
https://www.tafrihicenter.ir/edu


 یرحسینیمنیرسادات م                                     ریاضی وتجربیپایه یازدهم                                                       2جزوه دین وزندگی 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل،  در میان مسئولیت های سه گانه رسول خدا، مسئولیت او 
یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم، باختم نبوت پایان می 
پذیرد و کتاب قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و نیازی به 

ا دو مسئولیت دیگر، یعنی تعلیم  .اب جدیدی نیستآوردن کت ام 
س از ایشان چه پ و تبیین دین مرجعیت علمی والیت و حکومت

 ؟سرنوشتی پیدا می کنند
 

 
 طرح و برنامٔه خداوند برای جامعٔه اسالمی، پس از رسول خدا چیست؟

 این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟
 بعد از پیامبر اسالم رهبری مسلمانان بر عهدٔه چه کسانی باید قرار بگیرد؟

 درحلت ایشان پایان می پذیر دریافت وابالغ وحی پس ازدرمیان مسئولیت های پیامبر 
 

 اند  کرده سکوت باره این در اکرم پیامبر و كریم قرآن-1
 

ل روشن است؛ زیرا قرآن كریم، هدایتگر مردم در همهٔ امور زندگی است مبر اكرم نمی تواند از کنار همچنین پیاو بطالن فرض اوِّ
 .چنین مسئله مهمی با سكوت و بی توجهی بگذرد

 
ل، پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند؛ -2  همچون مسئولیت او 

فرض دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفت، بلکه 
و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی،  م یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتبافزایش ه

عالوه بر اینكه اصوالً حكومت و ادارهٔ جامعه و تعلیم و تبیین دین، امری تمام  داشتلاقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبا

 شدنی و پایان پذیرنیست

 .اند داده قرار وی عهدهٔ  بر را حكومت و دین ووالیت تبیین و مسئولیت تعلیم دو و نموده نتعیی را جانشین-3

به فرمان خداوندبه تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از فقط فرض سوم، منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم ، 
 .ست و مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده استرا تعیین کرده ا  خود در شکل امامت ،فرمان داده و جانشین خود

 

 مرجعیت دینی ووالیت وحکومت  درباره                        
 است مطرح فرض سه

 

 امامت تداوم رسالت         پنجم نمودار درس
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آیات و روایات از پیامبر و مطالعٔه تاریخ اسالم بنابر                  توسط خداتعیین می شود 

شد حضرت علی )ع(به جانشینی پیامبر)ص(منصوب  وجود عصمت ضروری است 

 انذار و والیت                روایات جابر،غدیر، ثقلین ،منزلت  آیات  

ه سال از بعثت  حدود س  

چهل نفر ازبزرگان بنی هاشم  

دعوت به اسالم وسکوت مهمانان  

ا)حضرت علی ع(رسول خد من یار و یاور تو خواهم بود، ای 

  )پیامبرص(همانا این، برادر من، وص ی من و جانشین من در میان شما خواهد بود 

 

 
 

 در یکی از روزها، نزدیک ظهر  

نازل شدخدا  فرشتٔه وحی از جانب            

 به مسجدآمدبا شتاب و درحالی که آیه را می خواند  پیامبر)ص(    
نباشدفی کردن آن تا امکان مخ مردم با چشم ببینندو از زبان پیامبر بشنوند 

حضرت موسی  
 برادرش هارون    

 مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت            
حضرت علی)ع  به پیامبر اکرم )ص(            

آیه 

والیت

آیه انذار

امام تعیین

تفکر
کرد؟ معین را خود جانشین بودند، نپذیرفته را او دعوت نیز خویشانش حتى که شرایطى در اکرم پیامبر چرا   

 معناست؟ چه به دعوتش ابتدای در کار این دادن انجام
پاسخ:این اقدام نشان می دهدکه:اوالجانشینی پیامبرچنان اهمیتی دارد که ازهمان روزهای اول دعوت بایدبرای مردم مشخص شود. 
ثانیا:جانشینی پیامبراکرم)ص( ویژگی هایی دارد که نمی توان آ ن را به انتخای مردم واگذار کرد . به همین جهت باید از همان ابتدا 

 ردم معرفی شود تا مردم آن جانشین را بشناسندبه م

ن ی بَِّمنِّزلَة  اَنَت مِّ
ن موسٰى  هاروَن مِّ

اَنَّهُ النِّبیَّ بَعدی  ااَل  
حدیث 

منزلت
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  در مدینه     

ر نازل شدجبرئیل بر پیامب 
سورٔه نساء      59آیٔه     

 انصاری عبدهللاٰ  جابربنسوال   
 ازپیامبر)ص(  

کیست؟االمرِّ  اولی    

 حدیث

جابر

:فرمود خدا رسول
 ای جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستینِّ آنان علی بن ابی طالب است و

علی؛ و تو درهنگام ، محمدبن سپس به ترتیب: حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن الحسین
پیری اورا خواهی دید و هر وقت او را دیدی، سالم مرا به او برسان. پس از محمدبن علی به 

محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمدبن علی، علی بن محمد، حسن  ترتیب، جعفربن
ظر ت که از ناوس  فرزندش می باشد که هم نام و هم کنیٔه من است.  بن علی و پس از ایشان

 مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد
 تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدٔه به او باقی می مانند 

 رتباط میان آیه و حدیثا
.سورهٔ نساء و حدیث جابر، پیام های زیر را تکمیل کنید 59با تفکر در آیهٔ 

.اطاعت کنند واولی االمر دارسول خ، خدامسلمانان باید از -1
.استحراماز آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپیچی از هر مورد  -2

آنجا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آنها- 3
االمر را مشخص کندمصداق اولی )ص(رسول خدا  الزم است که

کسانی که مصداق اولی االمر هستند، عبارتند از : دوازده امام)ص( یامبراکرمبنابر سخن پ-4

)عج(مهدی تا حضرت )ص( از امام علی شیعیان  معصوم
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مکرر طور به اکرم پیامبر  

خود عمر آخر روزهای در جمله از 

فرمود می 

  هجرت دهم سال  
ة   ة « و » الوداع َحجَّ غ  البال َحجَّ

 نفر هزار 120 حدود           
 حجه ذی ماه هجدهم روز  

 خم غدیر نام به محلی در  
 نماز ابتدا بود؛ شده ظهر 

ل  و سخنرانی مهم   مفص 
بزرگ پیام آن دریافت  

 غایبان به حاضران  
 وبیعت    شادباش و تبریک    
محکم حدیث، راویان سلسلهٔ  جهتاز   

                                               

ثقلینحدیث 
تاَب اَّلٰلِّ َو  ٌک فیُکُم الثَّقَلَینِّ کِّ اِّن ی تارِّ

تَرتی اَهَل بَیتی ما ان تََمسَّکتُم  عِّ
ما  ل وا اَبَدًاَو انَّهُ  بهِّ ما لَن لَن تَضِّ

    الَحوضَ  یَفتَرقا َحت ٰی یَردا َعَلیَّ 

حدیث 

غدیر

نینَ  الن اسِّ  اَولَی َمن  الن اسُ  اَیَُّها  بالُمؤمِّ
ن م مِّ هِّ      اَنفُسِّ

لى   فَٰهذا  َموالهُ  ُكنتُ  َمن  َموالهُ  عِّ

.قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند،قرآن و اهل بیت نیزهمواره با هم اندهمان طور که  -1
.همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است -2
ل پیروی کنند.ازهردوثق در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که -3
ادگار پیامبر پیروینمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو ی -4

ازهردوپیروی کرد.كرد؛بلکه باید

آن چه نازل شده وبه اوفرمان داده شده به مردم برساند.خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟ -1

الت به انجام نرسیده است.اگرانجام نگیرد رساهمیت این فرمان چقدر است؟ -2
زیراابالغ این پیام منافع برخیچرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟ -3

رابه خطر می انداخت واحتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.
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تفکر در حدیث

هم زمانی واقعه ی غدیر با حج می تواند در جهت اطالع رسانی باشد تا این•
انتصاب به اطالع مردم در سر زمین های مختلف برسد 

چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگترین اجتماع (الف
مسلمانان برگزار شد؟

اقعه داشت واگر این و( ع)بستگی کامل به امامت ورهبری حضرت علی (ص)دامه ی کار پیامبراکرمباا•
دین مورد را به عنوان جانشین پس از پیامبر نمی شناختند اصل( ع)اتفاق نمی افتاد ومردم حضرت علی 

. تهدید قرار می گرفت

چراخداوند انجام ندادن این ماموریت را مساوی با عدم (ب
رسالت اعالم کرد؟

به منصب امامت (ع)نشانه ی آن است که آن مردم می دانستند حضرت علی•
.ندبرگزیده شده وباگفتن تبریک ،رضایت ووفاداری خود را اعالم کرده ا

پس از پایان( ع)تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی (ج
مراسم نشانه ی چیست؟

راکرم یکی آن که پیامب: به سه جهت نمی توان مولی را به معنای دوست گرفت •
تی قبل از آن از مردم سوال کرد من اولی الناس بالمومنین من انفسهم وق( ص)

لی مواله مردم گفتند خداوپیامبرش پس از آن پیامبرفرمود من کنت مولی فهذا ع
ان این موال باید متناساب با جمله ی قبل باشد که خدا ورسول را از خود مومن

.سزاوارتر در تصرف معرفی می کند

د جهت دیگر این است که اگر مولی به معنای دوست باشد اعالم آن نمی توان•
فرمود (ص)پیامبراکرم متناسب با آیه ای باشد که قبل از واقعه نازل شد وبه

.اگر این ماموریت راانجام ندهی رسالت اورا انجام نداده ای

یان جهت سوم نیز این است که طراحی وانجام این واقعه ی بزرگ وتاریخی وب•
،بلکه نیست(ع)خطبه ای بسیار طوالنی متناسب با اعالم دوستی حضرت علی

.متناسب با اعالم رهبری وجانشینی است

ت چراکلمه ی مولی در حدیث غدیر به معنای سرپرست اس(د
نه دوست؟
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 پیامبردعاکردندم  َسلَمه، ا  درخانه                                                         

 
 کن خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ                              

                                 
 آیه راخواندفرشتٔه وحی آمد بعد                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عصمت 

ئمه ا

 (هار)عاط

 آیات و احادیثاز      نتیجه گیری
 

است وآنان عهده کرم باهدایت وراهنمایی خداوند،حضرت علی ویازده فرزند ایشان رابه جانشینی خود معرفی کرده اپیامبر (الف
 .دار مسئولیت امامت اند

 .خدا این دوویژگی رادارا بود ه رسولالزمٔه این مرتبه ازجانشینی،علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه ک (ب
 
الم و کامل دارد و پیروی از ک حضرت فاطمٔه زهرا جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما علم و عصمت (ج

 .رفتار وی بر همٔه مسلمانان واجب و سرچشمٔه هدایت و رستگاری است
 

این آیه، تعداد خاصی از خانوادٔه پیامبر را در بر می گیرد كه مقام عصمت دارند؛ یعنی دراینجا افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر  -1
 .است و شامل همه نمی شود

 تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان كننده دستورات الهی استچون این  -2

م برای آگاهی مردم از این موضوع، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجداز در خانٔه فاطمه می گذشت و پیامبر اكر•
 .اهل خانه را اهل بیت صدا می زد و آیٔه تطهیر را می خواند

 ده اند.دراین واقعه تنها نام چهار بزرگوارذکر شده ودذسخنان دیگر پیامبر)ص( امامان بعدی هم جزءاهل بیت شمرده شتذکر •
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چگونه به اجابت « آنان رااز هر پلیدی وناپاکی حفظ کن »دعای پیامبراکرم )ص(درحق همسر وفرزندان امیرالمومنین)ع( که فرمود .98
97مسئله مهم مطلع ساختند؟ سراسری خارج کشور رسیدوایشان با چه روشی مردم را از این 

)ع(را معرفی کردند. ودرمیان همگان امام علی درمسجد-نزول آیه والیت-1
درمسجد ودرمیان همگان امام علی )ع(را معرفی کردند. -نزول ایه تطهیر -2
اهل خانه حضرت زهرا)س(رااهل بیت صدا می زدند. -نزول آیه تطهیر -3
اهل خانه حضرت زهرا)س(رااهل بیت صدا می زدند. -نزول آیه والیت-4

97ریفه حضرت مهدی )عج( را به مسلمانان معرفی کرده بودند؟سراسری تجربی ص(درتبیین کدام آیه شپیامبر گرامی اسالم ) .99
انما ولیکم هللا و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصالة و یوتون الزکاة -1
ذلک بان هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم-2
ل واولی االمر منکمطیعو هللا واطیعو الرسویا ایه الذی امنوا ا -3
طهرکم تطهیراانما یریدهللا لیذهب عنکم الرجس اهل دالبیت و ی -4

وپیامبراکرم )ص(به کدام خصوصیت ایشان اشاره نموده  تمطابق حدیث جابر پای بندی برعقیده امام زمان )عج( مستلزم چیس .100
97است؟سراسری انسانی 

ظر مردمت طوالنی وپنهان شدن از نغیب -ایمان واعتقادراسخ-1
غیبت طوالنی وپنهان شدن از نظر مردم –تالش ومجاهده درراه دین -2
عمر طوالنی وتشکیل حکومت جهانی مستضعفین-ایمان واعتقادراسخ -3
عمر طوالنی وتشکیل حکومت جهانی مستضعفین-تالش ومجاهده درراه دین  -4

ست؟ )ع( از کدام آیه شریفه قابل دریافت اوجوب پیروی از کالم ورفتار حضرت زهرا .101
قل اطیعو هللا والرسول فان تولوا فان هللا الیحب الکافرین -2ان الذین امنواوعملو الصالحات اولئک هم خیر البریة                  -1
طهیرایذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تانما یرید هللا ل -4االمر منکم      یا ایها الذین امنوا اطیعو هللا واطیعوا الرسول واولی -3

پیامبرگرامی اسالم )ص( کدام آیه رادرحالی که باشتاب به سوی مسجد می آمد برای آگاهی مردم می خواند ومصداق آن  .102
96کیست؟سراسری تجربی

تند.وحسنین)ع(رادرکنار خود جای داد وفرمود :خدایااینان اهل بیت من هسامام علی وحضرت زهرا  -تطهیر-1
امام علی وحضرت زهرا وحسنین)ع(رادرکنار خود جای داد وفرمود :خدایااینان اهل بیت من هستند.-والیت-2
برود. )ص(بشنوند وامكان كتمان آن ازبینپیامبر زبان از و ببینند خود چشم به مردم که امام علی)ع( -تطهیر-3
)ص(بشنوند وامكان كتمان آن ازبین برود.پیامبر زبان از و ببینند خود چشم به مردم که امام علی)ع(-والیت-4

باتوجه به حدیث شریف منزلت تفاوت منزلت هارون )ع(برای موسی)ع(وامام علی)ع(برای پیامبر اسالم )ص(به دلیل کدام ویژگی  .103
95فهذا علی مواله در چه زمانی بیان شده است ؟خارج از کشور پیامبر)ص(بودوجمله من کنت مواله 

پس از برگزاری حجه البالغ -عصمت-2             حجه البالغ از برگزاری پس -خاتمیت-1
دعوت خویشان درروز انذار-عصمت-4دعوت خویشان درروز انذار               -خاتمیت-3

ُ  یُُّکمُ َول اِّنَّمااز آیه ی شریفه ی  .104 الَِ  یُقیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمنُو الَّذینَ  وَ  و َرسولُه وَ  اَّلل  کاَِ  یُۡؤتونَ  وَ  الصَّ عونَ  ُهمۡ  وَ  الزَّ به کدام  راکِّ
95موضوع پی می بریم؟سراسری هنر

کند.مصداق آیه امام علی بود، تا مردم بدانند که ایشان در همه حال حتی در رکوع نماز به مستمندان کمک می -1
ازبین برود. مبر بشنوند و امکان کتمان آنبه چشم خود ببینند و از زبان پیا مردم تا بود، علی امام آیه مصداق -2
پیامبر اسالم، حضرت علی را بعد از واقعه ی دادن انگشتر در هنگام رکوع به فقیر به جانشینی خود منصوب کردند.-3
ایشان کسی به عنوان ولی معرفی شده که به خدا ایمان دارد و نماز را برپا دارد.در این آیه خداوند و پیامبر و پس از -4

سولُ  اَیَُّها یاکدام بخش ازآیه شریفه  .105 نۡ  الَۡیكَ  اُۡنزلَ  ما بَل غۡ  الرَّ سالَتَه بَلَّۡغتَ  فَما تَۡفعل لَمۡ  انۡ  وَ  َرب كَ  مِّ ُمكَ  اَّلٰلُ  وَ  و رِّ نَ  یَۡعصِّ  اَّلٰلَ  اِّنَّ  الن اسِّ  مِّ
95سراسری تجربی وجود مخاطرات درمسیر تبلیغ دین را اعالم می کند؟ اۡلکاِّفرینَ  اۡلقَۡومَ  یَۡهدِّی ال

كَ  اّلٰل   وَ  -2   ِرسالَتَه بَلَّۡغتَ  فَما تَۡفعل لَمۡ  انۡ  -1 َربِّكَ  ِمنۡ  الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  ما بَلِّغۡ  -4 اۡلکِافرینَ  اۡلقَۡومَ  یَۡهِدی ال اّلٰلَ  اِنَّ  -3     النِّاِس  ِمنَ  یَۡعِصم 
را نپذیرفته بودند، در ابتدای دعوتش برای خود جانشین چرا پیامبر گرامی اسالم ) ص( در شرایطی که حتی خویشانش دعوت او  .106

(94؟ ) سراسری هنر معین کردند

بزرگان بنی هاشم از جانشین ایشان پیروی کنند.(ضروری بود پیامبر اسالم )ص( خویشان خود راانذار دهد تا بعد از خودش 1

دم ایدبرای مردم مشخص شود نمی توان آن را به انتخاب مر)ص( چنان اهمیتی دارد که ازهمان روزهای اول دعوت ب (جانشینی پیامبر2
 واگذار کرد.

خورداراست که پیامبر )ص( اقدام به این کار نمود.(حضور و پذیرش ومشارکت مردم در امرجانشینی رسول خدا )ص( ازچنان اهمیتی بر 3

 است که پس ازایشان کسانی به عنوان امام انجام دهند.(همانطورکه پیامبر گرامی )ص( مسئولیتهایی ازجانب خداوند انجام میداد ضروری 4

ص( در مورد امیر المومنین )ع( در سال سوم بعثت چه فرمانی از جانب خداوند برای پیامبر)ص( امد و در آن جلسه پیامبر اکرم ) .107

(94انسانی  سراسریچه فرمودند؟ )
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در میان شما خواهد بود. نهمانا این ) حضرت علی( برادر من، وصی من و جانشین م-(انذار کن1

 .بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصی من، برادر( علی حضرت)  این همانا -( بشارت بده2

)حضرت علی( برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.تو  -(انذار کن3

.نیست پیامبری من از بعد که این جز هستی موسی برای روناه منزله به من برای( علی حضرت) تو -بشارت بده-4

نازل شد وکدام حدیث را پیامبر گرامی )ص( در کدام آیات به ترتیب در غدیر خم ومنزل ام سلمه بر پیامبرگرامی اسالم )ص(  .108

(94روزهای آخر عمر خود مکرر می فر موند؟)سراسری زبان 

حدیث ثقلین-آیه ی تطهیر – انزل الیک من ربکیا یها الرسول بلغ ما -1

حدیث منزلت-آیه ی تطهیر –یا یها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک -2

حدیث ثقلین -آیه ی اولی االمر–امنوا انما ولیکم هللا ورسوله والذین -3

حدیث منزلت-آیه ی اولی–انما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا -4
(94ریاضی سراسری اسب مفهومی دارد؟ )حدیث شریف منزلت با کدام آیه شریفه تن .109

 (انما یرید هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطرکم تطهیرا1

 هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم (یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا2

 رسول هللا و خاتم النبیین(ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن 3

 یوتون الزکاة ین ءامنوا الذین یقیمون الصالة و(انما ولیکم هللا و رسوله و الذ4

تفعل فما بلغت رسالته{ اهمیت این فرمان در کدام با توجه به آیه ی شریفه ی } یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم  .110

(94کشور  جمله است و خداوند به پیامبر اکرم )ص( وعده می دهدکه او را از چه چیزی حفظ خواهد کرد؟ )خارج از

خطرات احتمالی منافقان -ربک من الیک انزل ما (2سرکشی های قوم کافرین         -(ما انزل الیک من ربک1

     منافقان احتمالی خطرات -رسالته بلغت فما (4کافرین                قوم های سرکشی -( فما بلغت رسالته3
 دلیل این به: میگوییم «دوست؟ نه است، سرپرست معناي به غدیر یثحد در «مولي»  كلمه ي چرا» : بپرسند ما از اگر .111
 (93سراسری هنر )............ كه
 . است گرفته خود به حقیقت عنوان و است شده وضع معني همین براي فقط كلمه، این( 1 
 . ار معنایي چنین دریافت میكند ایجاب دو، آن قبول و است نبوت راه استمرار والیت، و امامت( 2 
 . است بوده «انفسهم من بالمؤمنین اَولي من» : جمله ي كلمه، این كاربرد در( ص) اسالم گرامي پیامبر مستمسك( 3 
 كنت من»  فرمود...  آمنوا الذین و رسوله و هللا ولیكم انِّما -:آیه ي به حاضران دادن توجه با( ص) اسالم پیامبرگرامي( 4 

 ید خوانده شود ونتیجه مشخص شود.آمده اما تا آخر جمله باکلمه ابالغ در سه گزینه نکته : 
 هللا  انّ  النّاس من يعصمك هللا و رسالتَه بلّغت فما تفعل لم ان و ربك من اليك انزل ما بلّغ الّرسول ايها يا:شريفه ي آيه ي پيام در دقّت از .112

 93سراسری رياضی ؟نمي شود دريافت مفهوم كدام الكافرين القوم يهدي ال

.ساله سه و بيست فرود و پرفراز رسالت با واليت ابالغ بودن وزن هم-1

است. اجتناب ناپذير و مسلّم امري الهي، هدايت از كافران بي نصيبي-2

.السالم عليه علي اميرمؤمنان، واليت اعالن با خداوند رسالت ابالغ حتميت-3

است دل آزار دغه يغد هر از خالي السالم، عليه علي مؤمنان، امير واليت ابالغ-4

 پاسخگوي .......... كه است منصوب معصوم امام عهده ي به ......... وحي دريافت جز به پيامبر مسؤوليتهاي و نقش ها ادامه ي .113

(93)سراسری رياضی .باشد زمان درهر انسان،

مجتهدان و فقيهان توسط احكام استنباط و اجتهاد باب بودن گشوده  -خدا سوي از-1

معصوم پيشوايان سّنت و سيره و قرآن در موجود احكام و معارف مجموعه ي  -خدا يسو از-2

مجتهدان و فقيهان توسط احكام استنباط و اجتهاد باب بودن گشوده - پيامبر)ص( انتخاب با -3

معصوم پيشوايان سنّت و سيره و قرآن در موجود احكام و معارف مجموعه ي-)ص( پيامبر انتخاب با-4

( 93كه...و)سراسری انسانی  است اين جمله اين گفته ايم پيام ....سخن نيست، يك ممكن انسانها براي عصمت تشخيص يمبگوي اگر .114

.است هدايت راه شناخت به محتاج زمان هر در انسان،  -نادرست-1

.دريافت معصومان، افعال و اقوال از ميتوان را عصمت نشانه هاي و آثار - نادرست -2

.است امامت مقام احراز شايسته ي فرد تعيين كننده ي كه است خدا فقط  -درست -3



 یرحسینیمنیرسادات م                                     ریاضی وتجربیپایه یازدهم                                                       2جزوه دین وزندگی 

37 

 

 .نيست تعطيل بردار جامعه، سرپرستي و واليت و دين تعاليم تبيين و تعليم مسؤوليت-  درست -4
 93پیامبر گرامی اسالم)ص( راسخان در اعتقاد را مرتبط با حدیث ....در خصوص .....معرفی فرمود. سراسری خارج از کشور  .115

 غیبت طوالنی آخرین حجت خداوند-جابر -2     دخداون غیبت طوالنی آخرین حجت-ثقلین-1
 امامت ووالیت مستمر وپایدار بعد از خود      -جابر -4امامت ووالیت مستمر وپایدار بعد از خود     -ثقلین -3

درمیان خویشان  وبازتابیونتیجه پیامبرچه واکنش واثر بازتاب یعنی اثری که بعد از عملی حاصل می گردد بعد از اعالن قبول رسالت نکته: 
 ایجادشد دقت کنیدبعدازپایان مراسم پیامبرمقام وصایت وخالفت حضرت علی)ع( را اعالم کردند.

بازتاب  و ......... معلول   خداوند پيام اعالن منظور به خويشان دعوت )ص(درمراسم اسالم گرامي پيامبر خدا، حبيب ميهمانان سكوت .116

 ( 93شد)سراسری تجربی  ........... ضيافت، آن

 خالفت و وصايت مقام تثبيت - مشركان اذيت و آزار از ترس -1

 خالفت و وصايت مقام تثبيت  -پيامبر دين گسترش و پيروزي به نااميدي-2

 خويشان از بعضي عداوت و بغض و عناد ظهور - مشركان اذيت و آزار از ترس -3

 خويشان از بعضي عداوت و بغض و عناد ظهور  -پيامبر دين گسترش و پيروزي به نااميدي -4

 ما مقصود اين به وافي مورد، كدام پيام شويم ضاللت راه هميشگي بودن مسدود جوياي اسالم فطرت پسند فرهنگ از اگر .117

 (93است؟)سراسری رياضی 

جهم آمنوا الّذينَ  ولي هللاه -2بيت        اهلَ  عترتي و هللاِّ  كتاب الثقلينِّ  تارك فيكم انّي-1   النّورِّ  الي الظلمات منَ  يخرِّ

  آياته عليهم يتلو انفسهم من رسوال   فيهم بعثَ  اذ   المؤمنينَ  علي هللاه  لقدمنَّ  -الظلمات الي النورِّ  من يخرجوَنهم الّطاغوت اولياءهم كفروا الّذينَ  و -3

 وم ونخست مد نظر می باشد که نیازمند دقت فراوان می باشد. چهار مطلب خواسته شده از دو حدیث وهمچنین ترتیب نخستین ودنکته: 
درخواست حضرت موسی علیه السالم که هارون را مشاور ،پشتیبان وشریک او در امر هدایت مردم قراردهد وعبارت ایها الناس  .118

م صلی علیه واله وسلم قرار انفسهم به ترتیب در مستند روایی ....و....مورد تمسک نبی گرامی اسالمن اولی الناس بالمومنین من 
 (93ر مستند .....و..... است.)سراسری زبانگرفت که جمله ی سه بار مکرر آن حضرت د

 موسي من هارونَ  لةِّ بمنز منّي انت - نخست - غدير  -منزلت -2           موسي من هارونَ  لةِّ بمنز منّي انت  -نخست – منزلت - غدير-1

 مواله علي فهذا مواله كهنت من   - دوم - غدير  -منزلت -4مواله                   علي فهذا مواله تكهن من    -دوم  -منزلت – غدير-3

 غ وحی بارحلت پیامبر تمام می شوداما دوقلمرو دیگر ادامه می یابد.قلمرو اول یعنی ابالنکته: 
ت ظاهري بعد از رحلت رسول اكرم )ص( قلمرواول رسالت یعني دریافت وابالغ وحي وقلمرودوم مرجعیت علمي وقلمروسوم والی .119

 (92به ترتیب .....و......و......)سراسري زبان
 پایان مي پذیرد-ادامه مي یابد-ادامه مي یابد-2ادامه مي یابد        -پایان مي پذیرد -پایان مي پذیرد-1
 ادامه مي یابد -ي یابدادامه م-ادامه مي یابد -4ادامه مي یابد        - مي یابد ادامه -پایان مي پذیرد -3

 حصر)انما( به کاررفته دقت کنید ودرگزینه به آن اشاره شده است.  به آیاتی که کلماتنکته: 
ُ  َولیُُّکمُ  اِّنَّما از دقت در پیام آیه ی شریفه ی .120 الَِ  یُقیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمنُو الَّذینَ  وَ  و َرسولُه وَ  اَّلل  کاَِ  یُۡؤتونَ  وَ  الصَّ عونَ  ُهمۡ  وَ  الزَّ به  راکِّ

 92......پی می بریم.سراسری خارج از کشور 
 والیت خدا ورسول واوصیای برحق او منحصر کردن -2قیامت      استمرار حاکمیت اسالم در گستره ی تاریخ تا برپایی -1
 سول واوصیای برحق او نیازفطری انسان به والیت وسرپرستی خداور-4ه انسان که برپایی نمازوپرداخت زکات استعوامل کمال بخش ب-3

 (92اگربگوییم تشخیص عصمت براي انسان ها ممكن نیست از این جمله نتیجه مي شودكه..................)سراسري انساني .121
 تحقق اهداف رسالت دراستمرار امامت ووالیت است.-1
 ناتواني در تشخیص باارتباط خالصانه باخداوند قابل جبران است.-2
 امامت رامعرفي كند خدااست.د فردشایسته ي مقام تنهاكسي كه مي توان-3
  امامت آن گاه الهي است كه امام وپیشوا مصون از خطا واشتباه باشد. -4

 ران والقران مع علي ازقران وارتباط قران با عترت ناشی می شود حدیث ثقلین برتمسک به قران وعترت اشاره داردوحدیث علي مع القنکته:
ه واله وسلم راه ماندگاري درصراط مستقیم هدایت راگوشزد فرمود باكدام یك از امبراكرم صلي هللا علیپیام حدیث ثقلین كه پی .122

 (92عبارات زیر ارتباط معنایي دارد؟) سراسري تجربي 
 علي مع الحق والحق مع علي-2                انا مدینه العلم وعي بابها      -1
 مع علي علي مع القران والقران-4           فمن ارادالعلم فلیاتها من بابها      -3

اگر گفته شود راه حل دین اسالم برای تداوم رسالت واجرای احکام الهی در همه ی زمان ها چیست؟ مفهوم کدام آیه پاسخ به این  .123
 (91است؟)سراسری خارج از کشور سوال 

 یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امرو ان یکفروا به-1
 ین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم الذ ایهایا  -2
 فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی هللا والرسول ان کنتم تومنون باهلل  -3
 لذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاهانما ولیکم هللا ورسوله والذین امنوا ا-4

د تا الزم ملزوم بودن وحی وحافظان واقعی آن از دستبرد راه جاودانگی قرآن حکم به جاودانگی نگهبانان الهی درکنار آن می نمای .124
 (91اندیشه به اثبات برسد این حقیقت از دقت در پیام .....مفهوم می گردد.)سراسری زبان زنان 

 امنوا اطیعوهللا واطیعواالسول واولی االمر منکمیاایها الذین -1
 تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا واهما لن یفترقا انی تارک فیکم ثقلین کتاب هللا وعترتی اهل بیتی ماان-2
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 یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا یعصمک من الناس-3
 بالمومنین من انفسهم من کنت مواله فهذا علی مواله الهم وال من وااله ایها الناس من اولی الناس-4

)ع(درکنار پیامبرگرامی اسالم)ص(جمله ی ی مرتضی وامام مجتبی وامام حسین جمع شدن وجود مقدس فاطمه )س( وعل .125
 (91دعایی.....پیامبر ونزول آیه ی......را به دنبال داشت) سراسری انسانی 

 والیت-ت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کنخدایا اینان اهل بی-1
 تطهیر-نبیت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کخدایا اینان اهل  -2 
 تطهیر –خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند -3
 والیت-دارندخدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای  -4

ام یک از شما مرا در این پیامبرگرامی اسالم )ص( درحدودسال سوم بعثت دریک دعوت آشکار ....ودر پایان به آنان فرمود : کد .126
 (91ی راه کمک می دهد این اقدام پیامبر)ص(نشان می دهدکه:.....)سراسری ریاض

ان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم جانشیتی پیامبر اکرم)ص( چن –عامه مردم را به توحید دعوت کرد -1
 مشخص شود.

 برای مردم مشخص شود. از همان روزهای اول دعوت باید یامبر اکرم)ص( چنان اهمیتی دارد کهجانشیتی پ -خویشان خودراا نذارداد-2
جز دریافت وابالغ وحی رادارد وتنها خداوند می تواند پیامبر اکرم)ص(  امام همه ی مسئولیت های-عامه مردم را به توحید دعوت کرد -3

 فرد شایسته ی مقام امامت را معرفی کند. 
پیامبراکرم)ص( جز دریافت وابالغ وحی رادارد وتنها خداوند می تواند فردشایسته ی  امام همه ی مسئولیت های- داددراا نذارخویشان خو -4

  مقام امامت را معرفی کند
مرزهای جغرافیایی،به وجود آمدن افکار واندیشه های ضدونقیض فرقه های متفاوت دینی ورخداد حوادث تازه درزندگی گسترش  .127

 *(91اب می کند.....)سراسری تجربیانسان ایج
 شده است. وجود وحضور یک مفسر معتبر وحی الهی را که حقیقت آن در حدیث ثقلین ترسیم-1
 الهی را پاسخ گوی نیاز های خود بدانند وبه آن تمسک کنند. بیداری امت رادر هر زمان که دین-2
 وخدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم اکمال دین واتمام نعمت راکه در حادثه ی غدیر ، محقق شد  -3
 استمرار قلمروهای سه گانه ی رسالت رادرهرزمان که آن چه راپیامبراکرم )ص( حالل وحرام اعالم کرده تا روز قیامت چنین خواهد بود -4

..الزم وملزوم یک پیامبرگرامی اسالم )ص(هدایت همیشگی امت اسالمی رادرگرو .....به ثقلین اعالم فرمود که هم چون ... .128
 (90ب می کند .....همیشگی را.)سراسری خارج از کشور دیگرند وقرآن همیشگی ایجا

 عصمت-قرآن و پیامبر )ص(-مودت خالصانه-2تمسک     -پیامبر )ص(وعصمت -تمسک همیشگی-1
  عصمت -قرآن و پیامبر )ص(-تمسک همیشگی  -4تمسک     -پیامبر )ص(وعصمت -مودت خالصانه -3

 (90؟)سراسری هنر نمی گرددریافت یف انی تارک فیکم الثقلین کدام پیام دیث شراز حد .129
 چون قرآن هیشگی است وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی خواهد بود .-1
 شما اهل بیت دور گرداند. کرده که همه ی پلیدی وناپاکی را ازچون اراده -2
 دت مسلمانان درگرو پیروی از هردو است .پیروی وتبعیت از یکی از این دوممکن نیست چون سعا-3
 وقتی مسلمانان گمراه می شوند که از این دوپیروی نکنند وراهی مستقل از قرآن وعترت پیش گیرند.-4

 در مسجد مردم به چشم خود دیدند که حضرت علی )ع(انگشتری را به فقیر دادورفتن باشتاب پیامبر)ص(رابه همراه داشت .نکته:
کان کتمان ومخفی کردن مفهوم کدام آیه عدم توقف رهبری الهی ص(شنیدن واز بین رفتن امواززبان پیامبر)باچشم خود دیدن  .130

 (90رااثبات کرد؟)سراسری زبان 
َ  ءاَمنوا اَطیع وا الَّذینَ  اَیَُّها یا -1 سولَ  اَطیع وا وَ  اّللِّ  ِمۡنک م ااۡلَۡمر ا وِلى وَ  الرَّ
ۡجسَ  ک م  لی ۡذهب َعنۡ  اّللِّ   ی رید   نَّما ا-2 َرک مۡ  وَ  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ     تَۡطهیًرا ی َطهِِّ
 الم تر الی الذین یزعمون انهم بما انزل الیک وما انزل من قبلک -3
کاةَ  ی ۡؤتونَ  وَ  الصَّالةَ  ی قیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمن و الَّذینَ  وَ  و َرسول ه وَ  اّللِّ   َولیُّک م   انَّما -4  . راِکعونَ  ه مۡ  وَ  الزَّ

 اهل گذشت می فاطمه درخانهٔ  از مسجد به رفتن هنگام صبح، روز هر ها مدتپیامبربرای اینکه آیه تطهیر را برای مردم روشن کند نکته: 
 زد می را صدا خانه
ی  این کالم پیامبر)ص(که به پیشگاه خدا عرضه داشت خدایا اینان اهل بیت من اند آنان را از هر پلیدی حفظ کن مقدمه نزول آیه .131

 90مبارکه ی ......شد که وسیله ی اطالع رسانی به دیگران .....بودسراسری ریاضی 
ۡجسَ  ک م  لی ۡذهب َعنۡ  اّللِّ   ی رید   انَّما -1 َرک مۡ  وَ  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ      بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر-تَۡطهیًرا ی َطهِِّ
ۡجسَ  لی ۡذهب َعۡنک م   اّللِّ   ی رید   انَّما -2 َرک مۡ  وَ  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ  ورود باشتاب پیامبربه مسجد وسوال او  – تَۡطهیًرا ی َطهِِّ
کاةَ  ی ۡؤتونَ  وَ  الصَّالةَ  ی قیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمن و الَّذینَ  وَ  و َرسول ه وَ  اّللِّ   َولیُّک م   اِنَّما -3  بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر     -راِکعونَ  ه مۡ  وَ  الزَّ
کاةَ  ی ۡؤتونَ  وَ  الصَّالةَ  ی قیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمن و الَّذینَ  وَ  و َرسول ه وَ  اّللِّ   َولیُّک م   مااِنَّ  -4   ورود باشتاب پیامبربه مسجد وسوال او -راِکعونَ  ه مۡ  وَ  الزَّ

 یاد بگیرید.د وسال درسوال آمده است پس خوب آن ها را  عدنکته: 
بعثت به دنبال نزول آیه ی .....به منصه ی بروز رسید لین دعوت علنی او که در سال .....سکوت خویشان پیامبر)ص(در برابر او .132

 (90معلول .....بود.)سراسری انسانی 
 ت نیاکان     دل بستگی به آیین وسن-والیت-دوم-2دل بستگی به آیین وسنت نیاکان                        -والیت-سوم-1
 امید نداشتن به پیروزی وگسترش -انذار-دوم-4              وزی وگسترش دین     امید نداشتن به پیر-انذار-سوم-3
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نۡ  الن اسِّ  اَۡولَى َمن جمله ی .133 نیَن مِّ مۡ  اَ  بِّاۡلُمۡؤمِّ هِّ  (90مقدمه ی طرح .......بود تا پیام ......محقق شود.)سراسری تجربی   ۡنفُسِّ
بلغ ما انزل الیک من ربکیا ایها الرسول -انی تارک فیکم ثقلین کتاب هللا وعترتی-1
انزل الیک من ربک یا ایها الرسول بلغ ما-َمۡواله   َعلى   ه فَٰهذا َمۡوال ک ۡنت   َمنۡ  -2
یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوالرسول واولی المر منکم-َمۡواله   لى  عَ  فَٰهذاه  َمۡوال ک ۡنت   َمنۡ -3
یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوالرسول واولی المر منکم -تیانی تارک فیکم الثقلین کتاب هللا وعتر -4

یین امام و....است برخورداری امام از تمام ویژگی های خاص پیامبر نشانه ی بردوش داشتن .....وتنها فرد شایسته برای تع .134
*(89)سراسری تجربی 

خدا-ریمرجعیت دینی ووالیت ظاه -2پیامبر     -مرجعیت دینی ووالیت ظاهری-1
خدا-همه ی مسئولیت های پیامبر جز دریافت وابالغ وحی -4پیامبر     –همه ی مسئولیت های پیامبر جز دریافت وابالغ وحی -3

)ص(....و....است پیامبرگرامی اسالم درواقعه ی ......فرمودند همانا این )حضرت علی)ع(برادر من الزمه ی جانشینی رسول خدا  .135
*(89یان شما خواهد بود.)سراسری هنر ،وصی من وجانشین من درم

یوم غدیر- والیت-معجزه -4یوم االنذار    -والیت-معجزه-3   یوم االنذار-عصمت-علم -2غدیر    یوم -عصمت-علم-1
 حدیث ثقلین در آخر عمر پیامبر بیان شده است.ه: نکت

آخر عمر خود فرمودند وچه مطلبی را می خواستند پیامبرگرامی اسالم )ص( کدام حدیث را به طور مکرر ومخصوصا در روزهای  .136
(89د؟)سراسری زبان به امت خویش تفهیم کنن

معیار ومالک است.باتوجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن وعمل آنان -ثقلین-1
باتوجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن وعمل آنان معیار ومالک است. -منزلت-2
هرگز گمراه نمی شوند.آن واهل بیت تمسک بجویندتاوقتی که به قر-منزلت-3
بجویندهرگز گمراه نمی شوندتمسک  که به قرآن واهل بیت تاوقتی -ثقلین-4

ن ى بَِّمۡنزلَة ۡنتَ  اَ باتوجه به حدیث شریف  .137 نۡ  هارونَ  مِّ حدیث درشان چه کسی است ومنزلت هارون نزد بَۡعد النَبىَّ  و اَنَّه موسی؛ اِّال   مِّ
( 89ورد است؟)سراسری انسانی موسی )ع(کدام م

پشتیبان وشریک درامرهدایتمشاور ، -حضرت علی)ع( -2مشاور ،پشتیبان وشریک درامرهدایت     -حضرت محمد )ص(-1
برادر،وصی وجانشین من درمیان شما -حضرت محمد )ص(-4برادر،وصی وجانشین من درمیان شما       -حضرت علی)ع( -3

(*88ی.....قبل از آن بر پیامبر )ص(نازل شده بود.)سراسری انسانی  وآیه پیامبربیان شدهجری توسط درسال دهم حدیث شریفه  .138
َ  ءاَمنوا اَطیع وا الَّذینَ  اَیَُّها یا -غدیر-1 سولَ  اَطیع وا وَ  اّللِّ ..وَ  الرَّ
َ  ءاَمنوا اَطیع وا الَّذینَ  اَیَُّها یا -ثقلین-2 سولَ  اَطیع وا وَ  اّللِّ ..وَ  الرَّ
سول   اَیَُّها یا -یرغد-3 ِرسالَتَه بَلَّۡغتَ  فَما تَۡفعل لَمۡ  انۡ  وَ  َربِّكَ  ِمنۡ  الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  ما بَلِّغۡ  الرَّ
سول   اَیَُّها یا -ثقلین-4 ِرسالَتَه بَلَّۡغتَ  فَما تَۡفعل لَمۡ  انۡ  وَ  َربِّكَ  ِمنۡ  الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  ما بَلِّغۡ  الرَّ

 ده وحدیث غدیر با آیه تبلیغ طاعت یا اولولی االمر مرتبط بویادتان نرود حدیث جابربا آیه انکته: 
(88حدیث جابر وحدیث غدیر به ترتیب با نزول کدام آیه از آیات قرآن مرتبط می باشد؟)سراسری فنی وحرفه ای  .139

تبلیغ-االمراولی -4والیت    -اولی االمر-3والیت     -تبلیغ-2تبلیغ     -والیت-1
(88....و....نازل شده است) سراسری تجربی به ترتیب قبل از احادیث آیات شریفه ی ....و....  .140

جابر-غدیر-تطهیر-والیت-2غدیر   -جابر-تطهیر-والیت-1
غدیر-جابر -تبلیغ-اولی االمر- 4جابر    -غدیر-تبلیغ-اولی االمر-3

(88داده است؟)سراسری هنر کدام آیه مردم رابه اهمیت مساله غدیر توجه  .141
ۡؤِمنیَن ِمنۡ  النِّاِس  اَۡولَى َمن -1 اغیر هللا اتخذ ولیا فاطر السماوات واالرض-2      ۡنف ِسِهمۡ  اَ  بِاۡلم 
الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر هللا-4هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون    -2

ُ  یُریدُ  انَّماباتدبردرآیه ی شریفه  .142 ۡجسَ  لیُۡذهب َعۡنُکمُ  اَّلل  َرُکمۡ  وَ  اۡلَبۡیتِّ  اَۡهلَ  الر ِّ این واقعه دربردارنده ی پیام های مهمی می تَۡطهیًرا یَُطه ِّ
(87پیام .....)سراسری ریاضی استثناء باشد به

اعالم می کند.این واقعه عصمت حضرت علی ،حضرت فاطمه،امام حسن .امام حسین را -1
ان دوازده گانه را معرفی کرده است.اهل بیت بیان شده است که نام ومشخصات امام حدیث جابر درتبیین -2
سخن وعمل اهل بیت معیار ومالک است واگر درباره ی احکام یا معارف نظری ارائه کردند آن نظر برای ما ججیت دارد.-3

شود چهارنفر از خانواده ی پیامبرند وشامل افراد دیگر خانواده نمی ومعصوم فقط همین اهل بیت به معنای خاص یعنی اهل بیت مطهر-4

درکدام ماجرای تاریخی پیامبر گرامی اسالم)ص(فرموده اندعلی برادرووصی وجانشین من میباشدوبایدازاواطاعت کنید ؟)سراسری  .143
(87فنی وحرفه ای 

در حادثه ی غدیر پس از نزول آیه ی تبلیغ-1
روزهای آخر عمر مبارک حضرت محمد )ص( در -2
شد. به دعوت علنیدر نخستین روزی که حضرت محمد)ص(مامور  -3
درشب هجرت که حضرت علی )ع(به جای پیامبر)ص(دربستر اوخوابید.-4

نۡ  الن اسِّ  اَۡولَى الن اُس َمن یَُّها اَ  عبارت .144 نیَن مِّ مۡ  اَ  بِّاۡلُمۡؤمِّ هِّ شریفه ی ...که بازتاب آن ....بیان شد.)سراسری به دنبال نزول آیه ی   ۡنفُسِّ
(87تجربی 

تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبربود.-ول واولی االمر منکمطیعوهللا واطیعواالرسیاایها الذین امنوا ا -1
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 پیامبربود.تعیین مصداق جانشینان الهی - یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت -2
 ستی خداوپیامبرش بود.قبول والیت وسرپر-یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم -3
 وسرپرستی خداوپیامبرش بود. قبول والیت -الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغتیاایها  -4

الغ آیه ی شریفه ی .... مقررشده وجمله ی وهللا یعصمک من الناس مبین عبارت من کنت مواله فهذا علی مواله به دنبال اب .145
 (87لمی کاربردی ....و.....می باشد.)جامع ع

 تعیین امام از سوی خداوند –الهی بودن منصب امامت -یاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم -1
 مصونیت جان پیامبر)ص(-وجود خطرهای بزرگ-الرسول واولی االمر منکمیاایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوا -2
 تعیین امام از سوی خداوند–ب امامتبودن منص-الیک من ربک الهی  یاایها الرسول بلغ ما انزل -3
 پیامبر)ص( مصونیت جان-وجود خطرهای بزرگ-یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک -4

 (87است ؟)سراسری انسانی  نادرستبابررسی آیات واحادیث درتعیین امام کدام مطلب  .146
 است کامل عصمت و علم داراى اما نبوده، امامت دار عهده هاگرچ و است بیت اهل جزء زهرا فاطمهٔ  حضرت -1
 است.رابرگزیند پیامبراسالم )ص(پیامبر)ص(از طرف خدا معین می شود وتنهاکسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت -2
 ژگی را دارا بود.الزمه ی مقام امامت علم ومعرفت کامل وعصمت ازگناه واشتباه است همان گونه که پیامبر)ص(این دو وی-3
 پیامبراکرم)ص(،حضرت علی)ع(ویازده فرزند ایشان رابه جانشینی خود معرفی کرده است وآنان عهده دار مسئولیت امامت اند. -4

 (86ل کدام آیه برپیامبر گرامی اسالم )ص(رفتن باشتاب پیامبر به مسجد را به دنبال داشت ؟)سراسری ریاضی نزو .147
 نزل الیک من ربک یا ایها الرسول بلغ ما ا-1
ۡجسَ  لی ۡذهب َعۡنک م   اّللِّ   ی رید   نَّما ا -2  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ
 الصَّالةَ  ی قیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمن و الَّذینَ  وَ  و َرسول ه وَ  اّللِّ   َولیُّک م   اِنَّما -3
َ  اَطیع وا ءاَمنوا الَّذینَ  اَیَُّها یا -4 سولَ  اَطیع وا وَ  اّللِّ  ِمۡنک م ااۡلَۡمر ِلىا و وَ  الرَّ

پیامبر وقتی خداوند حضرت موسی )ع( رامامور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت وکدام حدیث  .148
 (86گرامی)ص(بااین درخواست ارتباط دارد؟)سراسری انسانی 

 حدیث غدیر–برادرش هارون را پشتیبان وشریک در امر هدایت قراردهد -1
 حدیث منزلت-تیبان وشریک در امر هدایت قراردهدهارون را پشبرادرش  -2 
 حدیث منزلت–حضرت شعیب)ع( رایار ویاور او در امر هدایت قرار دهد -3
 حدیث غدیر–حضرت شعیب)ع( رایار ویاور او در امر هدایت قرار دهد -4 

 86سراسری تجربی حدیث غدیر در تاریخ زندگی پیامبر )ص(پس از نزول کدام آیه برپیامبر شکل گرفت؟ .149
سول   اَیَُّها یا -1 َ  ءاَمنوا اَطیع وا الَّذینَ  اَیَُّها یا -2      َربِّكَ  ِمنۡ  الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  ما بَلِّغۡ  الرَّ سولَ  اَطیع وا وَ  اّللِّ  ِمۡنک م ااۡلَۡمر ا وِلى وَ  الرَّ
ۡجسَ  لی ۡذهب َعۡنک م   اّللِّ   ی رید   انَّما -3 رَ ی طَ  وَ  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ  و الصَّالةَ  ی قیمونَ  الَّذینَ .. ا ءاَمن و الَّذینَ  وَ  و َرسول ه وَ  اّللِّ   َولیُّک م   اِنَّما -4   تَۡطهیًرا ک مۡ هِِّ

 .میباشد االانه النبی بعدیچون در حدیث جابراز دوازده امام نام برده شده ومخصوصا نام امام زمان آورده شده ودرحدیث منزلت کلمه نکته: 
 (85)عج(وختم نبوت درکدام احادیث وجود دارد؟)سراسری فنی وحرفه ای  ت امام زمانموضوعات غیب .150

 ثقلین-جابر-4منزلت   -جابر-3منزلت    -ثقلین-2جابر   -غدیر-1
نیاز انسان به تعلیم وتبیین تعالیم دین در پاسخ گویی به حل روابط اجتماعی که هرلحظه برپیچیدگی آن افزوده می شود حاکی از آن  .151

 *(86که :) سراسری زبان  است
 ی پیامبر را دارد امام همه ی مسولیت ها-2لطف وفیض الهی در هدایت انسان مستمر می باشد.      -1
 لطف گسترده ی خدا در فیض رسانی مشروط به قبول مردم است.   -4از پیامبر )ص(هم چنان باقی است.     نیاز به امام پس-3

رحال رکوع صدقه داده است؟منظور از این کس کدام رسول خدا )ص(می پرسند آیا کسی ددرشان نزول آیه والیت گفته اند  .152
 86است؟سراسری تجربی 

 (    امام حسن)ع-4امام علی)ع(             -3امام حسین )ع(                -2امام سجاد)ع(              -1
 86راسری خارج از کشوراهمیت آیات شریفه ی ابالغ....تطهیر.....واطاعت در .....است س .153

 مل اهل بیت)ع(    مالک عمل بودن سخن وع-الزم وملزوم بودن قرآن واهل بیت)ع(-داشتن خطرهای بزرگ-1
 غیبت امام زمان)ع(    -عصمت اهل بیت)ع(-به اندازه ی اهمیت رسالت-2
 مالک عمل بودن سخن وعمل اهل بیت)ع(     -عصمت اهل بیت)ع(-داشتن خطرهای بزرگ  -3
 غیبت امام زمان)ع(     -الزم وملزوم بودن قرآن واهل بیت)ع( -به اندازه ی اهمیت رسالت -4

پیامبرگرامی اسالم)ص( حدیث .....رامکرر از جمله درروزهای آخر عمرخود می فرمود که بر....ائمه )ع(داللت داردسرلسری  .154
 86کاردانی 

 عصمت-ثقلین-4عصمت              -منزلت-3            علم       -منزلت-2علم                      -ثقلین-1
َ  ءاَمنوا اَطیعُوا الَّذینَ  اَیَُّها یادرآیه ی شریفه  .155 سولَ  اَطیعُوا وَ  اَّلل  ۡنُکم ااۡلَۡمر اُولِّى وَ  الرَّ  86اولواالمرچه کسانی هستند؟سراسری تجربی  مِّ

 ن هاراذکرکرده اند(اسامی آپیامبر)صامامان دوازده گانه ی شیعی هستند که طبق حدیث جابر -1
 امامان دوازده گانه ی شیعی هستند که طبق حدیث سفینه نوح پیامبر)ص(اسامی آن هاراذکرکرده اند -2
 اهل بیت پیامبر)ص(هستندکه طبق حدیث کساءاطاعت ازآنان واجب است.-3
 ت.مبر)ص(اساهل بیت پیامبر)ص(هستندکه طبق حدیث منزلت طاعت ازآنان مزد رسالت پیا -4
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پیامبراسالم)ص( درماجرای تاریخی معروف به یوم االنذار که از طریق شیعه وسنی روایت شده استکدام جمله رادرباره ی علی)ع(  .156
80بیان فرمودند؟سراسری ریاضی 

خدابرمن والیت دارد ومن برمومنان از خودشان سزاوارترم-1
داواطاعت کنیعلی برادر ووصی وجانشین من می باشد وباید از -2
من شهر علمم وعلی باب آن است-3
هرکس که من ولی اویم پس از این علی ولی اوست-4




