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 چیست؟ بود گرفته نظر در )ص( خدا رسول برای متعال خداوند که ماموریتی ترین حیاتی-۱

 تبلیغ.  ۴        تبشیر و انذار.  ۳       انسانها هدایت.  ۲                وحی ابلاغ. ۱

 است؟ کرده جعل و حتمی اطهار ائمه برای را چیزی چه متعال خداوند. ۲

 نبوت شئون .۴               قسمت .۳              حکومت .۲            ولایت و امامت .۱

 بود؟ چه خم غدیر روز در الانبیا خاتم قاعده و ضابطه. ۳

 موارد همه .۴        حکومت قاعده. ۳         ولایت قاعده .۲         امامت قاعده .1

 کیست؟ امام اول صادق امام فرموده به. ۴

 السلام علیه علی حضرت . ۴       )ص(اکرم رسول حضرت.  ۳        )ع( عیسی حضرت.  ۲       )ع(ابراهیم حضرت .۱

 یست؟چ دارد کاربرد شناسی دشمن و شناسی دوست در که امیرالمومنین حکومتی خصوصیات از یکی. ۵

 تدبیر .۴                     اعتدال .۳                  عقلانیت.  ۲                 انصاف .۱

 شود؟ می محسوب خم غدیر از بعد انحرافات از ذیل های گزاره از یک کدام. ۶

                                                                                    تفرقه کتاب نوشتن.  ۲                                            شیعه و سنی اختلاف.  ۱

 ها گزینه همه . ۴               دشمنان و ها غربی رسم به شدن ربیت. ت ۳

 چیست؟ حاضر عصر در اسلامی جامعه نیازهای ترین ضروری از. ۷

 موارد همه.  ۴    امیرالمومنین ولایت شناخت.  ۳    ولایت و امامت ابعاد غدیر شناخت . ۲  اسلامی وحدت.  ۱

 ینتر آموزنده و بهترین عصر این در مسلمانان برای وسیره روش کدام رهبری معظم مقام فرموده به. ۸

 هاست؟ درس

                                  )ع(  امیرالمومنین حضرت روش و سیره.  ۲                   )ص(اکرم رسول حضرت روش و سیره. ۱

 دو و یک.  ۴                          ره() خمینی امام روش و سیره . ۳



 است؟ بوده ولایتی نوع چه خم غدیر روز در امیرالمومنین ولایت. ۹

 معنوی ولایت.  ۴      تکوینی ولایت.  ۳    تشریعی ولایت.  ۲    نصرت و دوستی معنای به ولایت.  ۱

 نیست؟ آن در اختلافی و بوده معنا یک به سنت اهل و شیعه بین امیرالمومنین ولایت کدام. ۱۱

 تشریعی ولایت.  ۴    معنوی ولایت. ۳     یاری و نصرت معنای به ولایت.  ۲   دوستی معنای به ولایت.  ۱

 شود؟می شناخته رسمیت به سنت اهل فقه اسلامی، قاعده کدام بنابر. ۱۱

 مقارن فقه قاعده.  ۴       الزام قاعده.  ۳       سیاسی فقه قاعده.  ۲      مسلم عمل صحت قاعده.  ۱

 هلا و شیعه بین عملی و فکری اشتراک باعث اسلام جهان در عامه قواعد از یک ،کدام کتاب بنابر. ۱۲

 است؟ شده سنت

 موارد همه.  ۴       سکولار جریان و اندیشه . ۳            خلافت مسئله.  ۲             خم غدیر مسئله.  ۱

 د؟ش فرصت به تبدیل بود، تهدید که ایمسئله تا شد باعث راحل امام مهم های ویژگی از از یک کدام. ۱۳

 اسلامی جمهوری تشکیل در راحل امام شجاعت.  ۱

 اسلامی انقلاب اهداف پیشبرد در راحل امام رهبری.  ۲

 سنت اهل و شیعه بین وحدت ایجاد.  ۳

 دینی حکومت و ولایت اثبات و خم غدیر مفهوم از جدیدی تفسیر.  ۴

 شد؟ خواهد جامعه معنوی و مادی مشکلات حل باعث )ع(امیرالمومنین فرموده بر بنا عامل کدام. ۱۴

                                     اسلامی احکام اجرای در عمل سرعت و حقایق تبیین . ۲            تقوا به جامعه هدایت .۱

 قرآن و اسلام اساس بر دینی حکومت تشکیل.  ۴        جامعه در عدالت جریان.  ۳
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