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 1آزمون

 

فته و بعد والیت و امامت اهل دام دسته از علمای شیعی از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم برای تبیین ابعاد حقوقی و فضائل اهل بیت علیهم السالم بهره گر.ک1
 بیت علیهم السالم را ترسیم کردهاند؟ 

 فقها

 ×متکلمین 

 محدثین

 مورخین

 به ترتیب اثر کدام یک از بزرگان ادب، دانش و مفاخر امامیه است؟ « تلخیص الشافی»و « الشافی فی االمامة»کتاب .2

 عبدالرحمن بن یونس –خلیل بن احمد فراهیدی 

 ابوعمیر بن محمد –یونس بن عبدالرحمن 

 × طوسی شیخ –علم الهدی 

  مفید شیخ –شیخ طوسی 

 باشد؟ کدام یک از منابع ذیل جزو منابع جامع در باب اهل بیت پژوهی می.3

 ×مناقب آل ابیطالب محمد بن علی بن شهر آشوب 

 معجم االحادیث االمام المهدی 

 اسباب النزول واحدی نیشابوری

 موسوعة االمامة فی مصادر اهل السنة

  کدام گزینه از منابع فهرست شناسی به شمار میآید؟.4

 ×معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت 

 عبقات االنوار فی امامة االئمة االطهار 

 اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات 

 رجال انزل فیهم قرآنا 

 کدام یک از منابع ذیل از کتابهای انتقادی در باب اهل بیت پژوهی به شمار نمی آید؟ .5

 عالمه حلی « األلفین و نهج الحق»

 نصیر الدین عبدالجلیل قزوینی « النقضن»

 عالمه امینی « الغدیر فی الکتاب و السنة»

 ×آیت اهلل جوادی آملی « ادب فنای مقربان»



 2آزمون
 

 عنای مشترک در معانی واژه تفسیر چیست؟ .م1

 بیان کردن 

 جدا کردن 

 اظهار معنای معقول

 ×آشکار کردن و ابراز نمودن 

 واژه تفسیر چند مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است؟ .2

 ×یک 

 دو 

 سه 

 چهار 

  .کند که ابهام و خفا در کالم وجود نداشته و مراد خداوند آشکار باشدتفسیر در جایی صدق می.3

 درست

 ×نادرست

 باشد؟ کدام گزینه درباره معنای تفسیر اصطالحی صحیح می.4

 اهر بدون تأنی عقلیاستنباط و کشف معنای ظ

 ×استنباط و کشف معنای پوشیده با تأنی عقلی 

 کشف معنای قرآن بدون تأمل عقلی

 بیان معنای ظاهر قرآن با تأمل عقلی

 باشد؟ های مفسر در مسیر تفسیر قرآن نمیکدام گزینه از گام.5

 آوری همه شواهد درونی و بیرونی کالم جمع

 اولویت بندی قراین و شواهد 

 بندی ادله جمع

 ×کشف معنای ظاهر قرآن 

 

 

 



 

 3آزمون

 

 پیشینیه تفسیر موضوعی را باید در چه منبعی جستجو کرد؟ .1

 ×قرآن کریم 

 کتب تفسیری 

 کتب روایی 

 البالغه نهج

 ها بر مبنای کدام تفسیر است؟ در کنار هم قرار دادن آیات شفاعت و رفع اختالف ابتدائی میان مضمون آن.2

 ترتیبی

 ×موضوعی 

 روائی

 فلسفی

 کدام یک از علما در بین دانشمندان شیعی در تفسیر موضوعی پیشگام بوده است؟ .3

 ×عالمه مجلسی 

 محمد بن صائب کلبی 

 قطب الدین راوندی

 شریف رضی 

 در کالم امیر المومنین علی علیه السالم چه واژهای در زمینه تفسیر موضوعی به کار رفته است؟ .4

 ×استنطاق 

 استفهام

 استخدام 

 استعالم 

 باشد؟ های تفسیر موضوعی نمیکدام گزینه از آسیب.5

 انقطاع کالم از سیاق قبل و بعد خود 

 انفصال در شبکه معنایی آیات

 مه آیات در یک موضوعآوری هعدم جمع

 ×آوری همه آیات در یک موضوع جمع



 4آزمون
 

 معانی تعالیم ظاهری و باطنی قرآن به ترتیب از چه طریقی قابل حصول است؟ .1

  تنزیل –تأویل 

  تأویل –تنزیل 

  تفسیر –تأویل 

 × تنزیل –تفسیر 

 السالم چند مرتبه در ظاهر قرآن آمده است؟ براساس روایت از امام رضا علیه« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا»تفسیر بندگان برگزیده آیه .2

5 

12 × 

13 

14 

  .فراعرفی اطالق می شودبه معارفی از آیات که با قواعد رایج در سیره عرف عقال به دست میآید تأویل .3

 ×نادرست

 درست

 باشد؟ السالم میآیات لیلة المبیت و آیه آخر سوره ملک درباره کدام یک از ائمه علیهم.4

 اعلیهاهللسالم زهرا حضرت –السالم امیرالمومنین علیه

 السالمامام حسین علیه -السالم امام زمان علیه

 × السالمعلیه زمان امام –السالم امیرالمومنین علیه

  السالمعلیه زمان امام –علیها اهللحضرت زهرا سالم

 باشد؟ السالم میعلیهمالسالم درباره کدام یک از فضایل خاص ائمهاز امام رضا علیه« و هذا الفضل الذی الیحجده معاند النّه فضل بین»روایت .5

 حقوق مالی 

 حق مودّت 

 وراثت کتاب

 ×تطهیر ویژه 

 

 

 



 5آزمون
 

 السالم اثبات میشود؟ با استناد به کدام یک از آیات ذیل حقّ مودّت نسبت به اهل بیت علیهم.1

 ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبىوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ 

  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى

 × قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

 حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى

 یات زیر برای اثبات حقوق مالی اهل بیت علیهم السالم قابل استناد نیست؟ کدام یک از آ.2

 أَ فَال تَعْقِلُونَ  یا قَوْمِ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِیَ إاِلَّ عَلَى الَّذی فَطَرَنی

 هِ قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إاِلَّ عَلَى اللَّ

 وَ یا قَوْمِ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ ماالً إِنْ أَجرِیَ إاِلَّ عَلَى اللَّه

 ×نَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا  ِل اق

 ؟ «و أی فضیلة و أی شرف یتقدم هذا»فرماید: میالسالم السالم درباره کدام یک از فضایل اهل بیت علیهمامام رضا علیه.3

 ×مودّت 

 حقوق مالی 

 تطهیر ویژه 

 وراثت کتاب 

 السالم در قرآن بیانگر چیست؟ های گوناگون برای اهل بیت علیهموجود نام.4

 ×آشکار کردن شأنی از شئون ایشان تحت هر نام 

 السالم اهمیت معرفی اهل بیت علیهم

 السالم در قرآن هل بیت علیهمجایگاه ویژه ا

 السالم های مختلف اهل بیت علیهمشناخت نام

 وآله نیامده است؟ علیهاهللردیف با حق خداوند متعال و پیامبر صلیالسالم همدر کدام یک از آیات قرآن حقوق اهل بیت علیهم.5

 خمس

 والیت 

 االمر اولی

 ×مودّت 



 6آزمون
 

 السالم در قرآن چیست؟ نظر ابن شنبوذ از اهل سنت و محدث نوری شیعی درباره ذکر صریح نام اهل بیت علیهم.1

 ×السالم و حذف آن در دوره تدوین قرآن تصریح نام اهل بیت علیهم

 عدم ذکر نام اهل بیت علیهم السالم و عدم طرح مقام امامت آنان 

 ن ذکر نام و مقام امامت ایشان ذکر فضائل اهل بیت علیهم السالم بدو

 عدم ذکر نام و طرح مقام امامت به طور خاص و مناقب به طور عام 

 السالم در قرآن چیست؟ دیدگاه تفریطی درباره تصریح نام اهل بیت علیهم.2

 السالم و حذف آن در دوره تدوین قرآن تصریح نام اهل بیت علیهم

 ×عدم طرح مقام امامت آنان  عدم ذکر نام اهل بیت علیهم السالم و

 ذکر فضائل اهل بیت علیهم السالم بدون ذکر نام و مقام امامت ایشان 

 عدم ذکر نام و طرح مقام امامت به طور خاص و مناقب به طور عام 

 دیدگاه جمهور متکلمان، مفسران و محدثان شیعه درباره ذکر نام و مقام و مناقب اهل بیت علیهمالسالم چیست؟ .3

 السالم و حذف آن در دوره تدوین قرآن تصریح نام اهل بیت علیهم

 عدم ذکر نام اهل بیت علیهم السالم و عدم طرح مقام امامت آنان 

 ذکر فضائل اهل بیت علیهم السالم بدون ذکر نام و مقام امامت ایشان 

 ×عدم ذکر نام و طرح مقام امامت به طور خاص و مناقب به طور عام 

 روایتی به نقل از ابن عباس درباره چه کسی بیش از همه آیه نازل شده است؟  براساس.4

 ×السالم امیرالمومنین علیه

 انصار 

 مهاجرین 

 وآله علیهاهللپیامبر اکرم صلی

  .و آله واگذار شده استکلیات مساله والیت مانند نماز و زکات و روزه در قرآن نازل شده است و تبیین آن به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه .5

 ×درست

 نادرست 

 

 



 7آزمون

 

 ای است؟ السالم در قرآن آزمون امت در چه مسألهعلیهمهای عدم تصریح نام ائمهیکی از حکمت.1

 ×وآله علیهاهللاطاعت امت از رسول خدا صلی

 السالماطاعت امت از ائمه علیهم

 تبعیت امت از قرآن 

 السالم تبعیت امت از قرآن و اهل بیت علیهم

 ند؟ کای را بیان میچه مسأله«کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُم رْفَعُواأَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ واَلتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِتَیا أَیُّهَا الَّذینَ آَمنُواال»آیه.2

 مؤمنینحرمت و منزلت 

 ×وآله علیهاهللاهلل صلیحرمت و منزلت رسول

 وآلهعلیهاهللاهلل صلیسکوت در نزد رسول

 وآلهعلیهاهللاطاعت محض از پیامبر صلی

 وآله داللت ندارد؟ علیهاهللاهلل صلیکدام یک از آیات ذیل بر اطاعت محض از رسول.3

 أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ِممَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً  حَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فیفَال وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُ

 عَقِبَیْهِ  کُنْتَ عَلَیْها إاِلَّ لَِنعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلى وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتی

 ×أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ یا *

 وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 بر چه امری داللت دارد؟ « ما أدری ما هذا، عندنا کتاب اهلل لیس هذا فیه :ال أعرفن الرجل یأتیه األمر من أمری مما أمرت به أو نهیت عنه فیقول»حدیث .4

 ×وآله علیهاهللمشروعیت پیروی از سنت و تبیین پیامبر صلی

 السالم تأکید بر اطاعت محض از ائمه علیهم

 وآلهعلیهاهللخدا صلیحفظ حرمت رسول

 اطاعت از قرآن 

 ین اشاره شده است که نسبت به حکم و داوری پیامبر صلی اهلل علیه و آله تسلیم محض هستند و در دل خود احساس دلتنگی نمیکنند؟ در کدام آیه به این خصوصیت مومن.5

 ×أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ِممَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلیماً  فَال وَ رَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فی

 عَقِبَیْهِ  مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلى کُنْتَ عَلَیْها إاِلَّ لَِنعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتی

 یا أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ 

 وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا



 8آزمون
 

 نقل شده است؟ براساس گزارش برخی منابع درباره آیه تطهیر چه تعداد روایت .1

38 

50 

100 

138 × 

 صحیح است؟ « إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً»در آیه « انَّما»کدام گزینه درباره واژه .2

 ×حصر 

 نفی

 تأکید 

 مبالغه 

 پذیر است؟ کدام اراده الهی تخلف ناپذیر و کدام تخلف.3

 × تکوینی –تشریعی 

  تشریعی –تکوینی 

  تشریعی –تشریعی 

  تکوینی –تکوینی 

 چیست؟ « عن»با توجه به همراه شدن با حرف اضافه « لیذهب»معنای صحیح .4

 میرود 

 رفع میکند

 ×دور نماید 

 دفع نماید

 در آیه تطهیر براساس روایاتی از امام حسن و امام باقر علیهماالسالم چیست؟ « رجس»معنای واژه .5

 عذاب

 گناه 

 ×شک 

 پلیدی



 9آزمون
 

 در آیه تطهیر چیست؟ « اهل بیت با الف و الم»مراد از واژه .1

 ساکنین بیت

 اقربای صاحب بیت 

 ×اهل بیت نبوت 

 همسر و فرزندان

 در آیه تطهیر ظهور دارد؟ « تطهیر»کدام معنای باب تفعیل برای .2

 ×تعدیه 

 تکثیر 

 ازاله 

 نسبت

 چیست و مفاد آن چه معنایی دارد؟ « تطهیراً»تنوین .3

 × نوعی مطلق مفعول –تعظیم 

  تأکیدی مطلق مفعول –تعظیم 

 مفعول مطلق نوعی -تحقیر 

 مفعول مطلق تأکیدی -تحقیر 

 در آیه تطهیر براساس دیدگاه شیعه چیست؟ « یرید اهلل»منظور از .4

 اراده تشریعی 

 ×اراده تکوینی 

 بیان دستورالعمل 

 مطلق اراده 

 در دیدگاه شیعه منظور از اذهاب در آیه تطهیر چیست؟ .5

 ×دفع رجس 

 رفع رجس 

 زایل کردن رجس

 گذشتن 



 10آزمون
 

 باشد؟ متنی آیه تطهیر صحیح نمیکدام گزینه درباره تحلیل درون.1

 در آیات دیگر« یا نساء النبی»در این آیه برخالف تعبیر « اهل البیت»وجود تعبیر 

 لحن تطهیر و تکریم داشتن این آیه برخالف لحن تهدید و تشویق آیات قبل و بعد 

 جمع مذکر آمدن ضمایر برخالف جمع مؤنث آمدن آیات قبل و بعد 

 ×شباهت پیام این آیه با پیام دیگر آیات در این مجموعه 

 وآله در بین مخاطبان آیه وجود دارد؟ علیهاهللشود که قطعاً پیامبر اکرم صلیاز کدام یک از عبارات آیه تطهیر مشخص می.2

 اهل البیت 

 تطهیرا 

  «×مک»ضمیر 

 لیذهب

 شود؟ وآله در بین مخاطبان آیه تطهیر، کدام معنای اراده و اذهاب رجس در آیه به ترتیب نفی میعلیهاهللبا وجود پیامبر اکرم صلی.3

  دفع –تشریعی 

  رفع –تکوینی 

 × رفع –تشریعی 

  دفع –تکوینی 

 وآله، با کدام معنای اذهاب رجس در آیه تطهیر مناسب است؟ علیهاهللالزمه اطاعت بدون قید و شرط از پیامبر اکرم صلی.4

 ×دفع 

 رفع 

 زایل کردن 

 پاک کردن 

  .وآله نیز اراده تکوینی و اذهاب رجس از آنان برای دفع استعلیهاهللاراده تطهیر برای همسران پیامبر صلی.5

 درست

 ×نادرست
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 وآله نازل شد و پیامبر او را از داخل شدن در کساء منع کردند؟ علیهاهللبراساس روایتی از چند تن از صحابه آیه تطهیر در خانه کدام یک از زنان پیامبر اکرم صلی.1

 عایشه 

 حفصه 

 ×ام سلمه 

 صفیه 

 السالم پس از واقعه عاشورا در شام، کدام آیه قرآن را برای مرد شامی قرائت کردند؟ امام سجاد علیه.2

 والیت 

 ×تطهیر 

 اکمال دین

 انذار 

 اند؟ السالم با کدام یک از عناوین ذیل در قرآن یاد نشدهاهل بیت علیهم.3

 االمر اولی

 القربی ذی

 ×اهل کساء 

 آل ابراهیم 

 فرمودند: الصالة یا اهل البیت؟ پس از نزول آیه امر به صالت، چه کسی نزد خانه زهرای مرضیه سالم اهلل علیها بارها حضور یافته و می.4

 سلمان فارسی

 امیر المومنین علی علیهالسالم

 ×پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

 حسینین سالم اهلل علیهما

 السالم را نزول آیه تطهیر در شأن حضرت دانست؟د از دشنام دادن به امیرالمومنین علیهکدام یک از صحابه دلیل امتناع خو.5

 ×سعد بن ابی وقاص 

 قیس بن سعد 

 عبداهلل بن مسعود 

 ابوذر غفاری
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 اند؟ بر سینه چه کسانی تطبیق داده« صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْم بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی»را در آیه « صدور»امام باقر و امام صادق علیهماالسالم .1

 ×السالم امامان معصوم علیه

 انبیاء 

 اوصیاء 

 اولیاء 

 چه کسانی هستند؟« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِباِدنا»وارثان کتاب در آیه  السالم منظور ازطبق روایات متعدد از ائمه علیهم.2

 ×السالم امامان معصوم علیه

 انبیاء 

 اوصیاء 

 اولیاء 

 السالم و بقیه افراد در مجلس مأمون به ترتیب چه بود؟ پاسخ امام رضا علیه« ثُمَّ أَوْرَثَْنا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا»درباره معنای آیه .3

 تام همه –همه امت 

  السالمعلیهم طاهره عترت –همه امت 

 × امت همه –السالم عترت طاهره علیهم

 السالمعترت طاهره علیهم -السالم علیهم عترت طاهره

 السالم در پاسخ مأمون چه بود؟ به عترت طاهره علیهم« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا»السالم درباره اختصاص آیه استدالل امام رضا علیه.4

 ×بهشتی نبودن همه امت 

 بهشتی بودن همه امت 

 السالم در آیات دیگر هل بیت علیهممعرفی ا

 استناد به روایات دیگر 

 السالم با استناد به کدام یک از آیات ذیل، فرمودند خداوند عزیز جبار، عترت را در کتابش بر دیگران برتری داده است؟ امام رضا علیه.5

 ×نَ عَلَى الْعالَمینَ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْرا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

 إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً 

 ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا

 صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْم بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی
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 السالم با قرآن دارد؟ اشاره به کدام اثر همتایی اهل بیت علیهم« وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا»روایت .1

 ×میزان هدایت بودن ایشان 

 قرار گرفتن بر بلندای اخالق 

 راسخون در علم بودن 

 بودندارای دانش خطاناپذیر 

السالم با بیانگر کدام یک از آثار همتایی اهل بیت علیهم« بَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولَ السُّجُودوَ أَنَّ مِنْ دِینِهِمُ الْوَرَعَ وَ الْعِفَّةَ وَ الصِّدْقَ وَ الصَّلَاحَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ إِلَى الْ»روایت .2
 قرآن است؟ 

 بودن ایشان  میزان هدایت

 ×قرار گرفتن بر بلندای اخالق 

 راسخون در علم بودن 

 دارای دانش خطاناپذیر بودن

 تعریف کدام اصطالح قرآنی است؟ « گردندکسانی که در مطلق علم، ثابت و پابرجا هستند و در اثر رسیدن به حقیقت علم در همه امور، دچار شک نمی»عبارت .3

 ×راسخان در علم 

 علما 

 أُولُوا االلباب

 وارثان پیامبر

 السالم اصطالح قرآنی راسخان در علم، تنها چه کسانی هستند؟ براساس روایات فراوانی از اهل بیت علیهم.4

 اوصیاء 

 پیامبران 

 ×السالم اهل بیت علیهم

 انبیاء 

 شود؟ برداشت می« وَ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِینَ یُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ عَنْ عِلِْمهِمْ»السالم با قرآن از روایت کدام یک از آثار همتایی اهل بیت علیهم.5

 میزان هدایت بودن ایشان 

 قرار گرفتن بر بلندای اخالق 

 راسخون در علم بودن 

 ×ارای دانش خطاناپذیر بودن د
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 فرمودند؟ « من قال ال اله اال اهلل دخل الجنة»السالم چه چیزی را شرط روایت امام باقر علیه.1

 قرآن 

 ×امام 

 نبوت 

 قیامت 

 ، کدام اصطالح از اهل بیت مورد نظر است؟ «وآله هستندعلیهاهللافرادی که از نظر علمی و عملی و صفات انسانی شایسته بیت پیامبر صلی»در عبارت .2

 ×نبوت 

 قرابت 

 سکونت

 صحابه 

 از کدام اهل بیت خارج شد؟ « إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِک»پسر حضرت نوح طبق آیه .3

 ×نبوت 

 رابت ق

 سکونت

 صحابه 

 درباره سلمان فارسی مورد نظر است؟ « منّا اهل البیت»کدام معنای اهل البیت در روایت .4

 صحابه 

 سکونت 

 ×نبوت 

 قرابت 

 وآله درباره چه کسانی فرمودند امان برای امت من هستند تا از اختالف نجات یابند؟علیهاهللپیامبر صلی.5

 السالممقرآن و اهل بیت علیه

 صحابه

 ×السالم اهل بیت علیهم

 خویشاوندان 
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  .شودگفته می« ذو»به معنای صاحبان است و به واحد آن « اولو»کلمه .1

 ×درست

 نادرست 

 تعریف کدام واژه قرآنی است؟ « کسانی که شأنی از شئون دینی یا حاکمیت سیاسی، قضایی جامعه مؤمنان را دست دارند»عبارت .2

 ذوالقربی 

 اهل البیت 

 ×اولی االمر 

 اولوااللباب

 ای باشد؟ احتمال دارد توضیح چه نکته «وا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُ»در آیه « منکم»براساس نظر مؤلف تعبیر .3

 ×حقیقت وجوب اطاعت از اولی االمر 

 عدم تفاوت اولی االمر با دیگران 

 از بین مردم بودن اولی االمر 

 ممتاز بودن اولی االمر

 به ترتیب چیست؟ « تأویل»ه و معنای ریشه واژه ریش« ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً»با توجه به آیه .4

 × ارجاع –ا. و. ل 

 نکرد رد –و. ی. ل 

  عاقبت –ا. و. ل 

  رجوع –و. ی. ل 

 چیست؟ « ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً»در آیه « أحسن»به قرینه سیاق نوع واژه .5

 افعل تفضیل 

 افعل تعجب 

 ×أفعل تعیینی 

 صفت مشبهه
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 باشد؟ به چه صورتی می« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»در آیه « االمراولی»احادیث شیعه درباره معنای .1

 ×متواتر اجمالی 

 متواتر لفظی 

 خبر واحد 

 متواتر معنوی 

 باشد؟ السالم میتفسیر کدام اصطالح قرآنی درباره اهل بیت علیهم« نَى خَاصَّةً أَمَرَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ بِطَاعَتِنَاإِیَّانَا عَ»روایت .2

 ×االمر اولی

 اهل البیت 

 اهل الذکر 

 اوتواالعلم

 اند؟ را چگونه تفسیر نموده« وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»االمر در آیه آله مصادیق اولیوعلیهاهللدر روایت جابربن عبداهلل انصاری، پیامبر اکرم صلی.3

 اوصاف کلی 

 برخی اوصاف جزئی 

 ×االمر نام بردن همه مصادیق اولی

 السالمعبا علیهمبیان نام پنج تن آل

 شده است؟ االمر چگونه تفسیر السالم برای مأمون، اولیدر نگاشته امام رضا علیه.4

 االئمة مِن وُلِد حسین بن علی علیهماالسالم 

 ×األئمة مِن وُلِد علی و فاطمه علیهماالسالم 

 وآله علیهاهللاوالد رسول اهلل صلی

 السالم اوالد علی علیه

 باشد؟ می« االمراولی»کدام گزینه از اوصاف قرآنی اصطالح .5

 ×ابراهیم آل

 وآله علیهاهللمحمد صلیآل

 البیت آل

 اولیاء اهلل 
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 باشد؟ االمر نمیکدام گزینه از معانی مطرح شده توسط اهل تسنن درباره معنای اولی.1

 ×تابعین 

 امانتداران 

 سالطین 

 السالم اهل بیت علیهم

 وآله برای معرفی شریکان خود کدام آیه قرآن را قرائت فرمودند؟ علیهاهللدر روایت حاکم حسکانی، پیامبر صلی.2

 × أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 

 أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً  إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ

 الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَْیکُمْ نِعْمَتی

 یا أَیَُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ

 االمر اشاره فرمودند؟ ر اولیالسالم در محاجّه با برخی صحابه به کدام واقعه در تفسیامیرالمومنین علیه.3

 ثقلین 

 منزلت 

 طیر 

 ×غدیر 

 کند؟ ای نقل میچه واقعه« وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »حسکانی به نقل مجاهد بن جبر تابعی شأن نزول آیه .4

 ×السالم در مدینه در جنگ تبوک جانشینی امام علی علیه

 انذار عشیره در مکه

 غدیر خم 

 جنگ خیبر 

 السالم در مدینه به جای خودشان نقل شده است؟وآله درباره جانشینی امیرالمومنین علیهعلیهاهللچه روایتی از رسول خدا صل.5

 ×أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیَأْتِ الْبَابَ 

 کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِیإِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ 

  أَما ترضی أن تکون مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

 مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوَْلاه
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 االمر و مشروط نبودن به معرفت امام وارد است؟ آیا اشکال اطالق داشتن آیه اولی.1

 بله؛ وجوب اطاعت پیش از معرفت تکلیف بیرون از طاقت است؛ 

 بله؛ شرط معرفت مانند شرط استطاعت برای حج است؛ 

 ×خیر؛ شرط معرفت، شرطی عمومی بوده و در صورت عدم حصول آن تکلیفی نیست؛ 

  .االمر مشروط به شرط معرفت استخیر؛ آیه درباره اطاعت از اولی

 االمر در زمان ما چیست؟ رباره عدم دسترسی به امام معصوم درباره اطاعت از اولیپاسخ اشکال وارد شده د

 ×عدم دسترسی به علت سوء اعمال امت بوده؛ 

 نیازی به دسترسی حضوری نیست؛ 

 های کافران بوده؛ عدم دسترسی نتیجه خیانت

 .غیبت امام مانند حضور ایشان است

 االمر وارد است؟ چرا؟ اولی آیا اشکال عدم معرفی و شناخت مصادیق

 بله؛ عدم بیان مصادیق آن در آیه 

 بله؛ عدم صراحت کالم پیامبر درباره آن 

 ×اند؛ االمر در آیات و روایات دقیقاً مشخص شدهخیر؛ مصادیق اولی

 خیر؛ عدم ذکر مصادیق در کالم پیامبر 

 باشد؟ مع بر یک فرد نمیاالمر با صیغه جکدام گزینه پاسخ به اشکال عدم تطبیق اولی

 وجود موارد متعددی صیغه جمع در قرآن که فقط بر یک نفر تطبیق شده است؛ 

 ×وجوب اطاعت از همه امامان معصوم علیهمالسالم حتی در زمان وفات ایشان 

 االمرورود اشکال به تفسیر اهل سنت از اولی

  .اطاعت از یک معصوم مانند اطاعت از همه ایشان است

  .ها میان نیامده استدهند بر مبنای احکام خدا و رسول اوست لذا نامی از آنان در ردّ نزاعگویند و انجام میگونه تشریع در دین ندارند و هر چه میاالمر هیچاولی

 ×درست

 نادرست 
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 باشد؟ صحیح می« إِنَّما»کدام گزینه درباره واژه « عُونإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِ»با توجه به آیه .1

 برای حصر وضع نشده است؛ 

 برای تخصیص وضع نشده است؛ 

 ×گردد؛ شود و غیر آن نفی میاثبات می ما بعدش

  .گرددشود و غیر آن اثبات میما بعدش نفی می

 چه معنایی وجود دارد؟ « و.ل.ی»در تمام موارد استعمال ماده .2

 الف قرب و نزدیکی 

 دوستی و همراهی 

 ×قرب و نزدیکی با نوعی ارتباط 

 تدبیر و شفقت بدون ارتباط نزدیک 

 باشد؟ السالم نمیبر امامت امیرالمومنین علیه« عُونإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِ»ز دالیل داللت آیه کدام گزینه ا.3

 ×مراد از والیت در آیه، والیت تصرف و تدبیر نیست؛ 

 إنّما برای نشان دادن مفهوم حصر وضع شده است؛ 

 ولی در این آیه به معنای اولی به تصرف و والی و با معنای امام و خلیفه مترادف است؛ 

 اند؛ السالم تفسیر نمودهوآله این آیه را به امام علی علیهعلیهاهللدر روایات صحیح السند پیامبر صلی

 السالم در چند طریق نقل شده است؟ شأن نزول آیه والیت درباره امام علی علیه.4

 × 26بالغ بر 

  26کمتر از 

  26نزدیک به 

 طریق 26

و ابن مردویه و دیگران با سند السالم نازل شده و حاکم نیشابوری غالب اخباریان بر این باورند که این آیه درباره امام علی علیه»گوید: آلوسی درباره کدام یک از قرآن می.5
 ؟ «اندمتصل از ابن عباس این حادثه را نقل کرده

 ×والیت 

 تطهیر 

 المبیت لیلیة

 اکمال 



 20آزمون
و انکار روایات آن از چه « الةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّ »ایجاد شبهه و تردید در صراحت رخداد شأن نزول آیه .1

 قرنی پدید آمد؟ 

 دوم 

 سوم 

 هفتم 

 ×هشتم 

 چه کسی برای نخستین بار با صراحت منکر روایات شأن نزول آیه والیت شد؟ .2

 ×ابن تیمیه 

 ذهبی

 ثعلبی 

 واحدی نیشابوری

 کند؟گوید: وی در نقل احدیث دچار خبط و اشتباه فراوان است و بسیاری از احادیث معتبر را بدون دلیل رد میکسی می ابن حجر عسقالنی درباره چه.3

 ذهبی 

 ×تیمیه ابن

 سیوطی

 کثیرابن

 چیست؟« زکات در آیه والیت به معنای اصطالح رایج فقهی است و بر صدقه مستحبی اطالق ندارد»پاسخ اشکال .4

 ×زکات در عصر نزول به معنای مطلق انفاق بوده و معنای فقهی پس از آن در عصر متشرعه رایج شد؛ 

 استعمال واژه زکات در عصر نزول در کنار نماز، به معنای مطلق انفاق مال نیست؛

 زکات به معنای مطلق انفاق در عصر متشرعه رایج شد؛ 

 .زکات در اصل به معنای نمو و طهارت است

 باشد؟ نمی« رکوع در آیه والیت به معنای خم شدن خاص در نماز نیست»دام گزینه پاسخ به اشکال ک.5

 درباره آیه؛« دهند دوستدار مومنان هستندتنها مؤمنانی که با خشوع زکات می»عدم التزام اهل سنت به معنای 

 تواند به معنای اصطالحی خم شدن به کار رود؛ در عصر نزول وحی رکوع می

 استعمال رکوع در غیر معنای خم شدن خالف اصل است و نیاز به قرینه دارد؛ 

 × .وصف خضوع در حال اعطای زکات لغو نیست
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 چیست؟ « یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ»براساس روایات در آیه « بلِّغ»معنای واژه .1

 فصِّح

 ×فسِّر 

 جهِّد

 وصِّل

 باشد؟ کدام گزینه از نقاط کلیدی مشترک در آثار دانشمندان شیعی و اهل تسنن درباره آیه عصمت نمی.2

 های نازل شده است؛ سوره مائده در زمره آخرین سوره

 ارتباط نداشتن آیه تبلیغ با آیات قبل و بعد آن؛ 

 زول آیه؛ السالم و صحابه در تعیین مورد ناتفاق اهل بیت علیهم

 × .وآله از تبلیغ پیام آیهعلیهاهللنگرانی و بیم رسول خدا صلیعدم دل

 دانند؟ السالم میمفسران و متکلمان شیعه به چه نحوی آیه تبلیغ را درباره ابالغ والیت امیرالمومنین علیه.3

 ×تعیین یا احتمال موجّه بدون تردید و انکار 

 تعیین و با احتمال تردید و انکار 

 عدم تعیین یا احتمال موجّه بدون تردید و انکار 

 عدم تعیین و با احتمال تردید و انکار

 کدام یک از عبارات آیه تبلیغ داللت دارد که مفاد آیه با اهل کتاب ارتباطی ندارد؟ .4

 رَبِّکَیا أَیَُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ 

 وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ 

 ×وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ 

 إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ

 السالم از چه چیزی بود؟ وآله در ابالغ والیت امیرالمومنین علیهعلیهاهللنگرانی اصلی پیامبر اکرم صلی.5

 جان خویش 

 ×نابودی دین 

 مخالفت کفار

 های مشرکیندسیسه
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 اند؟ چرا دانشمندان شیعی همچون عالمه حلی روایات موردِ نزول آیه تبلیغ را از منابع اهل سنت آورده.1

 خالی بودن منابع شیعی از این احادیث

 قوت سندی منابع اهل تسنن 

 ×جهت اتمام حجت و الزام مخالف 

 نابع اهل تسنن ضعف سندی م

 تیمیه درباره نزول آیه تبلیغ در اوایل هجرت صحیح است؟ آیا ادعای ابن.2

 بله؛ از میان صحابه و تابعین برخی به این قول قائلند؛ 

 ×خیر؛ از میان صحابه و تابعین کسی قائل به این قول نیست؛ 

 خیر؛ درباره نزول آیه در اواخر بعثت، اجماع علما وجود ندارد؛ 

  .بله؛ درباره نزول آیه در اواخر بعثت، اجماع علما وجود دارد

 تیمیه جرئت بر انکار و تکذیب این حدیث دارد؟ گوید: جای بسی شگفتی است که ابنتیمیه میناصرالدین البانی انکار کدام حدیث را توسط ابن.3

 ×أنتَ ولی کلِّ مؤمنٍ بعدی 

 دِ مَنْ عَادَاهاللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَا

 مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ هَذَا مَوْلَاه

 علیٌ مع الحق و الحق مع علی 

 را چه بداند؟ « مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ هَذَا مَوْلَاه»را در روایت « ولی»آلوسی اصرار دارد معنای واژه .4

 زعامت 

 پیشوایی 

 ×محبوب 

 رهبری

 زعامت و پیشوایی است؟ « فانّ علیاً من و أنا منه و هذا ولیکم بعدی»در روایت « ولی»براساس کدام قرینه در جریان بُریده أسلمی معنای واژه .5

 ×بعدی 

 ولیکم 

 هذا ولیکم 

 أنا منه
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 تعریف کدام واژه قرآنی است؟ « شوندتمامی است که اجزایش از آن جدا می»عبارت .1

 ×کمال 

 توفی 

 جمع

 احصاء

 باشد؟ تعریف کدام عبارت ذیل می« رسیدن چیزی به حدی که نیازی به چیز دیگر از بیرون خود ندارد»عبارت .2

 کمال الشیء 

 ×تمام الشیء 

 احصاء الشیء 

 جمع الشیء

 به ترتیب چیست؟ « مْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتیالْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَ»در آیه « الیوم»مراد از دو واژه .3

  خاص روز –دوره زمانی 

  زمانی دوره –روز خاص 

 × خاص روز –روز خاص 

  زمانی دوره –دوره زمانی 

 در آیه اکمال یأس چه کسانی از چه چیزی مطرح شده است؟ .4

 ×کفار از دین 

 دین از کفار 

 منافقین از دین 

 کفار از مسلمانان 

 فرمایند؟ السالم در تبیین آیه اکمال، علت عدم نزول فریضه دیگری پس از والیت را چه چیزی میامام باقر علیه.5

 ×کامل شدن فرایض با امر والیت 

 نزول همه فرایض

 عدم نیاز مسلمانان به فریضه دیگر

 انقطاع وحی 
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 اکمال در روزه عرفه قطعی است؟  آیا براساس دیدگاه اهل تسنن روایات درباره نزول آیه.1

 بله؛ طرق روایات متواتر است؛ 

 ×اند؛ خیر؛ فقط چهار نفر از صحابه آن را نقل کرده

 بله؛ مفاد آیه مطابق با این روایات نیست؛ 

  .بله؛ اهل تسنن برای این شأن نزول توجیه تاریخی ندارند

 کدام گزینه درباره تحلیل ادعای اهل سنت درباره ضعف سندی احادیث نزول آیه اکمال در غدیر صحیح است؟ .2

 اند؛ با بررسی تک تک راویان حدیث حکم به ضعف آن کرده

 ×براساس مبانی اهل تسنن تمام راویان روایت ابوهریره موثق هستند؛ 

 ها براساس نگاه اجمالی نبوده است؛ ادعای آن

  .اندبا بررسی تک تک راویان حدیث، حکم به وضع آن کرده

 باشد؟ آیا نظر آلوسی درباره این که روایات مربوط به نزول آیه اکمال در روز غدیر از مفتریات شیعه است، صحیح می.3

 خیر؛ فقط این روایت از طریق ابوسعید خدری نقل شده است؛ 

 ندارد؛  بله؛ این حدیث تنها در مصادر شیعه وجود

 ×اند؛ السالم نقل کردهخیر؛ عالوه بر خدری، ابوهریره، ابن عباس، جابر بن عبداهلل انصاری و امام صادق علیه

  .بله؛ این روایات در کتب جوینی، حاکم حسکانی، خطیب خوارزمی آمده است

 دهد؟ رکاکت میبراساس نظر عالمه امینی چرا آلوسی به حدیث نزول آیه اکمال در روز غدیر نسبت .4

 وجود تعقید در روایت 

 ضعف اسلوب 

 تکلف در بیان 

 ×مخالفت آلوسی با مفاد حدیث 

 باشد؟ کدام گزینه پاسخ عالمه امینی به اشکال مورد پذیرش نبودن ثواب شصت ماه روزه برای روز غدیر بیشتر از ثواب روزه ماه رمضان نمی.5

 های بیشتر مانند روزه سه روز در هر ماه وجود روایات متعدد دیگر درباره ثواب

 ×اعطای پاداش براساس استحقاق بنده است نه فضل الهی 

 اصل رحمت و فضل حق تعالی در حق بندگان 

 .ها از حقیقت ایمان بنده استمیزان پاداش اعمال براساس کشف آن
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 باشد؟ السالم میدهنده مرجعیت دینی و علمی اهل بیت علیهمهای قرآنی ذیل نشانکدام یک از اصطالح.1

 البیت اهل

 ولی 

 ×الذکر اهل

 القربی ذی

 باشد؟ نمی« ذکر»کدام گزینه از معانی واژه قرآنی .2

 ضد سهو، حاضر بودن معنی در خاطر 

 ×به دست آوردن آگاهی 

 خالف نسیان

 به یاد آوردن 

 یادآوری کرد، چه فرمودند؟ « الذکراهل»السالم در پاسخ به کسی که دیدگاه کلبی را درباره مصداق امام صادق علیه.3

 ها را تصدیق کن؛آن

 ×او را لعنت کن و تکذیب نما؛ 

 هر دو را تأیید نمودند؛ 

  .ای به معنای آن نکردنداشاره

 الذکر بیان شده است؟ السالم چه معنایی برای ذکر و اهلدر حدیثی از امام باقر علیه.4

  القرآناهل –قرآن 

 × السالمعلیهم بیتاهل –قرآن 

 نالقرآاهل –وآله علیهاهللرسول اهلل صلی

 السالمهل بیت علیهما –دین 

 ها دادند؟ ستند، چه پاسخی به آندانالذکر را یهود و نصارا میالسالم در مناظره با اهل تسنن که اهلامام رضا علیه.5

 ×خوانند؛ ها شما را به دین خود میدر این صورت آن

 القران هستند؛ الذکر، اهلاهل

 الذکر ما هستیم؛ ذکر قرآن و اهل

  .القرآن هستیمقرآن ذکر و ما اهل
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 اهل کتاب هستند؟ « اهل الذکر»منظور از اصطالح « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون»در آیه .1

 ×اند؛ السالم معنا کردهرا اهل البیت علیهم« اهل الذکر»خیر؛ روایات زیادی 

 دهد؛ ها خبر میبله؛ اطالق آیه در ارجاع به اهل الذکر، از عصمت آن

 در تعارض بین دلیل لبی و لفظی، دلیل لبّی مقدم است؛  خیر؛

  .توان آیه اهل الذکر را جمله معترضه در نظر گرفتبله؛ می

کدام یک از موارد ذیل باشد، منظور از « نتُمْ لَا تَعَْلمُونَ* بِالْبَیِّنَاتِ وَ الزُّبُروَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِْلکَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَیِهمْ فَسْلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُ»در آیه « بِالْبَیِّنَاتِ وَ الزُّبُر»متعلَّق .2
 السالم خواهد بود؟ الذکر، اهل بیت علیهماهل

 ارسلنا 

 نوحی

 فسئلوا

 ×التعلمون 

 السالم دارد؟ اشاره به کدام ویژگی اهل بیت علیهم« الذِّکْرِ إِن کُنتُْم لَا تَعْلَمُونَ* بِالْبَیِّنَاتِ وَ الزُّبُر وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَیهِمْ فَسْلُواْ أَهْلَ»آیه .3

 قرآن کریم 

 صاحبان دانش قرآن 

 ترین افراد نسبت به قرآن عالم

 ×ها آگاهی ایشان نسب به تعالیم انبیاء و محتوای کتاب آن

 السالم با کدام یک از اوصاف ذیل یاد نکرده است؟ قرآن از اهل بیت علیهم.4

 صادقین و متوسمین

 االمر و اتواالعلماولی

 الکتاب من عنده ام

 ×اهل کساء 

 داند؟ السالم و اهل کتاب میترتیب اهل بیت علیهم را به« الذکراهل»معنای « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون»مرحوم فیض با چه نگاهی به آیه .5

 قل مست –ترکیبی با آیات دیگر 

 × دیگر آیات با ترکیبی –مستقل 

  سیاق مطابق –مطابق سیاق 

  مستقل –مطابق سیاق 



 27آزمون
 ای است؟ بیانگر چه نکته« مِنکم»الشریفه، ضمیر در فرجهاهللدرباره امام مهدی عجل« وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ»در تحلیل آیه .1

 ×خیزد؛ مصلح و منجی از این امت برمی

 امت خواهد بود؛  ظهور منجی در میان این

 ظهور منجی همراه با امدادهای غیبی خواهد بود؛ 

  .خود امت ظهور منجی را رقم خواهند شد

 منجی، حکایت از چه امری دارد؟ درباره ظهور  «وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَُّهمْ فِی الْأَرْضِ»در آیه « لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ»تعبیر .2

 ×همراهی امدادهای غیبی در استخالف منجی 

 قطعی بودن تحقق استخالف منجی 

 دخالت امت در استخالف منجی 

 همراهی امت با منجی 

 چه خوفی است؟ « وَ لَیُبَدِّلَنَُّهمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً»در آیه « خوف»منظور از .3

 ×ط جامعه یا دشمنان داخلی عدم پذیرش توس

 هادشمنان خارجی و به بیراهه رفتن آن

 عدم تحقق اهداف جهانی نهضت

  .کندخطری که جانشان را تهدید می

 ترین پیام درباره شخصیت رهبران نهضت استخالف بندگان شایسته خدا بر روی زمین است؟ سوره نور اساسی 55کدام فراز از آیه .4

 ُهمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبِْلهِمْ لَیَسْتَخْلِفَنَّ

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 

 لَُهمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دیَنهُمُ الَّذِی ارْتَضى

 ×شَیْئاً  ال یُشْرِکُونَ بی یَعْبُدُونَنی

درباره آیه قوم موعود از چه کسی نقل « تَعْطِفَنَّ عَلَیْکُمْ هَذِهِ الْآیَةُإنِّی أُقْسِمُ بِالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ وَ أَنْزَلَ الْکِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صِدْقاً وَ عَدْلًا لَ»حاکم حسکانی روایت .5
 کرده است؟ 

 ×السالم حضرت علی علیه

 عباس بنا

 سلمان 

 ابوذر 



 28آزمون
 

 چیست؟« یأبی»مصدر و معنای « یُرِیدُونَ أَن یُطْفئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ یَأْبىَ اهلل»با توجه به آیه .1

 × امتناع شدت –إباء 

  امتناع شدت–إیباء 

  امتنان –إباء 

  امتناع –إیباء 

 چیست؟ « ظهر علیه»معنای ترکیب « لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ»با توجه به آیه .2

 ×غَلَبَه 

 ظَهَرَه 

 فَعَلَه

 مَکَنَه

 حجت و برهان بر سایر ادیان است؟ ، غلبه این دین با «لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»آیا منظور از سیطره دین حق بر دیگر ادیان در آیه .3

 بله؛ منحصر در این معناست؛ 

 بله؛ این نوع غلبه از آغاز طلوع اسالم محقق بوده است؛ 

 × .خیر؛ بدون انحصار در این معنا؛ سیطره اسالم در عصر ظهور منظور است

 .ستبله؛ آنچه که موجب ناخرسندی مشرکین است نشر و گسترش دین و سقوط ادیان باطل ا

 چه زمانی بیان شده است؟ « لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ»در تفسیر علی بن ابراهیم قمی و ابن جریر طبری سیطره دین حق براساس آیه .4

 وآله علیهاهللبعثت پیامبر صلی

 ×زمان نزول عیسی بن مریم 

 فتح مکه 

 جنگ احزاب 

 برای چه زمانی است؟ « لِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ ُکلِّهِ»براساس قرائن درون متنی آیه اظهار دین و روایات شیعه و اهل تسنن وعده آیه .5

 رجعت 

 فتح مکه 

 ×عصر ظهور 

 وآله علیهاهللظهور پیامبر اسالم صلی



 29آزمون
 دانند؟ الشریف را جزو چه احادیثی میفرجهتعالیاهللاهل تسنن روایات اقتدای حضرت عیسی به امام زمان عجل.1

 ×متواتر 

 مستفیض

 واحد 

 غریب 

اشاره نشده « قالَ الیَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتیإِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ  وَ إِذِ ابْتَلى»های امامت در آیه به کدام یک از پایه.2
 است؟ 

 نصب امام توسط خداوند 

 برتری امامت از رسالت 

 عصمت امام 

 ×علم امام 

 باشد؟ از نکات ذیل نمیبیانگر کدام یک « السالم استالشریف از اهل بیت علیهمفرجهتعالیاهللامام زمان عجل»تعبیر .3

 معصوم بودن امام 

 ای همچون ثقل قرآن، میزان هدایت و دانش خطاناپذیر دارا بودن اوصاف ویژه

 باشد؛ علیها میاهللالسالم و حضرت فاطمه زهرا سالمامام از فرزندان امام علی علیه

 × .هستندنام مبارک امام هم نام پیامبر و در خَلق و خُلق شبیه ایشان 

 کند؟ به کدام یک از اقسام خالفت اشاره می« یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»آیه .4

 طبیعی به معنای جایگزینی 

 وراثت از پیشینیان 

 ×خالفت ویژه انبیاء و اصیا 

 جانشینی پیشینیان 

 باشد؟ الشریف جزو کدام یک از اقسام خالفت میفرجهتعالیاهللمقام خلیفةاللهی امام زمان عجل.5

 طبیعی به معنای جایگزینی 

 وراثت از پیشینیان 

 ×خالفت ویژه انبیاء و اصیا 

 جانشینی پیشینیان 



 30آزمون
 منسوخ شده است؟ « رَبِ الْعَالَمِین  أَجْرِىَ إِلَّا عَلىَ وَ مَا أَسْلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ»آیا آیه مودت با آیه .1

 بله؛ هر یک از آیات در صدد بیان مطلبی متفاوت هستند؛

 خیر؛ هر یک از آیات در صدد بیان مطلبی متفاوت هستند؛ 

 بله؛ رابطه این آیات ناسخ و منسوخ است؛ 

 × .کنندسازند و آن را تأکید میآیه مودت را آشکار می وآله در خطبه غدیر معنایعلیهاهللخیر؛ پیامبر صلی

 باشد؟نمی های ذیل صحیحکدام یک از گزینه« وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُور قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى»با توجه به آیه .2

 اند؛ از آن روست که اهل بیت پیامبر به منزله جایگاه محبت« القربیفی»در « الم»به جای « فی»آمدن 

 مراد از مودت، صله ارحام و رعایت کردن حال خویشاوندان پیامبر نیست؛ 

 ×مراد دوستی همه خویشاوندان پیامبر است؛ 

  .ماهیت این حسنه، نیکی و ارزش است

پاداش مودتی که غیر از آن، چیزی دیگر از شما نخواست برای خود شماست چون با همان است که »فرماید: السالم در تفسیر کدام یک از آیات قرآن میامام باقر علیه.3
 ؟ «یابیدیابید و از عذاب خدا نجات میهدایت می

 وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُور الْقُرْبى قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِی

 ِلمینَ ب فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إاِلَّ عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْ

 ×ءٍ شَهیدٌ کُلِّ شَیْ  جْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إاِلَّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلىقُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَ

 رَبِ الْعَالَمِین  وَ مَا أَسْلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلىَ

 ، چیست؟ السالم در نظر گرفته شدهآنچه که در درجه نخست برای دوستی و مودت اهل بیت علیهم.4

 ×السالم مندی مردم از هدایت اهل بیت علیهمبهره

 السالم دوری از دشمنان اهل بیت علیهم

 وآله علیهاهللتبعیت از قرآن و پیامبر صلی

 ادای حق رسالت 

 باشد؟ بیانگر کدام یک از نکات ذیل نمی« هر کس اهل بیت را دوست دارد خدا را دوست داشته و هر کس آنان را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است»روایت .5

 ای از محبت خداوند است؛ السالم جلوهمحبت اهل بیت علیهم

 اند؛ های الهیالسالم مظهر ارزشاهل بیت علیهم

 السالم مایه نجات است؛ علیهم محبت اهل بیت

 × .دشمنی با اهل بیت دشمنی با خدا نیست



 31آزمون
 

 کدام یک از گزینههای زیر اشاره به این مهم دارد که محبت به رسول خدا و اهل بیت او الزمه قطعی حیات معنوی است؟ .1

 ×أساس اإلسالم حُبّی و حبّ أهل بیتی 

 یا علی الیبغضک مومن و الیحبک منافق 

 و اهلل الیطیع اهلل عبدٌ اال أدخل علیه فی طاعته إتّباعنا

 و اهلل الیتبعنا عبد ابداً اال أحبّه اهلل 

ما نزدیک شود, و از آنچه موجب  هر کدام از شما باید کاری کند که به محبت»کدام یک از امامان معصوم علیهالسالم خطاب به شیعیان خود این چنین مرقوم فرمودند: .2
 ؟ «خشم و ناپسندی ماست دوری گزیند...

 السالم امیرالمومنین علیه

 السالم امام باقر علیه

 السالم امام صادق علیه

 ×السالم امام مهدی علیه

  .السالم با دو عنصر معرفت و اطاعت در هم آمیخته استمودت به اهل بیت علیهم.3

 ×درست 

 نادرست

 السالم نقل شده است؟ از کدام معصوم علیه« واهلل الیطیعُ اهلل عبدٌ االّ ادخل اهلل علیه فی طاعته اِتّباعنا و ال واهلل الیتبعنا عبدٌ ابداً اال احبه اهلل»روایت .4

 السالم امیرالمومنین علیه

 السالم امام باقر علیه

 ×السالم امام صادق علیه

 السالم امام مهدی علیه

 السالم نقل شده است؟ از کدام معصوم علیه« خواهد باید قول ما را بگیرد و به سیره ما عمل کندهر کس ما را می»روایت .5

 ×السالم امیرالمومنین علیه

 السالم امام باقر علیه

 السالم امام صادق علیه

 السالم امام مهدی علیه

 

 



 32آزمون
 

 براساس نص صریح قرآن، خداوند اجر و پاداش کدام یک از پیامبران را مودت اهل بیت او قرار داده است؟ .1

 السالم حضرت ابراهیم علیه

 السالم حضرت موسی علیه

 السالم حضرت عیسی علیه

 ×وآله علیهاهللاهلل صلیرسول

 پاداش رسالت چیست؟ السالم برای اجر و حکمت قرار دادن مودت اهل بیت علیهم.2

 ×السالم و تداوم بخشیدن به رسالت انبیا توسط ایشان عصمت اهل بیت علیهم

 السالم همراه با اطاعت اوامر ایشان است؛ محبت اهل بیت علیهم

 السالم نشانه ایمان است؛ محبت اهل بیت علیهم

 السالم با قرآنهمراهی اهل بیت علیهم

 گوید؟ براساس روایات متعدد در مصادر شیعی و اهل تسنن آیه مودّت از چه مودّتی سخن می.3

 ×السالم اهل بیت علیهم

 وآله علیهاهللخویشان پیامبر صلی

 وآله علیهاهللهمسران پیامبر صلی

 وآله علیهاهللامت پیامبر صلی

  .خداوند استای از محبت السالم جلوهمحبت اهل بیت علیهم.4

 ×درست 

 نادرست

 السالم چیست؟ رهاورد محبت اهل بیت علیهم.5

 ×السالم اطاعت و پیروی از سنت و سیره ائمه علیهم

 السالم بغض دشمنان اهل بیت علیهم

 السالم در کالم ظهور محبت اهل بیت علیهم

 السالم در واجبات پیروی از اهل بیت علیهم


