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  ...سؤاالت ترکیبی و 

  .پاسخ دهید با توجه به این حکایت، سه پرسش بعدي -
ي من دعایی کنید تا خداوند به روزي مـن   درباره: ادق آمد و گفتشخصی با اضطراب به حضور امام ص  «

  .وسعت دهد، که خیلی فقیر و تنگدستم
  .کنیم هرگز دعا نمی: امام

  !چرا؟ -
اما تو . جویی کنید و طلب نمایید کرده؛ او فرموده که روزي را پی      زیرا خداوند براي این کار راهی معین       -

  »!ي خود بکشانی با دعا روزي را به خانهي خود بنشینی و  خواهی در خانه می
  

 است؟ شده در کدام آیه به پیام این حکایت اشاره -52

  و ان لیس لالنسان إلّا ما سعی) 2    و اهللا خیرُ الرّازقین) 1  
راط المستقیم) 3   أطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم) 4  إهدنا الص  

 تر است؟ اشتراك مفهومی کدام بیت با داستان بیش -53

  تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري/ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ) 1  
  او در قفاي رزق و اجل در قفاي او/ مسکین حریص در همه عالم همی رود ) 2  
  گه اندر تنگدستی خسته و ریش/ گه اندر نعمتی مغرور و غافل ) 3  
  ست کار ي جاودانی رمایهکه س/ کن مگو چیست کار  برو کار می) 4  

 گوید؟ شمردن قدرت او به قیامت شک دارند، چه می خاطر کم خداوند در پاسخ به کسانی که به -54

  .کند خداوند سریعاً به حساب مردم رسیدگی می) 1  
  ي شما دشوارتر است یا خلقت آسمان؟ آفرینش دوباره) 2  
  کند؟ می هاي پوسیده را زنده کسی استخوان چه) 3  
  .اي نیک یا بد عمل کند، پاسخ آن را خواهدگرفت س ذرههرک) 4  

  
  :دهید  پاسخسه پرسش بعدي با توجه به متن به £
او بـراي کـاهش نارضـایتی مـردم از خـود و      . بود) ع(امیه در عصر امام سجاد       ولید یکی از حاکمان بنی    «

بـود معـزول    هاي بـسیار کـرده   مدینه بود و به مردم ستم     مثالً هشام را که حاکم      . خاندانش اقداماتی کرد  
دارند و هرکس از او بدي  ي مردم، هشام را پیش چشم همه نگه بعد دستور داد که براي رفع کینه . ساخت

هشام بیش از همه از .  کردند آمدند و دشنام و نفرین نثار او می دسته می مردم دسته. کند دیده بیاید و تالفی
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تر  کرد با آن همه ظلم که به حضرت و خاندانش کرده، انتقام ایشان کم ترسید و فکرمی می) ع(امام سجاد 
فرمودند که خوي ما بر این نیست که به افتاده لگد بزنیم و    اما امام به پیروانشان می    . از کشتن نخواهدبود  

ام رفتند و بـه او  سپس نزد هش. از دشمن پس از ضعفش انتقام بگیریم، بلکه باید افتادگان را کمک کنیم            
  ».است، حاضرم اگر کمکی از من ساخته. سالم علیکم: گفتند

  

 شود؟ از این رفتار امام به چه خصلتی تعبیر می -55

  دوستی صلح) 4  تبري) 3  جوانمردي) 2  ایثار) 1  

 کردند؟ مردمی که در حال شماتت هشام بودند، با دیدن این رفتار امام چه باید می -56

  .کردند وجدان می شان هشام را دچار عذاب از امام با زبانها نیز به پیروي  آن) 1  
  .گونه رئوف بود کردند که هشام از دشمنان است و نباید با او این به امام یادآوري می) 2  
  .کردند می از این اخالق نیک امام پیروي و اطاعت) 3  
  .کردند می دادند و نفرین جاي امام نیز او را دشنام می به) 4  

 در حق آن مرد چه بود؟) ع(کردن امام دلیل دعان -57

  .شد برایش دعا کنند دانستند که مانع می ي او چیزهایی می درباره) 1  
  .فقیربودن در اسالم پسندیده است) 2  
  .راه کسب روزي دعاکردن نیست) 3  
  .ي خود آن مرد بود دعا براي رفع تنگدستی وظیفه) 4  

  
  . پاسخ دهیدین حکایت، به پرسش بعديبا توجه به ا £
هـایی را کـه    اسـالم هـم، چنـین مهـارت       . ي زیادي داشتند    عالقه... مسلمانان به شتردوانی، تیراندازي و      «

ت کـرده           رسـول اکـرم خـود در ایـن مـسابقات      . اسـت  داشتنش براي سربازان مـسلمان الزم اسـت، سـنّ
داد،  مـی  روف بود و بـا هـر شـتري کـه مـسابقه      ایشان شتري داشتند که به دوندگی مع      . کردند  می  شرکت
لوحان فکر کردند این شـتر از آن جهـت کـه متعلـق بـه پیـامبر اسـت،                  کم برخی ساده    کم. شد  می  برنده
تواند  نشین ادعاکرد که می که یک عرب بادیه تا این. تواند با آن رقابت کند شود و هیچ شتري نمی می برنده

در کمال ناباوري برخی مردم، شتر مرد عـرب از شـتر پیـامبر سـبقت              . ي شتردوانی دهد    با پیامبر مسابقه  
کـه   ایـن : پیامبر به آن مـردم گفتنـد  . گرفت و مسابقه را برد و این اتفاق، آن گروه را خیلی ناراحت کرد          

ت الهی است که پس از هر فرازي، نـشیبی اسـت و شـتر نیرومنـدتر از شـتر مـن هـم                 ناراحتی ندارد؛ سنّ
  ».وجوددارد
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 .ي مناسب را بیابید توجه به متن، گزینهبا  -58

  .نشین کار چندان درستی نبود کار عرب بادیه) 1  
  .ها را هم آفریده سنّت الهی است که براي مغرورنشدن افراد، نیرومندتر از آن) 2  
رد در مسابقات استفاده) 3   کردند می پیامبر از نیروي ماورایی خود براي ب.  
  .تواند با پیامبر رقابت کند که مینداشته ادعاکند  کسی حق) 4  

 یابیم؟ اي را درمی رانی یزید چه نکته ي اسالمی در زمان حکم از وضعیت جامعه -59

   ظاهرسازي او در مورد رعایت احکام شرعی )1  
  ي اسالمی بر مردم تأثیر فساد و صالح حاکم جامعه) 2  
  کنارآمدن ائمه با چنین موقعیتی براي حفظ اسالم) 3  
  کردن دین خود براي حفظ اصل اسالم ي شیعیان در پنهان وظیفه) 4  

 ي ولید کدام درست است؟ درباره -60

  .خواست جبران کند امیه پشیمان بود و می او از ظلم بنی) 1  
  .پس از او یزید در مقابل امام حسین لشکرکشی کرد) 2  
  .او به رضایت مردم براي حفظ حکومت نیاز داشت) 3  
  .دهند به دربار نرمی نشان) ع(ست امام سجاد خوا او با این کار می) 4  

 شناسیم و بقاي داستان عاشورا بیش از همه مدیون اوست؟ رسان کربال می  به پیام کدام شخص را معموالً - 61

  »...باز این چه شورش است «محتشم کاشانی، شاعر ) 2    حضرت زینب) 1  
  )ع(امام حسین ) 4    مسلم بن عقیل) 3  

 آمد، چه بود؟ ه براي حضرت مریم فرودمیهاي آسمانی ک دلیل روزي -62

  ابتالي زکریاي نبی) 2    بودن خداوند رزاق) 1  
  ماندن حضرت عیسی در نوزادي گرسنه) 4  ایمان و پرهیزگاري مریم) 3  

 کند؟ تر نمود پیدامی در مراسم حج چه مواردي از دین بیش -63

  توحید)   2  کمک به نیازمندان) 1  
  شده ي موارد گفته همه) 4  عدم تفاوت ذاتی میان انسان) 3  

آن هر مسافر عالوه بر خـود، در برابـر     اند که در      کرده  اي تشبیه   ي اسالمی را به کشتی      پیامبر، جامعه  -64
 تر به چه موضوعی مربوط است؟ این تشبیه بیش. دیگران هم مسئول است

  نماز و زکات) 2    تولی و تبري) 1  
  معروف و نهی از منکر امر به) 4    حج و جهاد) 3  
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پس همانا به او پاداش بزرگـی  : ... و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما  « -65
  ».داد خواهیم

  شد و یا دشمن بر او پیروز، هرکه در راه خدا کشته) 1  
  هرکه در راه خدا بجنگد، چه پیروز شود چه شکست بخورد،) 2  
  ه پیروز،شود و چ هرکه در راه خدا بجنگد، چه کشته) 3  
  کند و او را بکشد، هرکه در راه خدا بر دشمن غلبه) 4  

ي  با چه هدفی از امام حـسین اجـازه  ) ع(با توجه به ویژگی اخالص، حضرت قاسم فرزند امام حسن      -66
 خواست؟ جنگیدن می

  دفاع از دین خدا) 2    تنگی براي پدرش دل) 1  
  )ع(مام حسین داشتن نام ا نگه زنده) 4  گذاشتن جنگاوریش نمایش به) 3  

 افتاد، کدام است؟ اي که هنگام هجرت پیامبر از مکه به مدینه براي ایشان اتفاق معجزه -67

  شدن ماه به دو نیم شکافته) 2    کتاب آسمانی) 1  
  شدن تهدیدگرانِ ایشان کشته) 4    ي عنکبوت النه) 3  

 :عبارت مناسب را انتخاب کنید) ع(ي قیام امام حسین  درباره -68

  .کردند ي از مسلمانان ایشان را در قیام یاريي زیاد عده) 1  
  .بود) اهل بیت(شان  خواهی خون خانواده هدف امام از قیام، خون) 2  
  .فقط امام حسین از فساد پنهانی یزید آگاه بودند) 3  
  .شدند ایشان براي قیام از مکه و سپس مدینه خارج) 4  

با دعوت پیامبر، پیشنهادي به ایشان دادنـد  هاي بسیار براي مقابله       مشرکان مکه پس از آزمودن راه      -69
 ...که 

  .هاي آنان پیشنهادشان را پذیرفتند پیامبر براي رهایی از شکنجه) 1  
  .اجرایی بود پیشنهاد غیرقابل) 2  
  .هم به سود آنان بود و هم به سود پیامبر و مسلمانان) 3  
  .ها آن را نپذیرفتند رغم سختی ایشان علی) 4  

 گزینید؟ یک را برمی ي این حکایت عنوانی انتخاب کنید، کداماگر بخواهید برا -70

لق نیکوي پیامبر) 2   دفاع از میهن اسالمی) 1     خُ
  ي سالمتی شکرانه) 4    دست باالي دست) 3  


