
پیام های آسمان هفتم

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: قرآن درس 8 پایه7

تاریخ آزمون: 1398/12/15

زمان برگزاري: 0 دقیقه

سینا دوره اول

فصل چهارم-راه و توشه

مرجع تقلید باید عادل باشد، یعنی .................. و اعلم باشد، یعنی ..................  1

از سایر مجتهدان داناتر باشد - به واجبات عمل و از گناهان دوري کند. به واجبات عمل و از گناهان دوري کند - از سایر مجتهدان داناتر باشد.

شناخته شده باشد - با عدالت قضاوت کند. با عدالت قضاوت کند - شناخته شده باشد.

راه شناخت مرجع تقلید براي عموم مردم، .................. است.  2

مطالعۀ کتاب هاي مراجع مشورت با روحانیان و عالمان دینی دیدار و گفتگو با مراجع تقلید فقط شناخت خود

این سخن از کیست؟ «محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند جوان نو رسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپري  3
می کند.»

حضرت فاطمه (ص) امام صادق (ع) پیامبر اکرم (ص) امام علی (ع)

کدام گزینه از تحوالت روحی و شخصیتی مهمی که هم زمان با تغییرات جسمی دوران نوجوانی به وجود می آید، نمی باشد؟  4

احساس مسئولیت حس استقالل طلبی حس پرسشگري احساس تفّکر و اندیشه

مریم تازه به سن بلوغ رسیده  است و می خواهد مرجع تقلید انتخاب کند. آیا او می تواند از مرجع تقلیدي که فوت کرده  ولی رساله و کتاب هایش  5
موجود است، تقلید کند؟

در احکام گذشته می تواند، ولی در احکام جدید باید از مرجع دیگري تقلید کند. میتواند، چون یکی از شرایط مرجع تقلید داشتن رساله و کتاب است.

نمی تواند، چون کتاب ها و رسالۀ مرجعی که وفات کرده معتبر نیست. نمی تواند، چون مرجع تقلید باید زنده باشد.

ُ َیْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن» کدام گزینه را تأیید نمی کند؟ آیۀ شریفۀ «َوَعَسٰى َأن َتْکَرُهوا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر لَُّکْم ۖ َوَعَسٰى َأن ُتِحبُّوا َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّکْم ۗ َواهللاَّ  6

ایثار و بخشندگی هرچند سخت باشد، براي ما خیر است. تکالیف به نفع ماست، هر چند ممکن است سختی هم داشته باشند.

بزرگ ترین افتخار براي انسان بندگی خداست. خیر و شر به دست خداست، هرچند ما ندانیم.

نشانه هاي بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید.  7

تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.  8

با توّجه به شرایط مرجع تقلید، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:  9
الف) از دو نفر مجتهد، یکی از آن ها داناتر و دیگري مسن تر است، آیا مردم می توانند از هر کدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

ب) کسانی که امسال به بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ چرا؟

آیا رسیدن به درجه ي اجتهاد براي همگان امکان پذیر است؟ در این باره، وظیفه چیست؟  10
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