 .1تعریف زیارت چیست؟ (صفحه  17پاراگراف  4 - 1و صفحه )38 - 23

الف .اعالم وفاداری صادقانه مرید به مراد
ب .ابراز عالقه مطیع به مطاع
ج .سفری مشتاقانه ،آگاهانه و عاشقانه
د .همه موارد
 .2فلسفه زیارت چیست؟ (صفحه )18 - 17

الف .تعظیم و تکریم انسان های شایسته
ب .زنده نگه داشتن نام و یاد انسان های شایسته پس از مرگ
ج .الزمه محبت ،عشق و ارادت انسان به نیکی ها و کماالت
د .همه موارد
 .3کدامیک از موارد زیر از نشانه های امور فطری نیست؟ (پاورقی صفحه )18

الف .نیاز به تعلیم و تعلم دارد
ب .همگانی باشد
ج .نیاز به تعلیم و تعلم ندارد
د .با تبلیغات منفی و تحمیل و فشار ریشه کن نمی شود
 .4خصوصیت حضور زائر در کنار قبر مزور (زیارت شونده) کدام است؟ (صفحه )26 - 25

الف .نشانه صداقت زائر در دوستی به مزور
ب .وفاداری به مقتدا و تعهد به پیمان با او
ج .عمل به توصیه کلی قرآن بر سیر در زمین
د .همه موارد

 .5از نظر فقهی حکم زیارت چیست؟ (صفحه )31

الف .فقط از نظر علمای شیعه زیارت مستحب است
ب .فقهای شیعه و سنی فتوا به استحباب زیارت داده اند
ج .همه فقهای سنی زیارت را حرام می دانند
د .هیچکدام
 .6مراد از زیارت مأثور چیست؟ (صفحه )37

الف .کماالت مزوّر را انسان با ثناخوانی خودش بیان نماید
ب .اعالم تولّی و تبرّی توسط زبان
ج .متنی که از زبان معصوم صادر شده را به عنوان ثناخواندن
د .همه موارد
 .7مهم ترین محور بحث در زیارت جامعه کبیره چیست؟ (صفحه )40

الف .اثبات نقلی فضایل و کماالت برای اهل بیت (علیهم السالم) که حجت الهی هستند
ب .فقط عصمت اهل بیت (علیهم السالم) را اثبات می نماید
ج .بیان دالیل عقلی اثبات حقانیت اهل بیت

(علیهم السالم)

د .بیان فلسفه زیارت و آداب و احکام زیارت
 .8کدام عبارت صحیح تر است؟ (صفحه )43

الف .آنچه مایه کمال زیارت می گردد ،معرفت و شناخت مقام و موقعیت مزور (زیارت شونده) است
ب .در زیارت بوسیدن ضریح و در و دیوار اهمیت زیادی دارد
ج .بوسیدن در و دیوار حرم ائمه حرام است
د .همه موارد

 .9تولّی و تبرّی در انسان به چه صورت و کیفیتی جلوه می کند؟ (صفحه )59

الف .به صورت جذب و دفع
ب .به صورت حبّ و بغض
ج .به صورت نفرت و ارادت
د .موارد ب و ج
 .10لعن و سالمی که در میان امت اسالم رایج است ... ،دارد (صفحه )64

الف .ریشه در کتاب الهی دارد
ب .ریشه در خرافات دارد
ج .صرفاً یک اعقتاد شخصی است
د .هیچکدام
 .11مراحل تولّی و تبرّی در زیارت جامعه کدام است؟ (صفحه )68

الف .تسلیم قلبی و اعتقادی
ب .تبعیت در مقابل تصمیم و اراده
ج .آمادگی در صحنه کارزار و یاری رسانی
د .همه موارد
 .12کدام گروه از مسلمانان سفر برای زیارت را حرام می دانند؟ (صفحه )69

الف .وهابیّت
ب .اهل سنّت
ج .شیعه
د .هیچکدام

 .13مطابق نقل شارح نهج البالغه ،پیامبر (ص) افراط و تفریط محبت مردم نسبت به امیرالمومنین (ع) را تشبیه
به کدام پیامبر نمودند؟ (صفحه )77

الف .حضرت موسی (ع)
ب .حضرت ابراهیم (ع)
ج .حضرت عیسی (ع)
د .حضرت آدم (ع)
 .14کدام عبارت صحیح است؟ (صفحه )84

الف .زیارت جامعه با ذکر کماالت و فضایل اهل بیت (علیهم السالم) غلوّ آمیز است
ب .زیارت جامعه ،منشور امامت و هدایت است
ج .زیارت جامعه هم سنگ دعای جوشن کبیر است
د .مورد  2و  3صحیح است
 .15بهترین تحیّت خدا برای انبیاء و بندگان صالحش چیست؟ (صفحه )92

الف .سالم
ب .بهشت
ج .آرزوی خوشی دنیوی
د .سالمتی جسمانی
 .16دلیل سالم بر امامان و پیشوایان بعد از وفات آن ها چیست؟ (صفحه )94

الف .این یک عمل مستحب است صرفاً برای کسب ثواب
ب .مرگ و حیات آنان یکسان است
ج .هر چند آن ها سالم ما را نمی شنوند لیکن این یک احترام است
د .دلیل این کار روشن نیست

.17کدام جمله صحیح است؟ (صفحه )100

الف .سالم اسمی از اسمای خداوند است
ب .سالم مایه ترفیع درجات است
ج .سالم سبب تحکیم پیوندهای اجتماعی است
د .همه موارد
 .18مراد از «سمیع الدعاء» بودن خداوند چیست؟ (صفحه )107

الف .خداوند دعای انسان ها را می شنود
ب .خداوند ثواب اخروی به دعا کننده عطا می نماید
ج .خداوند به دعای انسان ترتیب اثر می دهد و خواسته او را برآورده می کند
د .هیچکدام
 .19مراد از اهل بیت نبوت چه کسانی هستند؟ (صفحه )109

الف .به اتفاق شیعه و سنی ،اصحاب کسا یعنی پنج تن از اهل بیت اند
ب .فقط همسران پیامبر از اهل بیت اند
ج .فقط فرزندان پیامبر از اهل بیت اند
د .همسران ،فرزندان پیامبر ،امام حسن و امام حسین (ع) از اهل بیت اند
 .20مراد از «موضع الرّسالة» یعنی جایگاه رسالت بودن ائمه (علیهم السالم) چیست؟ (صفحه )114

الف .آنان وابسته به خاندان رسالت اند
ب .یعنی امامان عهده دار رسالت حفظ و تبلیغ دین هستند
ج .یعنی رسول و نبی از طرف خداوند هستند
د .الف و ب صحیح است

 .21منظور از عبارت «مختلف المالئکه» در زیارت جامعه کبیره چیست؟ (صفحه )126

الف .ائمه (علیهم السالم) محل تردد و رفت و آمد مالئکه هستند
ب .ائمه (علیهم السالم) جانشین پیامبر (ص) هستند
ج.اختالف مالئکه در تصدی امور
د .تعدد مالئکه در نزول بر پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السالم)
 .22اهداف نزول فرشتگان بر ائمه (علیهم السالم) چیست؟ (صفحه )133

الف .عرضه اعمال بندگان خدا بر ائمه (علیهم السالم)
ب .آوردن مقدرات یک ساله در شب قدر
ج .هم سخن شدن و خدمت و کمک به ائمه اطهار (علیهم السالم)
د .همه موارد
 .23مراد از «مَهبِطَ الوحی» در زیارت جامعه کبیره چیست؟ (صفحه )138

الف .کیفر و تعذیب مانند هبوط ابلیس
ب .به معنای تجافی است
ج .به معنای جایگاه و قرارگاه نزول وحی
د .مراد جبرئیل امین است
 .24کدام گزینه در خصوص عبارت «خُزّان العلم» در زیارت جامعه کبیره صحیح است؟ (صفحه )175
الف .ائمه (علیهم السالم) در مرحله تامّ که حقیقت امامت آن هاست به عنایت الهی مسلط بر همه عوالم هستی هستند

ب.تمام حوادث بزرگ و کوچک نظام هستی در معرض دید ائمه (علیهم السالم) است
ج .در مرحله ماده و عالم طبیعت یعنی مرحله ناقص شاید چیزی را نخواهند بدانند و از سیطره کنونی آن ها خارج باشد

د .همه موارد صحیح است

 .25مالک برخورداری ائمه (علیهم السالم) از نهایت حلم چیست؟ (صفحه )191

الف .برخورداری از عقل کل یعنی رسول اکرم (ص)
ب .برخورداری از اعالء درجه صفات کمال برخاسته از حلم
ج .مورد الف و ب صحیح است
د .عدم اقدام در برابر ناگواری ها
 .26چرا در زیارت جامعه کبیره ائمه (علیهم السالم) را به عنوان اصول و ریشه های کرامت معرفی می کنند؟
(صفحه )202

الف .زیرا تمام خیرات و برکات موجود در نظام هستی اعم از مادی و معنوی به وساطت آن ها اضافه می شود

ب .فقط خیرات معنوی به وساطت آن ها اضافه می شود
ج .فقط خیرات مادی به وساطت آن ها اضافه می شود
د .ائمه (علیهم السالم) نقشی در افاضه خیرات و برکات ندارند
 .27کدام گزینه در خصوص معنای «کرامت» صحیح است؟ (صفحه  203یا )205

الف .کرامت معادل دقیق فارسی ندارد
ب .عبودیت محض در برابر خدا
ج .کرامت مراتب دارد
د .همه موارد صحیح است
 .28گستره رهبری امامان (علیهم السالم) در زیارت جامعه کبیره در چه حد است؟ (صفحه )223 - 209

الف .شامل هر گونه رهبری مادی و معنوی در همه اعصار می شود
ب .فقط امور مادی را شامل می شود
ج .فقط امور معنوی را در برمی گیرد
د .شعاع رهبری ائمه (علیهم السالم) مخصوص عالم بشریت است

 .29چگونگی ولیّ نعمت بودن ائمه (علیهم السالم) در زیارت جامعه کبیره با کدام عبارت تبیین می شود؟
(صفحه )231 - 228

الف .نعمت های مادی و معنوی به اذن ائمه (علیهم السالم) و توسط مالئکه به موجودات می رسد
ب .مالئکه تحت فرمان ائمه (علیهم السالم) کارها را انجام می دهند
ج .گستره خوان نعمت مادی و معنوی آنان ،همگان را در بر می گیرد
د .همه موارد صحیح است
 .30عنصر «أبرار بودن» ائمه (علیهم السالم) چگونه قابل تصور است؟ (صفحه )236 - 232

ال فرقی میان آن ها و دیگران نیست
الف .اص ً
ب .تفاوت آنان با دیگران در بُعد روحی است و در بُعد جسمی فرقی با دیگران ندارند
ج .هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی از دیگران برترند
د .همه موارد
 .31هدف نهایی از وحی و تشریع الهی چیست؟ (صفحه )250 - 247

الف .هدایت انسان ها
ب .نورانی کردن انسان ها
ج .الف و ب صحیح است
د .تأمین نیازهای مادی
 .32کدام عبارت در مورد «دین» صحیح است؟ (صفحه )249

الف .دین فقط بیان نصایح و مواعظ محض است.
ب .دین مجموعه حِکَم و احکامی (فردی و اجتماعی) است که از طرف خدا برای اداره جامعه در شئون اعتقادی،
اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی سیاسی و  ...از سوی خدای سبحان وضع شده است.

ال به امور دنیوی نمی پردازد.
ج .دین اص ً
د .دین صرفاً به امور اخروی می پردازد.

 .33زیربنای سیاست اسالمی را چه تفکری تشکیل می دهد؟ (صفحه )257 - 255

الف .تفکر در چگونگی پدید آمدن جهان
ب .تفکر درباره خلقت انسان و سرانجام آن
ج .تفکر در حقیقت توحید
د .همه موارد صحیح است
 .34مراد از عبارت «و أرکان البالد» در زیارت جامعه کبیره چیست؟ ( صفحه )267 - 263

الف .ائمه (علیهم السالم) مایه آرامش و استقرار زمین هستند
ب .ائمه (علیهم السالم) رابط بین زمین مادی و آسمان معنا هستند
ج .بقای ظاهری و معنوی نظام هستی از جمله زمین از برکت وجود امام معصوم است
د .همه موارد صحیح است
 .35کدام گزینه بیان کننده حقیقت ایمان است؟ (صفحه )280 - 276

الف .حقیقتی است که ارکان و پایه های متعددی دارد و بدون آن ارکان تحقق پیدا نمی کنند
ب .ایمان شاخه های فرعی فراوانی دارد که موجب تکمیل آن خواهد شد
ج .ایمان به لحاظ درجه معرفت و میزان اعتقاد ،مراتبی دارد
د .همه موارد صحیح است
 .36در خصوص «امانت» کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه )306 - 301

الف .ادای امانت و حفظ و نگهداری آن ضروری است
ب .حفظ امانت و ادای آن از حقوق بین المللی اسالم است
ج .ایمان و عدالت شرط وجوب حفظ امانت است
د .مجموعه نظام هستی امانت دارانی هستند که باید امانت هایشان را تحویل مالک اصلی بدهند

 .37کدامیک از اوصاف و فضایل زیر در زیارت جامعه کبیره برای اهل بیت (علیهم السالم) ذکر شده است؟
(صفحه )318 - 315

الف .عصاره انبیاء (سالله انبیاء)
ب .برگزیده از مرسلین (صفوه مرسلین)
ج .فرزندان پیامبر اکرم (ص)
د .همه موارد
 .38در خصوص امامت ملکوتی کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه )322 - 319

الف .امامت ملکوتی صرفاً مقامی مادی و دنیایی است
ب .امامت ملکوتی مقامی مادی است که از طرف خداوند نیابت می کند
ج .امامت ملکوتی خلیفه رسول اکرم (ص) است
د .امامت ملکوتی بر تمام هستی حتی مالئکه والیت دارد
 .39توصیه اخالقی دین اسالم درباره پاسخ به نیکی چیست؟ (صفحه )329 - 328

الف .جبران نیکی؛ یعنی نیکی دیگران بدون پاسخ نماند
ب .در صورت امکان ،افزون تر از اصل نیکی پاسخ دهد
ج .گزینه الف و ب صحیح است
د .جبران الزم نیست
 .40تعریف صحیح امامت در علم کالم چیست؟ (صفحه )333 - 330

الف .ریاست عامه و همگانی شخصی معین بر امور دینی مردم
ب .ریاست عامه و همگانی شخصی معین بر امور دینی و دنیایی مردم
ج .ریاست شخص معین بر امور دنیوی مردم
د .همه موارد صحیح است

 .41دلیل خودستایی ائمه (علیهم السالم) در برخی موارد چیست؟ (صفحه )337 - 335

الف .این تعریف ها بخشی از هدایت مردم به راه حق است
ب .از باب معرفی الگوی عملی برای حق جویان و حقیقت طلبان است
ج .الف و ب صحیح است
د .مقصود از این تمجیدها فقط خودستایی شخصی است
 .42کدام مورد از شرایط و ویژگی های امام نمی باشد؟ (صفحه )353 - 342

الف .عصمت از خطا و نسیان و عصیان
ب .انتخاب امام توسط مردم و اهل حل و عقد از علماء
ج .افضلیت از دیگران در علم ،دین ،کرامت ،شجاعت و...
د .نصب و تعیین از طرف خداوند
 .43مراد از نشانه های تقوا نسبت به امامان (علیهم السالم) در زیارت جامعه کبیره چیست؟ (صفحه - 384
)386

الف .علوم ائمه (علیهم السالم) با واسطه پیامبر (ص) از خداوند گرفته شده است
ب .علم ائمه (علیهم السالم) کامل است و نقصی در آن نیست
ج .امامان (علیهم السالم) در مقام علم و عمل معصوم هستند
د .همه موارد صحیح است
 .44کدامیک از موارد زیر از آثار تقوا به شمار می آید؟ (صفحه )420 - 402

الف .محبوب خدا شدن
ب .گشایش امور و وسعت روزی انسان از راهی که گمان نمی برد
ج .بینش صحیح در تشخیص حق و باطل
د .همه موارد

 .45حقیقت تقوا چیست؟ (صفحه )389 - 388

الف .نیروی نگهدارنده هواها و هوس های درونی و بیرونی
ب .تقوا در حکم ترمز برای اتومبیل است و نقش کنترل کننده و بازدارنده دارد
ج .عصمت ،مرتبه نهایی ملکه تقوا و عالی ترین مرحله آن است
د .همه موارد صحیح است
 .46ائمه (علیهم السالم) در زیارت جامعه کبیره به عنوان چراغ های روشنی بخش در ظلمت ها معرفی شده
اند ،مراد از ظلمت چیست؟ (صفحه )278 - 377

الف .ظلمت عدم
ب .ظلمت جهل و نادانی
ج .ظلمت کفر
د .همه موارد
 .47عمده ترین چیزی که سبب می شود انسان موردنظر تشریفی و تکریمی امامان معصوم (علیهم السالم) قرار
گیرد چیست؟ (صفحه )170 - 168

الف .دیدن ظاهری امامان (علیهم السالم)
ب .اعمال صالح و دوری از اعمال زشت
ج .نماز خواندن پشت سر امام (ع)
د .همراهی با امام (ع) در مسافرت ها
 .48حقیقت تقیّه چیست؟ (صفحه )181 - 180

الف .راز پوشیدن و سپر گرفتن در مقابل بیگانه و نامحرم است
ب .ترک مسائل عملی و اعتقادی به خاطر ترس
ج .ترک مسئولیت دینی صرفاً به خاطر حفظ جان
د .همه موارد

 .49معنای حلم و بردباری چیست؟ (صفحه )200 - 195

الف .انسان در مقابل ناگواری ها هیچ گونه اقدام و قیام نکنند
ب .قوه غضبیه را از بین بردن
ج .انسان عجوالنه ،نسنجیده و نابخردانه کاری نکند
د .همه موارد صحیح است
 .50در خصوص «اعتدال» و «وقت شناسی» کدام گزینه صحیح نیست؟ (صفحه )200 - 195

الف .انسانی که در برابر ناگواری ها و نامالیمات اقدامی نمی کند
ب .اقدام مناسب را وقت خودش انجام دادن
ج .اقدام الزم را همراه با صبر و تحمل به موقع انجام دادن
د .دوری کردن از اقدامات عجوالنه و به موقع اقدام الزم را انجام دادن

