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. . مطابق به آیات حیات بخش قرآن کریم «اختالفاً کثیرا» زمانی اتفاق خواهد افتاد که ................ - 1

ساختار زیبا و شیرینی بیان و رسایی در تعبیرات با وجود اختصار در قرآن وجود نداشت. 
این کتاب نفوذ خارق العاده اي در افکار و نفوس در طول تاریخ نداشت. 

قرآن از نزد غیر خدا می بود.
قرآن برنامه اي جامع و همه جانبه نداشت و نبود. 

«در تمام بیست و سه سال رسالت پر فراز و فرود پیامبر پیامی است که با تمامی پیام هاي دوران نبوت و رسالت برابري می کند» این پیام همان  - 2
.................. و عبارت شریفۀ  .................. ثمرة روي گردانی از این فرمان است.

ّ اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»   
ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «ان ّ اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»   

ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «ان
ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»   

ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»   

آنجا که «کتمان والیت حضرت علی (ع) برابر با کتمان بیست و سه سال رسالت پرنشیب و فراز پیامبر باشد» پیام کدام آیۀ شریفه را ترسیم کرده ایم؟ - 3

 «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنو یقیمون الصالة و یوتون الزکاة هم راکعون»    «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم فان تنازعتم فی الشی فردوه الی اهللا»
 «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»   

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ»   

با توجه به آیۀ شریفۀ سورة نساء کسانی که مشمول عبارت  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت» هستند چگونه توصیف شده اند و عاقبت رفتارشان چگونه - 4
ترسیم شده است؟

ً بعیداً»   
 «الذین یزعمون انهم آمنوا» - «فی االخره من الخاسرین»    «الذین یزعمون انهم آمنوا» - «ضالال

ً بعیداً»   
 «یبتغ غیراالسالم دنیا» - «فی االخره من الخاسرین»    «یبتغ غیراالسالم دینا» - «ضالال

-به بیان امام خمینی کوتاه کردن دست خیانت ابرقدرت ها از ممالک اسالمی و خزائن سرشار آن نیازمند چیست و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از این 5
مفهوم است؟

دوري از اختالفات و هواي نفسانی -  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»   
تبیین جایگاه تشیع -  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امرو ان یکفروا به»
دوري از اختالفات و هواي نفسانی -  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»   

تبیین جایگاه تشیع -  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک»

ثمرة نقل داستان هاي خرافی توسط عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و عالمان اهل کتاب چه بود؟ - 6

منزوي شدن شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت پیامبر 
تبدیل جامعۀ مؤمن و فداکار پیامبر به جامعۀ راحت طلب و تسلیم 

راهیابی تحریف ها به کتاب هاي تفسیري و تاریخی و گمراهی مسلمانان 
انزواي شخصیت هاي مورد اعتماد و احترام پیامبر 

ْ ...»  هدف از تشکیل خانواده چیست و تحقق این هدف موجب چه می شود؟
م ُ

ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن َأنُْفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن َأْزَواِجک با توجه به آیۀ  «َواهللاَّ - 7

آرامش و انس با همسر - برقراري آرامش روانی در زندگی  آرامش و انس با همسر - محکم تر شدن وحدت روحی زن و مرد 
رشد و پرورش فرزند- تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد  رشد و پرورش فرزند - برقراري آرامش روانی در زندگی

سل» انسداد راه احتجاج و اشکال بر خدا با .................. به دلیل ّ
ۀ بعد الر ّ

ً مبّشرین و منذرین لئّال یکون للّناس علی اهللا حج
با استمداد از آیۀ شریفۀ  «رسال - 8

هدایت تکوینی و تشریعی - عدل و حکمت برخورداري از صفات .................. صورت پذیرفته است. رسوالن بشارت دهنده و انذار کننده - عدل و حکمت 
اعطاء عقل و وحی - عزت و حکمت  فرستادن انبیاء الهی - عزت و حکمت 

چه عواملی افتراق تعلیمات انبیاء الهی در برخی احکام فرعی را به دنبال داشت؟ - 9

مخالفت یهودیان و مسیحیان از روي ناآگاهی و جهل و ستم ورزي آن ها استمرار در دعوت، رشد تدریجی سطح فکر مردم و تحریف تعالیم پیامبر پیشین 
تناسب با زمان، سطح آگاهی مردم و تفاوت نیازهاي هر دوره  مخالفت اهل کتاب پس از آگاهی و حسد و رشک ورزي آنان 

نام و نام خانوادگی:
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شعر زیر تناسب معنایی با کدام آیۀ شریفه را به ذهن مؤمن قرآن پژوه متبادر می سازد؟  - 10
 دلیل و رهنماي کاروان اند  در این ره انبیا چون ساربان اند

«قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آنکه به حقانیت آن آگاه شدند.» 
«... به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.» 

«ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود.» 
«(این دین) آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.» 

با توجه به آیات قرآن کریم «انحصار والیت و سرپرستی مؤمنان» در نزد چه کسانی است و مسدود شدن همیشگی راه ضاللت در گرو عمل به کدام - 11
دستور الهی است؟

 «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «ما ان تمسکتم بهما»   
 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - « ما ان تمسکتم بهما»   

 «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «اال انه ال نبی بعدي»   
 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - «اال انه ال نبی بعدي»   

با توجه به آیۀ شریفۀ تطهیر «ارادة تکوینی خداوند» بر انجام چه امري قرار گرفته است و منظور از «اهل بیت» در این آیه  .................. - 12

َ من الناس» - تعداد خاصی از خانوادة پیامبر 
 «لیذهب عنکم الرجس» - تعداد خاصی از خانوادة پیامبر  «واهللا یعلمک

 «واهللا یعلمک من الناس» - حضرت علی و یازده فرزند ایشان 
 «لیذهب عنکم الرجس» - حضرت علی و یازده فرزند ایشان 

چرا پیامبر گرامی اسالم در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین کرد؟ - 13

همانطور که پیامبر اسالم مسئولیت هایی از جانب خداوند انجام می داد ضروري است که پس از ایشان کسی به عنوان امام انجام دهد. 
حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اقدام به این کار کرد. 

جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان آنرا به انتخاب مردم گذاشت. 
ضروري بود پیامبر اسالم خویشان را انذار دهد تا بعد از ایشان بزرگان بنی هاشم از جانشین پیامبر پیروي کنند.

«شناخت دشمنان و کسانی که به ظاهر خود را مسلمان می نامند» زمینه ساز تحقق کدام امر می شود؟ - 14

برتري شیعیان نسبت به سایر مسلمانان احراز می گردد. جلوگیري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان. 
متمایل شدن قلب هاي غیرمسلمانان به دین اسالم. 

وحدت میان مسلمانان و خنثی شدن نقشۀ دشمنان. 

-با توجه به آیات قرآن کریم چه کسانی مأمور به آوردن سوره اي مشابه یکی از سوره هاي قرآن شده اند  و کدام عبارت بیانگر «جاودانگی اعجاز نبوت 15
پیامبر اکرم (ص)» است؟

 «یبتغ غیراالسالم دینا» - «ال یأتون بمثله»   
 افتراُه» - «ال یاتون بمثله»   
 «یقولون

 «یبتغ غیراالسالم دینا» - «فاتوا بسورة مثله»   
 افتراُه» - «فاتوا بسورة مثله»   
 «یقولون

-اگر قرآن کریم توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شدممکن بود چه شبهه اي ایجاد شود و کدام عبارت شریفه زمینه ساز رد 16
این مدعاست؟

 «الرتاب المبطلون» - «ما کنت تتلو من قبله»   
 «الرتاب المبطلون» - «افال یتدبرون القرآن»   

 «یقولون افتراُه» - «ما کنت تتلو من قبله»   
 افتراُه» - «افال یتدبرون القرآن»   
 «یقولون

مفتریین به وحی الهی براي به کرسی نشاندن ادعاي خود از سوي قرآن مأمور به چه امري می باشند و ناتوانی همیشگی عقاید آنان را کدام جمله رقم - 17
می زند؟

 «فاتو بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»   
 «فاتوا بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   

 «اجتمعت االنس و الجن» - «ال یأتون بمثله»   
 «اجتمعت االنس و الجن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   

با توجه به ایات قرآن کریم «خداوند به هرکس از زن و مرد عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد» چه وعده اي خواهد داد و این مفهوم مرتبط با - 18
کدام یک از جنبه هاي اعجاز محتوایی است؟

 «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت 
 «لما یحییکم» - تأثیرناپذیري از عقاید جاهلیت 

 «لما یحییکم» - ذکر نکات علمی بی سابقه «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» - ذکر نکات علمی بی سابقه

به ترتیب هریک از مفاهیم «ظهور عالمان و دانشمندان» و «عدم کمبود جامعه از جهت رهبري و هدایت» ثمرة کدامیک از عوامل ختم نبوت است؟ - 19

نیازهاي ثابت و متغیر - اختیارات حاکم اسالمی 
نیاز ثابت و متغیر - وجود امام معصوم پس از پیامبر 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - اختیارات حاکم اسالمی 
آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - وجود امام معصوم پس از پیامبر 
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ی یازدهم
جامع دین



«عصمت علمی حضرت علی (ع)» و اینکه حضرت علی (ع) پس از رسول خدا (ص) از همه داناتر است (به ترتیب) از دقت در کدام عبارت مفهوم می  - 20
گردد؟

 «فمن اراد العلم فلیاتها من بابها» - «انا مدینه العلم و علی بابها»    «انا مدینۀ العلم و علی بابها» - «فمن اراد العلم فلیأتها من بابها»   
 «علی مع الحق و الحق مع العلی» - «هذا و شیعۀ لهم فائزون»    «هذا و شیعۀ لهم فائزون» - «علی مع القرآن و القرآن مع علی»   

3

ی یازدهم
جامع دین



ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا.  آیه:  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللاَّ گزینه 3 - 1
معنی: پس آیا در قرآن تدبر نمی کنند و اگر از نزد غیر خدا بود قطعًا در آن اختالف بسیاري بود. 

با توجه به آیۀ ابالغ (تبلیغ) مأموریتی که خداوند بر دوش پیامبر نهاد همان ابالغ والیت حضرت علی (ع) بود و خداوند اهمیت این فرمان را هم وزن با رسالت پیامبر می داند و سرنوشت گزینه 2 - 2
کسانی که والیت حضرت علی را نپذیرفتد از دقت در عبارت  «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین» مفهوم می گردد.

در آیۀ تبلیغ خداوند به پیامبر اعالم می کند که اگر والیت حضرت علی (ع) را ابالغ نکند رسالت خود را به پایان نرسانده است.  گزینه 3 - 3

با توجه به آیۀ  نساء، ایمان پنداران  «یزعمون انهم آمنوا» داوري را نزد طاغوت می برند و عاقبت این داوري خواستن گمراهی  «ضالًال بعیداً» است.  گزینه 2 - 4

با توجه به جمالت امام خمینی مسلمانان با وحدت و دوري از اختالفات و هواي نفسانی باید دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود دور سازند و این جمله اشاره به نفی حاکمیت گزینه 1 - 5
طاغوت دارد و عبارت  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت» بیانگر این است. 

گروهی ازعلماي اهل کتاب و عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس با نقل داستان هاي خرافی موجب شدند تا این داستان ها در کتاب هاي تاریخی و تفسیري راه یابد و مسلمانان گمراه گزینه 4 - 6
شوند. 

ُ َجَعَل َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُکْم ِمْن َأْزَواِجُکْم ...»  اشاره به > رشد و پرورش فرزند دارد.  آیۀ  «َواهللاَّ گزینه 4 - 7
و تحقق این هدف تحکیم بخشی وحدت روحی زن و مرد می شود.

آیه: رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون الناس علی اهللا حجۀ بعد الرسل و کان اهللا عزیزاً حکیما.   گزینه 3 - 8
معنی: رسوالنی را فرستاد که بشارت دهنده و انذار کننده باشند تا بعد از آمدن پیامبران براي مردم در مقابل خداوند بهانه و دستاویزي نباشد و خداوند عزیز و داناست. 

پیام: خداوند با ارسال ُرُسل بهانه و دستاویز را در قیمت از انسان گرفته است. 

علل فرستادن پیامبران متعدد / رشد تدریجی سطح فکر مردم:  گزینه 4 - 9
از این رو الزم بود تا در هر عضر و دوره اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را در خور فهم و اندیشه انسان هاي دوران خود بیان کنند و متناسب با درك آنان سخن

بگویند. 

گزینه 2 دلیل و رهنماي کاروان اند  در این ره انبیا چون ساربان اند  - 10
پیام شعر، دین واحد همه انبیاي الهی که با آیه: و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم این بود که دین را به پابدارید و در آن تفرقه نکنید. 

از دقت در آیۀ  «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنوا...» در می یابیم ولی و سرپرست انسان ها فقط خداوند و نایبان بر حق اوست و پیامبر در حدیث غدیر محفوظ ماندن از گناه و گزینه 1 - 11
ضاللت را ثمرة تمسک به قرآن و اهل بیت می داند.

در آیۀ شریفۀ تطهیر «ارادة تکوینی خدا بر این است که هرگونه پلیدي و ناپاکی را از اهل بیت دور گرداند» و مقصود از اهل بیت پیامبر حضرت علی (ع) حضرت فاطمه (س)، امام گزینه 1 - 12
حسن (ع) و امام حسین (ع) است و این تعداد خاصی از خانوادة پیامبر را شامل می شود.

با توجه به فعالیت کالسی درس جانشینی پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر در روزهاي اول دعوت می بایست این موضوع مهم را انجام می داد. گزینه 3 - 13

با توجه به متن درس جلوگیري از اهانت و توهین به سایر مقدسات، دفاع از مظلومان و شناخت دشمنان برنامه هایی بود که مسلمانان را به وحدت می رساند پس شناخت دشمنان و گزینه 3 - 14
کسانی که خود را به ظاهر مسلمان می نامند موجب وحدت میان مسلمانان می شود.

افترا زنندگان به پیامبر مأمور شده اند تا سوره اي همانند قرآن بیاورند  «ام یقولون افتراُه» و جملۀ  «الیأتون بمثله» حاکی از جاودانگی قرآن کریم است.  گزینه 1 - 15

درس ناخوانده بودن پیامبر  «ما کنت تتلو من قبله...» موجب شد تا کجروان در پیامبري ایشان و الهی بودن کتاب قرآن شک نداشته باشند و اگر قرآن کریم توسط یکی از عالمان گزینه 2 - 16
عرضه می گردید کجروان در الهی بودن قرآن به شک می افتادند و عبارت  «الرتاب المبطلون» حکایتگر این مفهوم است. 

مفتریین  افترازنندگان  گزینه 2 - 17
کسانی که به پیامبر و کتاب او افترا بستند می بایست سوره اي همانند قرآن بیاورند  «فاتو بسورة مثله» و عبارت  «ال یأتون بمثله» اشاره به ناتوانی همیشگی آنان دارد. 

با توجه به بخش اندیشه و تحقیق، خداوند وعده داده هرکس از زن و مرد اهل ایمان باشد و عمل صالح انجام دهد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می بخشد  «لما یحییکم» و این گزینه 1 - 18
عبارت در ارتباط با اعجاز محتوایی قرآن و تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. 

گزینه 4 با ورود اسالم به سرزمین هایی همچون عراق، شام و ایران نهضت هاي علمی و فرهنگی آغاز شد و عالمان و دانشمندان فراوانی ظهور کردند.  - 19
 تعیین امام معصوم از طرف خدا سبب شد تا جامعه کمبودي از جهت رهبري و هدایت نداشته باشد. 

از دقت در حدیث پیامبر که می فرماید: «اي علی من شهر علم هستم و تو در آن هستی...» عبارت  «انا مدینۀ العلم و علی بابها» اشاره به مقام دانایی حضرت علی (ع) دارد و آنجا که گزینه 1 - 20
پیامبر می فرماید هرکس خواستار علم است باید از در آن وارد شود بیانگر این است که حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است و دچار اشتباه نمی شود.
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1 - 3

2 - 2

3 - 3

4 - 2

5 - 1

6 - 4

7 - 4

8 - 3

9 - 4

10 - 2

11 - 1

12 - 1

13 - 3

14 - 3

15 - 1

16 - 2

17 - 2

18 - 1

19 - 4

20 - 1
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