
 
 

 حقیقت قرآن )ع( سواالت  مربوط به کتاب امیر مومنان

 شود؟ یبدون آن، نماز نم یکدام سوره است که نماز 1- 

 دی( توحب      ( فاتحه الکتابالف

 ( ناسد        ( قدرج

 ؟هستند یکسان ای یفسئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون"منظور از اهل ذکر چه کس- ۲

 و مفسران قرآن ینی( عالمان دب   واله و سلم هیهللا عل یاکرم صل امبریفقط پ  (الف

 فقط خداوند  (د      السالم همیعل نیمعصوم  (ج

 .....از آنجا آغاز شد که ینیمشکالت در مسائل د دیگو میبه ما  خیتار - ۳

 .را مراد خدا خواندند شیخو  می( کژفهب   .نمودند ریو تفس هیکتاب خدا را خودسر توج  (الف

 .( همه مواردد      .را رها کردند یقیاهل ذکر حق  (ج

 ؟باشد می حیکدام جمله صح - ۴

 .خداست یخصوص یها خداوند شامل لطف تیمیرح  (ب   .دارد تیاو عموم تیمیخداوند و رح تیرحمان ( الف

 .باشد یم حیب وج صح (د                .خداست میعمو یها و نعمت ها خداوند شامل همه لطف تیرحمان  (ج

 ؟سوره حمد نهفته است هیدر کدام آ نیاالمر نیبل امر ب ضیالجبرو التفو - ۵

 میاهدنا الصراط المستق نینستع اکینعبد و ا اکی( اب                   میالرحمن الرح (الف

 همه موارد (د                    نیالد ومی( مالک ج

 ؟ستی"چومیالق یسوره طه "وعنت الوجوه للح11۲هیآ یمعن- ۶

 .ومیق یح یخاضع اند در برابر خدا ها ( همه چهرهب               .است دهیرا گوناگون آفر ها چهره ومیق ی( خداوند حالف

 .ومیق یخداوند ح یبرا دییصورت را بر خاک سا دیبا (د                 .ماند می یباق ومیق ی( فقط وجه خداوند حج

 ؟کدام جمله نادرست است  -۷

 دیخدا را حمد کن دیتوان ی( شما نمب               .دیکن فی( خداوند منزه است از آن که شما توصالف

 .کنند فیتوانند خداوند را توص می( همه مردم د                .توانند او را حمد کنند می( فقط بندگان مخلص خدا ج

 ؟خداوند نسبت به جهان چگونه است تیمالک - ۸

 .خداستاریدر اخت ۰۰۱% نیها و زم ( آسمانب              .به خداوند دارند ۰۰۱% یبستگ انیجهان( همه الف

 .دارد تیماهم  خداوند  مالک یاری( در افعال اختد                .باشد یم حی( مورد الف و ب صحج

 اند کرده یرا چگونه معن نیالسالم رب العالم هیعل نیرالمومنیام - ۹

 .فرستد میرا پشت مردم  یروز یعنی( ب              .است شانیمالک آنها و خالق ا یعنی( الف

 .باشد می حی( همه موارد صحد              .فرستد می یتوانند روز میدانند و ن میکه ن یی( از جاج

 ؟شود میجمع ن تیبا عبود یزیچه چ - 1۱

 گوش کردن طانیش ( به حرفب               خدا قائل شدن یبرا کیشر (الف

 توجه کردن ینفسان یها ( به خواهشد                 دنی( استکبار ورزج

 ؟است دیمف خیالسالم به ش هیامام عصر عل عیکدام جمله مربوط به توق - 11

 کنیم نمی فراموش را شما و کنیم نمی کوتاهی شما به رسیدگی در ما( ج .باشد میپس ابر  دیخورش یور مانند بهره بتیاز حجت خدا در زمان غ یور ( بهرهالف

 باشد می گو دروغ کند تعیین وقت ظهور برای کس هر( د                                                                              .کنید دعا بسیار فرج برای( ب 



 
 

 :مییگو یبه خداوند م ایگو میاهدنا صراط المستق مییگو یم یوقت - 1۲

 .یکه نعمت داد یکن مرا به راه کسان تی( هداب  .اند به من نشان بده میصراط مستق نیرا که بر ا ییآنها ای( خداالف

 .را به من نشان بده میراه مستق ای( خداد    .یکه غضب کرد ینکن مرابه راه کسان تی( هداج

 ؟باشد یم یصراط چه کسان میصراط مستق - 1۳

 باشند میالسالم   هیعل نیرالمومنیو آله و سلم  و ام هیهللا عل یصل امبراکرمیکه در راس آنها پ نیقیو صد نیی( نبالف

 باشند میالسالم  هیعل نیالسالم و امام حس هیکه در رأس آنها امام حسن عل نی( شهدا و صالحب

 ( همه مواردد     السالم هی( امام عصر علج

 ؟باشد میکدام جمله درست  - 1۴

 .رود میباالتر  امبریمستجاب و مقام پ شیدرود بفرستد دعا امبریکافر هم بر پ( اگر الف

 .هاست به اندازه عبادات انسان امتی( درجات روز قب

 .معنا به کار رفته است کیبه  لی( در قرآن صراط و سبج

 .( در سوره حمد صراط فقط به خدا نسبت داده شده استد

 :یعنیروح عبادت  - 1۵

 .می( قرار گرفتن در صراط مستقب    .انجام شود یاعمال عباد( با توجه الف

 .( عبادت با اخالص انجام شودد     .خدا باشد یرضا ی( عبادت فقط براج

 :یعنی میصراط مستق اتیطبق روا - 1۶

 .السالم هیعل نیرالمومنیخود ام یعنی  (ب     .خداوند ییراه شناسا یعنی  (الف

 .صراط است ی( همه موارد معند   . است ریاز مو و بران تر از شمش کتریکه بار یراه یعنی  (ج

 ؟باشد میکدام جمله درست  - 1۷

   .بدون شناخت امام با عبادت از پل صراط گذشت شود ی( مالف

 .باشد یامام واجب الطاعه معصوم م ایدر دن می( صراط مستقب

 .شوند یآن رد م یها از رو میجهنم که فقط جهن یرو تسا یسه راه پل ( ج

 .کنند میاز پل صراط عبور  یش را بشناسد به راحتامبریکه پ یکس  (د

 ؟میالسالم را چگونه بشناس هیعل نیرالمومنیام - 1۸

 .شانینام پدر و مادر ا قیالسالم از طر هیعل نیرالمومنی( شناخت امب    .یو باطن یو معنو یقلب ییبا شناسا ( الف

 .باشد می حیالف و ج صح نهی( گزد                .را بشناسم یهستند و و راه علو تیسمبل وال شانیکه بدانم ا نی( اج

 :دیبا میو در درجه آنها باش میشور شومحبا ائمه  میاگر بخواه - %۱

 .میکن یمعرف گرانیرا به د شانی( اب                .میداشته باش شانیاز ا یا ( شناخت شناسنامهالف

 میحالل آنها را حالل و حرام آنها را حرام بدان یعنی میبا آنها باش ایدر دن ( د                  .میها بخواه را فقط از آن شی( حاجات خوج

 ؟باشد میاز آثار سوره حمد ن ریاز موارد ز کیکدام  - ۲۱

 .عرش است یها ( سوره حمد از گنجب                 .میشدن گمشده بخوان دایپ ی( براالف

 .ندارد ی( اگر هفتاد حمد بر مرده خوانده شود زنده شدن او شگفتد               .  دهد میاو را شفا ن یگرید زیرا شفا ندهد چ ی( اگر سوره حمد کسج
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تلفن:                                                                                                        نام و نام خانوادگی:   


