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دوره اول دکتر حسابی

چند تا از عبارات زیر نادرست است؟ - 1
 الف) سجده کردن بر اشیاي نجس،نماز را باطل می کند.

ب) فروبردن عمدي غذایی که در میان دندان ها باقی مانده است ، باعث باطل شدن روزه می شود.
ج) بی توّجهی به الویت ها باعث می شود ، انسان همواره عجله داشته باشد .

د) استفاده از زیورآالت طال نماز مردان را باطل می کند .
ه) ایستادن زیر دوش آب یا ریختن آب بر روي سر ، روزه را باطل می کند .

همگی یکی دو تا سه تا

کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟ - 2
«هرکس به این معجزه ي جاویدان پیامبر اکرم (ص) (قرآن کریم) مراجعه کند ... »

می تواند در سطح فهم و دانش خود از آن بهره ببرد. نمی تواند معارف و احکام آن را بفهمد.

می تواند مفهوم و تفسیر واقعی آن را بفهمد. نمی تواند بدون کمک اهل بیت (ع) چیزي بفهمد.

بنا به فرمودة امام صادق (ع) در تفسیر آیۀ  «ُثمَّ لَُتسَئُلنَّ یومئذ َعِن النَّعیم» منظور از نعیم چیست؟ - 3

نعمت غذاهاي حالل والیت پیامبران والیت پیامبر (ص) و اهل بیت والیت پیامبر اکرم (ص) 

آقاي کریمی با دخترانش نرگس و مریم در منزل نماز جماعت می خوانند. نرگس درحالی که نمی داند لباسش نجس است، نماز می خواند. لباس مریم نیز - 4
نجس شده بود؛ اما او فراموش کرده بود که لباسش نجس است. نماز نرگس و مریم چه حکمی دارد؟

باطل - باطل باطل - صحیح صحیح - باطل صحیح - صحیح

درباره ي امیر مؤمنان، حضرت علی (ع) کدام گزینه صحیح است؟ - 5

از کودکی در آغوش پر محبت پیامبر خدا (ص) پرورش یافته بود.

از هر کس دیگري به پیامبر(ص)  نزدیکتر بود.

از کودکی در اثر تربیت کامل پیامبر (ص) از علوم الهی برخوردار شده بود.

همه ي گزینه ها

مطابق آیۀ شریفۀ  «ُثمَّ لَُتسئُلنَّ َیوَمِئٍذ َعِن النَّعیم» کدام گزینه صحیح است؟ - 6

در روز قیامت از نعمت والیت اهل بیت سؤال خواهد شد. خداوند در روز قیامت از هیچ طعامی بازخواست نمی کند.

شأن خداوند باالتر از نعمت والیت اهل بیت (ع) می باشد. قرآن و اهل بیت تا روز قیامت از همدیگر جد ا نخواهند شد.

در کدام مورد نماز درست است؟ - 7

نمازگزار قبل از نماز می فهمد کمی نجاست (غیر از خون) روي لباس او بوده است.

محل سجدة نمازگزار نجس ولی خشک است.

تنها لباس نمازگزار با ادرار نجس شده، ولی بدن او پاك است.

کمربندي از چرم گاو همراه نمازگزار است.

کدام گزینه درباره ي نماز صحیح است؟ - 8

ترك آن می تواند انسان را به مرز هولناك کفر و بی ایمانی بکشاند. گناهان را مانند برگ هاي پائیزي فرو می ریزد.

همه ي گزینه ها می تواند باعث باال رفتن ما به سوي خدا شود.
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دربارة واقعۀ غدیر خم در آخرین سفر حج پیامبر اسالم، کدام گزینه نادرست است؟ - 9

این واقعه را دانشمندان مسلمان در کتاب هاي مهّم حدیثی و تاریخی خود ذکر کرده اند.

براي همۀ مسلمانان چه شیعه و چه سنّی، اصل وقوع، مصداق و کاربرد سخنان پیامبر اکرم یکسان و قطعی است.

حضرت علی (ع) را خداوند براي جانشینی پیامبر اکرم انتخاب کرد و جبرئیل عامل وحی آن بود.

انتخاب علی (ع) به جانشینی پیامبر، کّفار را نا  امید کرد؛ کّفار به دلیل فرزند نداشتن پیامبر، در گمان نابودي دین اسالم بودند.

در ماجراي غدیر، انتخاب حضرت علی (ع) براي جانشینی پیامبر اکرم (ص) توسط .................. انجام شد. - 10

بزرگان و اصحاب پیامبر (ص) مردم خود خداوند خود پیامبر اکرم (ص)
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فقط فرو بردن کامل سر در زیر آب باعث باطل شدن روزه می شود؛ اما ایستادن در زیر دوش یا ریختن آب بر روي سر موجب گزینه 3 - 1
بطالن روزه نمی شود. 

در درس چهارم می خوانیم: (در قرآن کریم، تمامی چیزهایی که براي رستگاري انسان در دنیا و آخرت مورد نیاز است، گنجانده گزینه 2 - 2
شده است و هر کس به این معجزه ي جاویدان پیامبر اکرم (ص) مراجعه کند، می تواند در سطح فهم و دانش خود از آن بهره ببرد.)

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه، منظور از نعیم را نعمت والیت محمد و آل محمد (اهل بیت) بیان فرمودند. گزینه 2 - 3

- اگر کسی نداند که لباسش نجس است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است. (مثل نرگس) گزینه 2 - 4
- اگر کسی بداند که لباسش نجس است و فراموش کند و با آن لباس نماز بخواند، نمازش باطل است. (مثل مریم)

حضرت علی(ع) از کودکی در آغوش پر محبت پیامبر خدا (ص) پرورش یافته بود و از هر کس دیگري به پیامبر(ص)  نزدیکتر بود. گزینه 4 - 5
ایشان از کودکی در اثر تربیت کامل پیامبر (ص) از علوم الهی برخوردار شده بود.

معنی آیه: «پس در آن روز دربارة نعمت از شما سؤال خواهد شد». طبق بیان امام صادق (ع) خداوند شأنش باالتر از آن است که گزینه 2 - 6
طعامی را بر بندة خود حالل کند، سپس از آن بازخواست نماید؛ بلکه منظور از نعمت در این آیه، والیت اهل بیت (ع) است.

گاو حالل گوشت بوده و چرم آن اشکالی براي نماز ایجاد نمی کند. گزینه 4 - 7

مطابق حدیث امیر مؤمنان، حضرت علی (ع) در ابتداي درس ششم (نردبان آسمان)، همه ي گزینه ها صحیح می باشند. گزینه 4 - 8

اصل واقعۀ غدیر خم را همۀ مسلمانان تأیید می کنند؛ اما در کاربرد سخنان پیامبر اکرم اختالفاتی هست. گزینه 2 - 9

در ماجراي غدیر، انتخاب حضرت علی (ع)، براي جانشینی پیامبر اکرم (ص) توسط خود خداوند انجام شد و جبرئیل امین نیز آن گزینه 2 - 10
را به اطالع پیامبر خدا (ص) رساند.
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