«بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 .1حدیث «نَحنُ مَعَاشِرَ األَنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ» چه نوع حدیثی است؟
الف .صحیح

ج .حسن

ب .مجعول

د .موثق

 .2کدام گزینه درخصوص سند خطبۀ فدک ،صحیح است؟
الف .فقط در منابع شیعه و در احتجاج طبرسی آمده است.
ب .فقط در منابع شیعه و در احتجاج طبرسی و فرازهایی از آن در علل الشرایع شیخ صدوق آمده است.
ج .در منابع شیعه فراوان آمده اما در منابع اهل سنت نیامده است.
د .خطبۀ مشهوری است که علمای بزرگ شیعه و اهل سنّت با سلسله سندهای بسیار آن را نقل کرده اند.

 .3عبارت زیر را چه کسی دربارۀ خطبۀ فدکیه می گوید؟
«اسنادی را که من برای این خطبه در این جا آورده ام از هیچ یک از کتب شیعه نگرفته ام».
الف .مسعودی در «مروج الذهب»

ب .سیدبن طاووس در «طرائف»

ج .ابن ابی الحدید در «شرح نهج البالغه»

د .علی بن عیسی إربلی در «کشف الغمه»

 .4حضرت زهرا سالم اهلل علیها پیرامون کدام جمله می فرمایند« :این سخنی است که روح آن اخالص است و قلوب
مشتاقان با آن گره خورده و آثار آن در افکار پرتوافکن شده»؟
الف .أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إألَ اهللُ وَحْدَهُ لَا شریکَ لَهُ

ب .سُبحان اهلل و لَا إلَهَ إألَ اهللُ واهللُ اکبر

ج .أُفَوِّضُ أمری إلی اهلل إنَّ اهللَ بَصیرٌ بِالعِباد

د .سُبحانَک إنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمین
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 .5عبارت «أَلْمُمْتَنِعُ مِنَ األَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ ،وَ مِنَ األَلْسُنِ صِفَتُهُ ،وَ مِنَ األَوْهَامِ کَیْفِیَّتُهُ» پیرامون چه موضوعی است؟
الف .خداشناسی

ب .نبوت

د .امامت

ج .معاد

 .6عبارت «وَ أَنْشَأَها بِلَا احْتِذَاءِ َمْثِلَۀ امْتَثَلَهَ کَوَّنَهَا بِقُدْرَتِه وَ ذَرَئَهَا بِمَشِیَّتِهِ» پیرامون چه موضوعی است؟
الف .عدل الهی

ب .آفرینش الهی

د .رحمت الهی

ج .حکمت الهی

 .7حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خطبۀ فدک ،کدام گزینۀ زیر را درباره علت آفرینش مردود می دانند؟
الف .خداوند می خواست حکمتش را از این طریق آشکار سازد.
ب .خداوند می خواست مردم را به اطاعتش دعوت کند و قدرت بی پایان خود را از این دریچه نشان دهد.
ج .خداوند می خواست فایده ای از صورت بندی خالیق عائد ذات پاکش شود.
د .خداوند می خواست خالیق را به عبودیت خود رهنمون گرداند.

 .8ترجمۀ صحیح عبارت «اخْتَارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ  ...وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ» کدام گزینه است؟
الف .پس از آن که او را فرستاد ،برگزید  ...و قبل از بعثتش او را انتخاب نمود.
ب .پس از آن که او را فرستاد ،برگزید ...و پس از بعثتش او را انتخاب نمود.
ج .پیش از آن که او را بفرستد ،برگزید  ...و پس از بعثتش او را انتخاب نمود.
د .پیش از آن که او را بفرستد ،برگزید  ...و قبل از بعثتش او را انتخاب نمود.

 .9طبق متن خطبۀ فدک«،خداوند به نور  .............ظلمت ها را برچید».
الف .قرآن

ج .بعثت

ب .وحی
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د .محمّد (صلی اهلل علیه و آله)

 .10عبارت «وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا ،وَ جَلّی عَنِ األَبْصَارِ غُمَمَهَا» پیرامون چه موضوعی است؟
الف .علت آفرینش

ب .معرفی پیامبر صلی اهلل علیه و آله

ج .حکمت الهی

د .عدل الهی

 .11کدام گزینه پیرامون معرفی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیست؟
الف .وَ دَعَاهُمْ إلَی الطَّریقِ الْمُسْتَقِیمِ
ب .قَبَضَهُ اهللُ إلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَۀ وَ اخْتِیَار وَ رَغْبَۀ وَ إیثَار
ج .قَدْ حُفَّ بِالْمَلَائِکَۀِ األَبْرَارِ ،وَ رِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّار
د .جَعَلَ الثَّوابَ عَلَی طَاعَتِهِ وَ وَضَعَ الْعِقَابَ عَلَی مَعْصِیَتِهِ

 .12مطابق فرمایش حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خطبۀ فدک ،آنچه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله پس از خود در
میان امت به یادگار گذارده عبارتست از.»...................................................« :
ب« .کتاب صامت خدا و قرآن ناطق»

الف« .کتاب ناطق خدا و قرآن صامت»

د« .کتاب صادق خدا و قرآن صامت»

ج« .کتاب ناطق خدا و قرآن صادق»

 .13طبق متن خطبۀ فدک« ،خداوند » ......... « ،را سبب تطهیر شما از شرک قرار داده است».
الف .ایمان

ج .نماز

ب .اسالم

د .اخالص

 .14طبق خطبۀ فدک« ،خداوند » ........ « ،را وسیله پاکی از کبر و غرور قرار داده است».
الف .روزه

ج .نماز

ب .زکات

د .حج

 .15طبق خطبۀ فدک ،عامل «تزکیه نفس و نموّ روزی» چیست؟
الف .امر به معروف و نهی از منکر

ج .حج

ب .زکات
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د .جهاد

 .16طبق خطبۀ فدک ،عامل «تثبیت اخالص» چیست؟
ب .روزه

الف .نماز

د .زکات

ج .خمس

 .17طبق خطبۀ فدک ،چه عاملی موجب «امان یافتن از تفرقه و پراکندگی» خواهد شد؟
ب .امامت

الف .عدالت

د .صبر و شکیبایی

ج .جهاد

 .18طبق خطبۀ فدک« ،خداوند » ........ « ،را موجب پیشگیری از خشم خدا قرار داد».
الف .نیکی به پدر و مادر

ب .صلۀ رحم

ج .صبر و شکیبایی

د .وفای به نذر

 .19طبق خطبۀ فدک ،چه عاملی موجب «عزّت اسالم» خواهد شد؟
الف .جهاد

ب .زکات

ج .امر به معروف و نهی از منکر

 .20طبق خطبۀ فدک ،خداوند وسیله مبارزه با کمبودها را کدام گزینه قرار داده است؟
الف .جهاد و کوشش

ب .افزایش جمعیت و قدرت

ج .جلوگیری از کم فروشی

د .تحریم شرک

 .21طبق خطبۀ فدک ،کدام گزینه «حجابی در برابر غضب پروردگار» خواهد شد؟
الف .امر به معروف و نهی از منکر

ب .پرهیز از تهمت و نسبت های ناروا

ج .نهی از شرابخواری

د .ترک دزدی
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د .روابط حسنه با اهل کتاب

 .22ترجمۀ آیۀ شریفۀ «إنَّمَا یَخْشَی اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» چیست؟
الف .از میان عالمان ،تنها بندگان از خدا می ترسند.
ب .از میان بندگان خدا ،تنها عالمان و آگاهان از او باید بترسند.
ج .از میان بندگان خدا ،تنها عالمان و آگاهان از او می ترسند.
د .فقط بندگان خدا هستند که عالم شده و از او می ترسند.

 .23کدام گزینه ترجمۀ آیۀ شریفۀ « لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ
رَّحِیمٌ» است؟
الف .به یقین ،رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت
به مؤمنان رئوف و مهربان است.
ب .به یقین ،رسوالنی از خود شما به سویتان آمدند که امور شما بر آنها سخت است و اصرار بر هدایت شما دارند و
نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان هستند.
ج .به یقین ،رسوالنی از خود شما به سویتان آمدند که رنج های ما بر آنها سخت است و اصرار بر هدایت ما دارند و نسبت
به مؤمنان رئوف و مهربان هستند.
د .به یقین ،رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های ما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به
مؤمنان رئوف و مهربان است.

 .24منظور از کلمۀ اخالص چیست؟
الف .لَا إلَهَ إألَ اهللُ

ج .اهللُ اکبر

ب .سُبحان اهلل
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د .الحمدهلل

 .25عبارات «تَشْرَبُونَ الطَّرَقَ وَ تَقْتَاتُونَ الْوَرَقَ» و «وَ نَطَقَ زَعِیمُ الدِّینِ وَ خَرِسَتْ شَقَاشِقُ الشَّیَاطِینِ» ناظر به چه زمانی
است؟
الف .اولی قبل از بعثت و دومی بعد از بعثت
ج .هر دو قبل از بعثت

ب .اولی بعد از بعثت و دومی قبل از بعثت
د .هر دو بعد از بعثت

 .26در خطبۀ فدک ،عبارت « او هرگز از این مأموریت های خطرناک باز نمی گشت ،مگر زمانی که سرهای دشمنان را
پایمال می کرد» در توصیف کیست؟
الف .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
ج .حضرت حمزۀ سیدالشهداء علیه السالم

ب .امیرمومنان امام علی صلوات اهلل و سالمه علیه
د .حضرت جعفر بن ابیطالب علیه السالم

 .27منظور از عبارت «او همیشه آماده (فعالیت) و خیرخواه مردم بود و با جدیت و زحمت تالش می نمود» در خطبۀ
فدک کیست؟
الف .جناب عمار علیه السالم
ج .امیرمومنان امام علی صلوات اهلل و سالمه علیه

ب .جناب سلمان علیه السالم
د .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

 .28در خطبۀ فدک عبارت «شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت نمود» ناظر به
چه موضوعی است؟
الف .دوران جاهلیّت و قبل از بعثت
ب .مخالفت با دعوت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در مکه
ج .جریان نفاق در حکومت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در مدینه
د .جریان غصب خالفت ،پس از رحلت رسول خدا
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 .29در خطبۀ فدک ،کدام گزینه از آثار شوم غصب خالفت مطرح نشده است؟
الف .برافروختن آتش فتنه ها
ج .از میان بردن سنّت های پیامبر پاک الهی

ب .خاموش ساختن انوار تابان آیین حق
د .رفاه و خوشگذرانی و آسایش

 .30در خطبۀ فدک  ،عبارت «نشانه هایش درخشنده ،نواهی اش آشکار و اوامرش واضح است» دربارۀ کدام گزینه است؟
الف .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

ب .قرآن کریم

د .بیانات

ج .حکومت اسالمی

امیرمومنان(ع)

 .31عبارت «ظاهراً سنگ دیگران را به سینه می زدید ،اما باطناً در تقویت کار خود بودید» دربارۀ چه موضوعی است؟
الف .غصب فدک

ب .غصب خالفت

ج .غصب بیت المال

د .غصب اموال اهل ذمّه

 .32حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خطبۀ فدک پیرامون غصب خالفت ،در پاسخ به این بهانۀ تودۀ مسلمانان که گفتند
«می ترسیم فتنه ای برپا شود» چه فرمودند و کدام آیۀ شریفه را خواندند؟
الف« .چه فتنه ای از این باالتر که در آن افتادید؟»؛ «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اإلسْلَامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ»
ب« .گمراهان به صدا درآمدند و گمنامان فراموش شده ،سر بلند کردند»؛ «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اإلسْلَامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ»
ج« .چه فتنه ای از این باالتر که در آن افتادید؟»؛«إنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ بِالْکَافِرِینَ»
د« .گمراهان به صدا درآمدند و گمنامان فراموش شده ،سر بلند کردند»؛ «إنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ بِالْکَافِرِینَ»
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 .33عبارت «ما نیز چاره ای جز شکیبایی ندیدیم؛ همچون کسی که خنجر بر گلوی او و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد»
دربارۀ چه موضوعی است؟
الف .غصب فدک

ب .غصب خالفت

ج .رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

د .شکستن حریم اهل بیت و جسارت به حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 .34در خطبۀ فدک ،عبارت «آیا از حکم جاهلیّت پیروی می کنید؟» دربارۀ چه موضوعی مطرح شده است؟
الف .نپذیرفتن فرماندهی جوانی به نام اسامه ،با وجود توصیۀ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
ب .کنار زدن امیرمومنان(ع) از خالفت با وجود نصوص فراوان قرآنی و فرمایشات مکرر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
ج .تقسیم ناعادالنه بیت المال توسط حکومت وقت
د .ارث نبردن حضرت زهرا سالم اهلل علیها از پدر بزرگوارشان

 .35ترجمۀ آیۀ شریفۀ «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اهللِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ» چیست؟
الف .چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای آنها که اهل یقینند؟
ب .چه کسی از خداوند حکیمتر است؛ اگر اهل یقین هستید؟
ج .و هرکس حکم خداوند را بپذیرد ،اهل یقین است.
د .و هرکس از خداوند حکم را پذیرفت ،از اهل یقین است.

 .36حضرت زهرا سالم اهلل علیها در ردّ این مطلب که انبیا از خود ارث باقی نمی گذارند ،به چند آیه از آیات قرآن
استدالل فرمودند؟
الف .سه آیه

ج .پنج آیه

ب .چهار آیه
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د .شش آیه

 .37حضرت زهرا سالم اهلل علیها برای احقاق حق خود دربارۀ فدک به کدام آیۀ شریفه استدالل نکردند؟
الف« .وَ وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ»
بَ« .هَبْ لِی مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیّاً * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ»
ج«.یُوصِیکُمُ اهللُ فِی أَوْألَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ األُنثَیَیْنِ»
د« .کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّۀُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقین»

 .38حضرت زهرا سالم اهلل علیها برای احقاق حق خود دربارۀ فدک به کدام آیۀ شریفه استدالل نکردند؟
الف« .خداوندا! تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد»
ب« .و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا مقرّر داشته( ،از دیگران) سزاوارترند»
ج« .خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم (میراث) پسر به اندازه سهم دو دختر باشد»
د « .بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر مالى بر جاى گذارد ،براى پدر و مادر و
خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند؛ [این کار] حقى است بر پرهیزگاران»

 .39پس از آنکه حضرت زهرا سالم اهلل علیها دربارۀ گرفتن ارث خود به آیات قرآن استناد کردند ،چه جمله ای فرمودند؟
الف .شما به مطلق و مقید قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟
ب .شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟
ج .شما به محکم و متشابه قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟
د .شما به مجمل و مبیّن قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟

 .40حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خطبۀ فدک ،پس از توحید چه مباحثی را مطرح می فرمایند؟
الف .غصب خالفت و آثار آن
ج .پیامبرشناسی و جایگاه عظیم آن

ب .فلسفۀ برخی احکام شریعت
د .غصب فدک و آثار شوم ظلم
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 .41بیشترین حجم مطالب ارزشمند خطبۀ فدک پیرامون چه موضوعی اختصاص یافته است؟
ب .مباحث نبوت و امامت

الف .مباحث توحید و خداشناسی

د .استناد به آیات قرآن برای پس گرفتن فدک

ج .شناخت قرآن و فلسفه احکام

 .42حضرت زهرا سالم اهلل علیها در انتهای مباحث مربوط به بازستاندن ارثشان چه فرمودند؟
«حال که چنین است ،پس بگیر آن ارث مرا که همچون مرکب آماده و مهار شده ،آماده بهره برداری است و بر آن سوار
شو.
ولی بدان در  ........تو را دیدار می کند .پس در آن روز چه جالب است که داور ،خداست و مدّعی تو».................. ،
ب .رستاخیز؛ من هستم

الف .لحظۀ مرگ ؛من هستم
ج .لحظۀ مرگ؛ محمّد صلی اهلل علیه و آله

د .رستاخیز؛ محمّد صلی اهلل علیه و آله

 .43حضرت زهرا سالم اهلل علیها دربارۀ غصب فدک ،حاکمیت را به چه آیه ای انذار فرمودند؟
الف« .فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقیم»
ب « .أَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَیْهِمْ مِدْرارا»
ج« .أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذیرٍ مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُون»
د« .وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ ال رَیْبَ فیهِ فَریقٌ فِی الْجَنَّۀِ وَ فَریقٌ فِی
السَّعیرِ»

 .44عبارت «ای جوانمردان و ای بازوان توانمند ملت و یاران اسالم! این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما
چیست؟» خطاب به کیست؟
الف .مهاجران

ب .انصار

ج .خویشاوندان حضرت

10

د .سران حکومت

« .45احترام هر کس را در مورد فرزندان او باید نگاه داشت» .منبع این سخن حضرت زهرا سالم اهلل علیها کدام گزینه
است؟
ب .سران اوس و خزرج

الف .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

د .ضرب المثلی رایج در میان انصار و مردم مدینه

ج .ضرب المثلی قبل از بعثت

 .46طبق فرمایش حضرت زهرا سالم اهلل علیها ،مردم زمانه ایشان . ............................................................
الف .توانایی بر احقاق حق و نیروی کافی در اختیار داشتند.
ب .توانایی بر احقاق حق ونیروی کافی در اختیار نداشتند.
ج .نه توانایی بر احقاق حق داشتند و نه آگاهی از حق.
د .آگاهی از حقانیت حضرت داشتند اما نیروی کافی نداشتند.

 .47حضرت زهرا سالم اهلل علیها پیرامون چه موضوعی فرمودند« :مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسالم بود که
شکافش هر روز آشکارتر و گسستگی آن دامنه دارتر و وسعتش فزونتر می گردد»؟
الف .غصب فدک

ب .رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

ج .سکوت انصار

د .سکوت مهاجران

 .48حضرت زهرا سالم اهلل علیها دربارۀ کدام آیۀ شریفه ،تعبیر «حُکْمٌ فَصْلُ ،وَ قَضَاءٌ حَتْمٌ» به کار می برند؟
الف« .فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقیم»
ب« .أَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَکِّنْ لَکُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَیْهِمْ مِدْرارا»
ج« .أَمْ یَقُولُ ونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذیرٍ مِنْ قَبْلِکَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُون»
د«.وَ مَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ
اهللَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اهللُ الشَّاکِرِینَ»
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 .49علت عدم اجابت مسلمانان به روشنگری حضرت زهرا سالم اهلل علیها چه بود؟
الف .عدم شناخت و معرفت نسبت به حق

ب .شجاعت و جسارت نداشتن
د .ترس از تفرقه و پراکندگی

ج .راحت طلبی و عافیت طلبی

 .50طبق فراز پایانی خطبۀ فدک ،کدام گزینه صحیح نیست؟
الف .حضرت زهرا سالم اهلل علیها با اینکه می دانست مسلمانان حق را یاری نمی کنند اما برای اتمام حجت همگان خطبه
خواندند.
ب .آنچه موجب اندوه حضرت زهرا سالم اهلل علیها شد ،عهد شکنی مسلمانان بود.
ج .دربارۀ مرکب خالفت و فدک فرمودند« :این مرکبی نیست که راه خود را بر آن ادامه دهید؛ پشتش زخم و کف پایش
شکسته است !داغ ننگ بر آن خورده و غضب خداوند عالمت آن است و رسوایی گذرا همراه آن است».
د .مسلمانان زمانه ،حقایق را پس از آشکار شدن ،مکتوم داشته بودند.

 .51کدام گزینه صحیح نیست؟
الف .حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها از پدر بزرگوارشان نقل نمودهاند که از مهمترین کماالت هر زن
مسلمان آن است که مردان بیگانه او را نبینند و او هم آنها را نبیند.
ب .زنان هم مانند مردان باید نسبت به اتفاقات جامعه بی تفاوت نباشند.
ج .زنان باید هنگام بیرون رفتن از منزل به گونه ای خود را بپوشانند که تمام بدنشان پوشیده باشد و زیبایی
هایشان در معرض دید دیگران نباشد.
د .جهاد بر زنان ،همانند جهاد بر مردان ،واجب است.

 .52لباس بلندی که تمام بدن را از سر تا پایین پوشش می دهد چه نام دارد؟
الف .خمار

ج .خلخال

ب .جلباب
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د .ثیاب

 .53کدام گزینه از خصوصیات راه رفتن حضرت زهرا سالم اهلل علیها نیست؟
الف .سریع و با قدمهای استوار راه می رفتند.
ب .به دور از تبختر راه می رفتند.
ج .قدمهای خود را بر زمین میکشیدند.
د .بلندی چادر موجب آن بود که حتی کفشهای آن حضرت هم دیده نشود.

 .54حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها وقتی نسبت خود با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله را بیان می
نمایند ،به کدام جنبه اشاره نمی فرمایند؟
الف .جنبه های ایمانی

ب .خدمت و هدایت خالئق

ج .بندگی خدا

د .ریاست بر مردم

 .55کدام گزینه صحیح نیست؟
الف .انتظار راحتی داشتن مطلق در این دنیا غلط است؛ دنیا دار امتحان و سختی است نه راحتی.
ب .سخنان حضرت زهرا سالم اهلل علیها در مورد وفات پدر گرامیشان نشان می دهد که کامالً تسلیم ارادۀ
پروردگار می باشند.
ج .با دیدن رحمت الهی در ورای حوادث و مصیبتها تحمل مصیبتها آسان می شود.
د .چون زنان احساساتیتر از مردان هستند ،پس همواره باید با این وجهه خود ظهور و بروز داشته باشند.

 .56کدام گزینه ترتیب سیر موضوعات مطرح شده در خطبۀ فدک را نشان می دهد؟
الف .حمد پروردگار ،توصیف پیامبر(ص) ،اوصاف قرآن ،فلسفۀ احکام ،توصیف امامت و مقام امیرمومنان(ع) ،فدک
ب .حمد پروردگار ،توصیف پیامبر(ص) ،فدک ،اوصاف قرآن ،فلسفۀ احکام ،توصیف امامت و مقام امیرمومنان(ع)
ج .حمد پروردگار ،توصیف پیامبر(ص) ،اوصاف قرآن ،فدک ،فلسفۀ احکام ،توصیف امامت و مقام امیرمومنان(ع)
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د .حمد پروردگار ،فدک ،توصیف پیامبر(ص) ،اوصاف قرآن ،فلسفۀ احکام ،توصیف امامت و مقام امیرمومنان(ع)

 .57حضرت زهرا سالم اهلل علیها در شناساندن ضعفها به چه موضوعاتی اشاره کردند؟
الف .ضعفهای اخروی و اجتماعی و روحی و روانی را یادآوری نمودند؛ اما به ضعفهای دنیوی اشاره
نکردند.
ب .ضعفهای اخروی و اجتماعی را یادآوری نمودند اما به ضعفهای دنیوی و روحی و روانی اشاره
نکردند.
ج .ضعفهای اخروی را یادآوری نمودند اما به ضعفهای دنیوی و اجتماعی و روحی و روانی اشاره
نکردند.
د .به تمام ضعفهای اخروی و دنیوی و اجتماعی و روحی و روانی اشاره کردند.

 .58کدام گزینه تنها نعمتی است که خدای متعال روز قیامت در مورد آنها از مردم سوال خواهد نمود؟
الف .رفاه
اهل بیت(ع)

ج .پدر و مادر

ب .امنیت

 .59حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خطبۀ فدک نسبت به امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه چه تعابیری
به کار می برند؟
الف«.شوهر» و «همسر»

ب« .برادر رسول خدا ص» و «همسر»

ج« .برادر رسول خدا ص» و «پسرعمویم»

د« .پسرعمو» و «شوهر»

 .60کدام گزینه در مورد هشدارهایی که حضرت زهرا سالم اهلل علیها به مهاجران و انصار مطرح می فرمایند،
صحیح نیست؟
الف .برخی اعمال زشتشان را در قالب سوال مطرح می کنند.
ب .به نقش شیطان در گمراهی آنان اشاره می فرمایند.

14

د.

ج .به کینه های درونی و آثار نفاق آنان اشاره نمی کنند.
د .ریشه های امراض و رذائل آنان را مطرح می فرمایند.

 .61حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها فرد مخاطب خود را چگونه صدا می زنند؟
الف .با کنیه؛ که در عرف عرب نشانه احترام است
ب .با نام پدرجد که در عرف عرب نشانه احترام است
ج .با نام پدر
د .با کنیه؛ که در عرف عرب نشانه تحقیر مخاطب است

 .62کدام گزینه پیرامون نحوۀ استدالالت حضرت زهرا سالم اهلل علیها دربارۀ فدک صحیح نیست؟
الف .در صدر احتجاجات حضرت زهرا سالم اهلل علیها استشهاد به قرآن است.
ب .در مواجه با خصم ،با صالبت ،قاطعیت و از موضع قدرت برخورد کردند.
ج .با طرح چند پرسش (بدون اینکه خود پاسخی بدان دهند) مردم را از درون تحریک کردند و به وجدان و نفس
لوامه ارجاع دادند.
د .از همان ابتدای خطبه به موضوع فدک و غصب آن پرداختند.

 .63فهم کتاب خدا را به کدام گزینه باید تطبیق دهیم؟
الف .خرد شخصی

ج .کالم امام(ع)

ب .خرد جمعی

 .64مبنای استدالل حضرت زهرا سالم اهلل علیها به قرآن در خطبۀ فدک چیست؟
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د .اجماع فریقین

الف .محدّثه بودن ایشان

ب .علم لدنّی ایشان

ج .سخن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و امیرمومنان صلوات اهلل و سالمه علیه

د .اصل استصحاب

 .65کدام گزینه صحیح است؟
الف . .تذکر به معاد در مباحث سیاسی جایی ندارد؛ امّا باعث صبر بر ظلمهای دنیاست ،البته در جاییکه کاری
برای تغییر نمی توان انجام داد.
ب .تذکر به معاد در مباحث سیاسی جایی ندارد؛ و باعث صبر بر ظلمهای دنیا نیست.
ج .تذکر به معاد در مباحث سیاسی از اولویتهاست؛ و باعث صبر بر ظلمهای دنیاست ،البته در جاییکه کاری
برای تغییر نمی توان انجام داد.
د .تذکر به معاد در مباحث سیاسی از اولویتهاست؛ امّا باعث صبر بر ظلمهای دنیا نیست؛ هرچند کاری برای
تغییر نتوان انجام داد.

 .66کدام گزینه صحیح است؟
الف .صحنه گردانان اصلی غصب خالفت و فدک مهاجران بودند؛ ولی انصار هم کوتاهی کردند.
ب .صحنه گردانان اصلی غصب خالفت و فدک انصار بودند؛ ولی مهاجران هم کوتاهی کردند.
ج .صحنه گردانان اصلی غصب خالفت ،انصار و صحنه گردانان اصلی غصب فدک ،مهاجران بودند.
د .صحنه گردانان اصلی غصب خالفت مهاجران و صحنه گردانان اصلی غصب فدک ،انصار بودند.

 .67در تهییج و تحریک به خوبی ها . .........................................................................................................................
الف .هم عامل استدالل و عقالنیت الزم است و هم تهییج احساسات؛ تهییج احساسات را باید قبل از استدالل
مطرح نمود.
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ب .هم عامل استدالل و عقالنیت الزم است و هم تهییج احساسات؛ تهییج احساسات را باید بعد از استدالل
مطرح نمود.
ج .عامل استدالل و عقالنیت الزم است و تهییج احساسات جایگاهی ندارد.
د .تهییج احساسات الزم است و استدالل و عقالنیت جایگاهی ندارد.

 .68کدام گزینه در تهییج احساسات اثرگذاری کمتری دارد؟
الف .مانند ترس از خدا

ب .معاد گرایی

ج .توجه به فضایل اخالقی

د .عالیق طایفه ای

 .69هدف اصلی از ایراد خطبۀ فدک چه بود؟
الف .بازستاندن فدک

ب .دفاع از قرآن

ج .دفاع از والیت

د .فلسفۀ احکام شریعت

 .70با کسانی که می دانیم قابل هدایت نیستند  .....اتمام حجت نمود .اتمام حجت سنت الهی . .....
الف .باید ،نیست

ب .باید ،است

ج .نباید ،است

د .نباید ،نیست

اللهمّ صَلِّ عَلَی فاطمهَ و أبیها و بَعلِها و بَنیها والسِّرِّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُک
ّّ
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