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  الغدير چيست؟- 1
  خدا(ص) مي باشد.  كتابي است كه از زبان مبارك اميرالمومنين(ع) در خصوص واليت ايشان بعد از رسولالف:
  كتابي است به قلم عالمه اميني (ره) در خصوص غدير خم واثبات واليت اميرالمومنين(ع) با روايات اهل سنت.ب: 
  هردوگزينه صحيح مي باشد.ج: 

فرمايش اميرالمومنين(ع) {درباره من دوكس هالك شدند: يكي دوستي كه از حـدم گزرانـد و ديگـر    با توجه به  -2
  ؟فرقه غالين چه كساني هستنددشمني كه از مقامم فرو كشاند.}

اسالم تظاهر كرده و براي اميرالمومنان (ع) وپيشوايان دين مقام  گروه هايي هستند كه درباره امامان معصوم(عليهم السالم) بهالف: 
                 ده اند.الوهيت ونبوت ثابت نمو

بگويند خدا در آنها حلول كرده است و يا تصور مي كنند كه شناخت و  ه(عليهم السالم) را خدا بنامند وگروه هايي كه ائمب:
  معرفت به معصومين(عليهم السالم) آنهارا از هر گونه عبادت خدا بي نياز مي سازد و تكليف از آنان برمي دارد.

   .مي باشد هر دو مورد صحيحج: 
  ينه در خصوص نحوه دعا كردن صحيح و مناسب تر مي باشد؟زكدام گ - 3

        از مي تواند به فارسي خوانده شود.دعا در نمالف: 
  نماز به زبان عربي مي باشد.در خواندن بهترين حالت دعا  ب:
  و بصورت عربي و با توجه به معاني آن خوانده شود. صادر شده و از ائمه(عليهم السالم)بهتر است دعا همراه با صلوات  ج:
  لقب كريم اهل بيت  به كدام امام معصوم (ع) اختصاص دارد؟  -4

  امام حسن مجتبي (ع) ج:        امام حسن عسگري (ع) ب:        امام جواد (ع) الف:
دانشنامه قرآن به امر و امضاء امام زمان(عج) كداميك از تفاسير قرآن است كه به گفته نويسنده آن و تأييد  -5 

  نگارش گرديده است؟
              تفسير اطيب الميان ( سيدعبدالحسين طيب) الف:
                تفسير الميزان(عالمه طباطبايي)ب: 

  تفسير مجمع البيان (شيخ طبرسي) ج: 
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  خوش صدا ترين مردمان در قرائت قرآن چه كسي بود؟ -6
       اماسجاد(ع)ج:                بالل حبشي(ره)ب:                عبدالباسطالف: 

  دعاي ختم قرآن از كداميك از معصومين(عليهم السالم) نقل شده است؟- 7
  امام علي (ع)ج:                      پيامبر (ص) ب:        امام صادق (ع)  الف:

  پيش از  قرآن از كداميك از معصومين(عليهم السالم) نقل شده است؟دعاي  -8
  ج: امام علي (ع)                     الف: امام صادق (ع)       ب: پيامبر (ص) 

  اولين كشور اسالمي كه اقدام به چاپ قرآن نمود كدام كشور بود؟-9
         مصرج:              عربستانب:           ايران الف:

  فظ قرآن بوده و مدت بيست سال جز آيات قرآن حرف ديگري بر زبانش جاري نشد؟كدام زن بود كه حا -10
  فضه عالمه(خادمه حضرت زهرا،س،)ج:              نرجس خاتون(س)ب:                 حضرت خديجه (س) الف:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بهه كفر را چه عاملي معرفـي  ، امام علي (ع) رمز موفقيت جبهه هاي اسالم وذلت وخواري ج 56با توجه به خطبه  -11
  ؟كردند

  ج: تالش و كوشش            توبه و انابه    ب:          راستي و اخالصالف: 
  امام علي (ع) در يكي از حكمت هاي نهج البالغه ثروت را ريشه چه چيزي معرفي مي كند؟ -12

  هردو موردج:               شهوتب: الف: غرور              
  كند؟ در حكمت هاي نهج البالغه چه چيزي به ترتيب باعث حفظ ايمان و اموال معرفي مي امام علي (ع) -13

  توبه كردن و زكات دادن ج:                 توبه كردن وصدقه دادنب:                صدقه دادن و زكاتالف: 
  در حكمت هاي نهج البالغه چه چيز بعنوان اركان ايمان گرديد؟ -14

  ج: هر دو مورد            شناخت با قلب وعمل با اعضاء جوارحب:             شناخت با قلب ، اقرار با زبانالف: 
 بهشت است كه خداوند آن را به روي دوستان خود گشوده ؟از درهاي  غه كدام درنهج البال 27با توجه به خطبه  -15

  روزه ج:                                  جهاد ب:                      اخالص الف:
  
  

               
   خمس بر چند چيز واجب است؟ -16

   چيز 7 ج:                           چيز 6 ب:              چيز 5 الف:
  نمازهاي واجب كدامند؟-17

  خانه خدا، نماز آيات نماز طواف نماز يوميه، الف: 
  نماز نذر و عهد  ، نماز قضاي پدرنماز ميت ، ب: 

  ر دو مورد.هج:  
  مهمترين اثر روزه چيست؟  -18
  شكيبايي و پايداريآموزش صبر و : الف
     جلوگيري از دروغگويي وغيبتج:              در برابر گرسنگي و كمك به ديگران ومتامقب: 
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   احكام و دستورات اسالم چيست؟-19
                          تمامي دستورات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در بردارد ب:          مخصوص عبادات فردي و اخالق است.: الف
   دستوراتي در همه موارد الزم براي زندگي است.ج: 
  و ..................؟م كرده نماز را تما باشد بنا بر چهار مي گذارد ونماز در هر جاي  كهميان سه و چهار ك ش -20
  آورد.ركعت نشسته بجا مي  ه يا دودايستااحتياط ك ركعت نماز ي: الف

  آورد.ركعت نشسته بجا مي  ه يا دودايستااحتياط ركعت نماز  ودب: 

  نماز ايستاده بجا مي آورد.هار ركعت چحتياط واجب ابنار بر ج: 
  
  

  ؟به چه تعبير شده استدر اين وصيت نامه  آن  صاعدقر -21
  سجاديهصحيفه ج:                قرآن كريمب:          دعاهاي وارده ومنقوله از معصومين(عليهم السالم)الف: 

        ؟شد در چه امري بيانخير دنيا و آخرت مسئولين  -22
  حل مشكالت همه اقشارجامعهج:            كوشش براي تداوم انقالبب:         رسيدگي به حال محرومان جامعهالف: 

  انقالب اسالمي كه همان رمز پيروزي است در چيست؟رمز بقاي  -23
  هر دو موردج:            در انگيزه الهي و وحدت كلمهب:          انگيزه الهي و مقصد عالي حكومت اسالميدر  الف:

  يعني چه؟ثقل كبير و ثقل اكبر در اين وصيت نامه  -24 
    قرآن  و ثقل اكبر اهل بيت  رسول خدا(ص)  ثقل كبيرالف: 

  هر دو موردج:                  اهل بيت  رسول خدا(ص)  و ثقل اكبر قرآن  ثقل كبير ب:
  ؟چه كسي اولين پايه سياست را در ديانت گذاشته است -25

               پيامبر(ص) ج:                  امام صادق (ع)ب:                   امام علي (ع)الف: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )95رمضان (سال مسابقات توشه  مو يك بيستدوره 

http://papkh.com/
http://papkh.com/


 ۴

  
  
  
  
  
  

 ) واسطة فيض است چيست؟ ج(ععصر معناي اينكه امام -26

 .يعني امام و انسان كامل فلسفة خلقت ديگران است الف:

  .امام استرسد به واسطه وجود  ها به عالم وجود مي يعني هر آنچه از نعمتب: 
  .شود به بركت وجود امام(ع) است يعني هر آنچه از ثواب و پاداش نصيب انسان ميج: 
  امام زمان(عج) با نماز گزاردن بر جنازة پدرش و كنار زدن عمويش جعفر چه مطالبي را آموخت؟ -27
   اثبات وجود خود براي مردم :الف
  هر دو مورد.ج:                                اثبات امامت خويش و نفي امامت جعفر عمويش ب: 
 شود؟  گفته مي» منْتَظَرْ«چرا به امام زمان(عج)  -28

   .چون مؤمنان انتظار ظهورش را دارند ب: كشند.    چون حضرت همواره انتظار ظهورش را مي :الف
  .شود چون يكي از القاب حضرت محسوب ميج: 
نخستين كسي كه زمين براي او شكافته مي شود و فرموده امام صادق(ع) در اين خصوص، » رجعت«روايات طبق  -29

  ؟»استچه كسي  كندو به روي زمين رجعت مي 
                             حضرت علي(ع)ج:                       امام حسين(ع) ب:              حضرت عيسي(ع) الف:

  ؟مهمترين وظايف شيعيان در عصر غيبت چيست -30
  صدقه براي سالمتي امام عصر(عج)  و  انتظار فرج ،دعا براي امام زمان(عج)  الف:

  هردومورد.ج:        و عالقه مند كردن ديگران به آن حضرتتجديد بيعت با امام عصر(عج) ب:
  

  
  
  
  
  

   ھيد.دبرش  اين قسمتاز  طفال
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج ب الف رديف ج ب الف رديف ج ب الف رديف
1    11    21    
2    12    22    
3    13    23    
4    14    24    
5    15    25    
6    16    26    
7    17    27    
8    18    28    
9    19    29    

10    20    30    

 :نام خانوادگي:                                                   نام و احد نام و

 تنظيم كننده : انجمن اسالمي و پايگاه مقاومت شهداي پارس خزر
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