصوم علیهم السالم معرفی شده است.  (ب
  .تمام فرزندان حضرت ابراهیم علیه السالم، شایسته ی اعطای مقام امامت معرفی شده اند (ج
  ب و ج  (د
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 در آیه ی تطهیر بر چه مطلبی داللت دارد؟ « اّنما»واژه ی   .11
 اراده ی تکوینی الهی نسبت به عصمت اهل بیت علیهم السالم  الف( 

 عصمت اهل بیت علیهم السالم از هرگونه آلودگی فکری و معنوی و روحی  (ب
 عصمت مطلق اهل بیت علیهم السالم از گناه و اشتباه  (ج
  انحصار عصمت مطلق به اهل بیت علیهم السالم  (د

 ؟ نیستکدام یک، صحیح   .19
  .عایشه خود را مصداق اهل بیت در آیه ی تطهیر دانسته است الف( 

 ام سلمه از مصادیق اهل بیت به معنای عام آن است.  (ب
  .اهل سنت، تنها همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را مصداق اهل بیت در آیه ی تطهیر دانسته اند (ج
  الف و ج  (د

 بیانگر ... اهل بیت علیهم السالم است.  آیه ی مباهله  .19
  افضلیت  (د واجب االطاعة بودن  (ج عصمت  (ب علم الهی  الف( 

 اهل سنت ... را مصداق اولوا االمر در آیه ی والیت می دانند.   .14
گاه به کتاب و سنت  (ب حاکمان عادل  الف(   دانشمندان عادل آ

  هر سه مورد  (د صحابه ی پیامبر صلی الله علیه و آله  (ج
 در کدام یک، خداوند برای سرپرستی مسلمانان، مصداق خاص معرفی می کند؟  .15

  آیه ی مباهله  (د آیه ی اولوا االمر (ج آیه ی والیت  (ب آیه ی تطهیر الف( 
 ؟ نیستبر اساس احادیث نبوی کدام یک، صحیح   .10

 مستقیمًا امامت حضرت علی علیه السالم مطرح شده است.  الف( 
  .جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و کماالت آن ها معرفی شده است (ب
 تنها تعابیر عام و کلی برای معرفی جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله به کار رفته است.  (ج
   .به کار رفته است« اهل بیت»و آله تعبیر  در معرفی جانشینان پیامبر صلی الله علیه (د

 پیامبر صلی الله علیه و آله، جانشینی حضرت علی علیه السالم را اولین بار چه زمانی اعالم نمودند؟   .11
  پیش از جنگ تبوک (د پس از هجرت به مدینه  (ج یوم الدار  (ب روز غدیر  الف( 

 حدیث منزلت ... است.   .19
 بیان یک فضیلت کلی و همیشگی برای حضرت علی علیه السالم  الف( 

 برای حضرت علی علیه السالمر زندگی اثبات کننده ی تمام ویژگی های هارون علیه السالم د (ب
 بیانگر وزارت، جانشینی و برادری حضرت علی علیه السالم برای پیامبر صلی الله علیه و آله (ج
  الف و ج  (د

 چه کسانی به حدیث غدیر با داللت خاص آن بر امامت حضرت علی علیه السالم استناد کرده اند؟   .12
 حضرت زهرا سالم الله علیها و امام حسن علیه السالم  (ب عمرو عاص و مأمون عباسی  الف( 

  هر سه مورد  (د أصبغ بن نباته و عمار یاسر  (ج
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 مانند آیه ی ... اهل بیت علیهم السالم را منزه از هرگونه آلودگی فكری و عملی می داند.  حدیث ثقلین  .90
  تبلیغ (د اولی االمر  (ج والیت (ب تطهیر الف( 

 حدیث سفینه ی نوح بر ... داللت دارد.   .91
 بیت علیهم السالمعلم و عصمت و افضلیت اهل  (ب وجود همیشگی بالها و طوفان های معنوی و فکری  الف( 

  هر سه مورد  (د نقش نجات بخشی اهل بیت علیهم السالم از گمراهی  (ج
 « ...  کافی بودن قرآن»ادعای   .99

  .اشکالی است که در ادله ی عقلی امامت مطرح می شود (ب  .نخستین بار توسط خلیفه ی اول مطرح شد الف( 
  الف و ب  (د  .کندنیاز به مفسر الهی قرآن را بیان می  (ج

 نزاع خونین پیش آمده بر در باب مسأله ی حدوث و قدم قرآن و اختالفات فقهی، بیانگر ... است.   .99
 کفایت قرآن و سنت برای هدایت  (ب اختالف اهل سنت در فهم سنت نبوی  الف( 

  الف و ج   (د لزوم مراجعه به مفسران الهی قرآن  (ج
 است؟  غلطکدام یک، درباره عدم ذکر نام امامان علیهم السالم در قرآن   .94

 امکان تقلید اسامی وجود داشت.  (ب .قرآن در معرض خطر تحریف قرار می گرفت الف( 
   .منجر به بروز اختالف بین مسلمین می شد (د  .آیات قرآن به بیوگرافی افراد تبدیل می شد (ج

 در مجموعه ی عهد عتیق ...   .95
 حضرت عیسی علیه السالم مسیح موعود دانسته نشده است.  الف( 

 از ظهور فردی از نسل پدر حضرت داوود علیه السالم خبر داده شده. (ب
 به طور مکرر از ظهور ناگهانی و غیر منتظره منجی سخن گفته شده است.  (ج
  الف و ب  (د

 در ... از مفهوم انتظار سخن گفته شده و در ... به مصداق منجی صریح تر اشاره شده است.   .90
 عهد قدیم و عهد جدید ـ عهد جدید  (ب عهد جدید ـ عهد قدیم  الف( 

  عهد قدیم و عهد جدید ـ عهد قدیم  (د عهد جدید ـ عهد قدیم و عهد جدید  (ج
 از ظهور منجی آسمانی با تعبیر ... خبر می دهند.  حضرت عیسی علیه السالم  .91

  دادگر  (د پسر انسان  (ج موعود یگانه (ب داور  الف( 
 ؟ در کتب روایی اهل سنت ... نیستکدام یک، درست   .99

  .از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تصریح دیده نمی شود الف( 
 .تعبیر شده است« خلیفة الله»فرجه الشریف به از حضرت مهدی عجل الله تعالی  (ب
 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اهل بیت معرفی شده است. (ج
  بازگشت حضرت عیسی علیه السالم در آخرالزمان مطرح شده است.  (د

 غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از چه زمانی آغاز شد؟   .92
 دو سال پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السالم (ب هجری قمری  062سال  الف( 

  الف و ب  (د دو سال پس از تولد ایشان (ج
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 در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ...   .90
 امام برای مردم ناشناس است. (ب امکان دیدن ایشان وجود ندارد. الف( 

  بنابر مصلحت الهی ایشان نامرئی است.  (د ایشان پنهان از مشاهده است.  (ج
 حكمت اصلی غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ...   .91

 سّری از اسرار الهی است.  (ب امتحان الهی است. الف( 
  ب و ج  (د به حکمت اعمال خضر علیه السالم تشبیه شده است.  (ج

 کدام یک، اولین نائب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت صغری بود؟   .99
  علی بن محمد  (د عثمان بن سعید  (ج محمد بن عثمان (ب حسین بن روح الف( 

 بر اساس نص قرآن کریم، کدام یک، دارای عمر طوالنی بوده است؟   .99
  الف و ب  (د یارد  (ج متوشالح  (ب حضرت نوح علیه السالم الف( 

 دیدگاه شیعه درباره ی نحوه ی بهره بردن مردم از امام غائب، مبتنی بر اعتقاد به ... است.   .94
 هدایت دینی ظاهری امام  الف( 

 اشراف علمی امام بر امور پنهان و قدرت انجام اعمال خارق العاده  (ب
 والیت تکوینی امام  (ج
  ب و ج    (د

 ؟ نیستکدام یک، از فوائد وجود امام غائب   .95
 امکان ارتباط حضوری با امام  (ب وساطت فیض  الف( 

  برخورداری مطلق از هدایت مستقیم امام  (د مشمول دعای امام شدن  (ج
 است. « ... ، بهترین عبادت ها و محبوب ترین اعمال نزد خدابهترین اعمال امت پیامبر صلی الله علیه و آله»   .90

  جهاد در راه خدا  (د انتظار فرج  (ج ایمان به غیب  (ب شهادت در راه خدا  الف( 
 کدام یک، از وظایف منتظران در دوران غیبت امام عصر علیه السالم است؟   .91

 راه والیت ایشانانفاق جان و مال در  (ب شناخت معارف دینی  الف( 
  همه موارد (د حفظ دین خود  (ج

ا َنْكَرُههُ »...   .99 ِصُل ِبَنا ِممَّ  َما َیتَّ
َّ

َما َیْحِبُسَنا َعْنُهْم ِإال
َ

 ُنْؤِثُرُه   ف
َ

 به کدام یک از وظایف منتظران اشاره دارد؟ ...« ِمْنُهم   َو ال
 عجل الله تعالی فرجه الشریف  حضرت مهدی  حفظ روحیه ی انتظار و اعتقاد به امامت الف( 

 مقدم داشتن امام در تمام دعاها  (ب
 لزوم کسب و حفظ و تقویت تقوا و طهارت روحی و اخالقی و عملی  (ج
  دستگیری از مؤمنان و محبان حضرت  (د

 زمان ظهور ...   .92
 بدائی است.  (ب بر معصومین علیهم السالم پوشیده نیست.  الف( 

  ب و ج  (د در روایات به بیرون آمدن خورشید از پشت ابر تشبیه شده است.  (ج
 کدام یک، از اهداف ظهور حضرت بقیة الله عجل الله فرجه است؟   .40

 سالمت و بهداشت روحی و جسمی  (ب گسترش آبادانی و برکات مادی  الف( 
  مواردهمه  (د رشد عقلی و اخالقی مردم  (ج

 .            یدباش یروزموفق و پ


