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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 نادرستاست.  پذیر پایان و شدنی تمام امری دین، تبیین و تعلیم و جامعه یاداره و حکومت الف(

 درستنا. ستا ممکن ها انسان برای عصمت تشخیصب( 

 درست .است اخالقی آلودگی و گناه ،ی تطهیرآیه در ناپاکی و پلیدی از مقصودج( 

 درست گویند.می "نزول سبب یا نزول شأن" ،شده نازل آنها برای آیه که هایی مناسبت بهد( 
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 پایان نبوت ختم با ،مردم به وحی ابالغ و دریافت یعنی اوّل، مسئولیت ،خدا رسول گانهسه هایمسئولیت میان در( الف

 .پذیردمی

 نام دارد. الوداعحَجَّه یا البالغحَجَّه ،آخرین حج پیامبرب( 

داده  فرمان امامت شکل به خود از پس حکومت دوام و دین تبیین و تعلیم تداوم به خداوند، فرمان به اکرم رسولج( 

 است.

 است. موسیبرای  هارونی منزلهطبق حدیث منزلت، حضرت علی)ع( برای پیامبر بهد( 
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 چه کسانی هستند؟ "االمراولی"طبق فرمایش پیامبر اکرم 

 بنعلی آنان نخستینِ. ندهست من از بعد امامان و من جانشینان آنان جابر، ای » :دندوپیامبر در جواب سوال جابر فرم

 پیری هنگام در تو و علی؛ محمدبن الحسین، بنعلی علی، بنحسین علی، بنحسن ترتیب، به سپس و است لبطاابی

 بنموسی محمد، جعفربن ترتیب، به علی محمدبن از پس .برسان او به مرا سالم دیدی، را او وقت هر و دید خواهی را او

 هم و نام هم که باشدمی فرزندش ایشان از سپ و علی بنحسن محمد، بنعلی علی، محمدبن موسی، بنعلی جعفر،

 ایمان که افرادی فقط که آنجا تا گرددمی طوالنی او غیبت و شودمی پنهان مردم نظر از که اوست .است من کنیه

 «.مانندمی باقی او بهی عقیده بر دارند، راسخ
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 حدیث ثقلین چیست؟

 دو این به راگ .را بیتم اهل عترتم، و خدا کتاب :گذارممی بهاگران چیز دو شما میان در منفرمودند: پیامبر اکرم می

 وارد من بر کوثر حوض کنار کهاین تا شوندنمی جدا هم از گاههیچ دو این و شویدنمی گمراه هرگز جویید تمسک

 .شوند
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 چیست؟ اطهار یائمه متعصلزوم 

 دارند عهده بر خدا رسول از پس را مسلمانان دینی مرجعیت و رهبری مسئولیت دو امامان دیگر و علی امام که آنجا از

 ضرورت. باشند خطا و گناه از معصوم نیز آنان که است ضروری است، مسلمانان راهنمای و اسوه آنان گفتار و کردار و

 .خداست جانب از امام معرفی دالیل از یکی یژگی،و این داشتن
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