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 .دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها ریز یدر عبارت ها

 مردم است. تیو هدا ییکتاب راهنما قرآن  الف(

 کردند. یاستفاده ممعجزه خود از  یامبریاثبات پ یبرا امبرانیپ  (ب

 انجام می دهیم.  تیمم اگر جایی آب در اختیار نداشتیم برای نماز خواندن به جای وضو با آب ،  (پ

 بود.  نهروان و  صفین یامام حسن )ع(  قهرمان جنگ ها  (ت

 .شود یبر مسلمانان واجب م  آیات نماز خواندن یگماه گرفت دنیبا د ( ث
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 ) درست (.  استجزء  یس یدارا  میقرآن کر  (الف

 ) نادرست (باشند.  ی)ع( م نیاز نوادگان امام حس یحسن میحضرت عبدالعظ  (ب

 ) درست (. کردند یسپر یصغر بتیسال  را در غ 69امام زمان )عج ( مدّت   (پ

 ) نادرست (. هستندالعزم ااولو امبرانیحضرت آدم جزء پ  (ت

 ) درست ()ع( بود.  موسی کاظمامام  ارانیصفوان از  (ث
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 را انتخاب نمایید. در هر مورد، گزینه ی صحیح

 اشاره دارد؟ ، به کدام یک از  اصول دین  مسلمانانخداوند  یگانگیو  ییکتایبه   ایمان داشتن  الف(

 توحید                                امامت                         معاد                                نبوّت                   

 افت؟ی یشتریدر برابر امامان معصوم )ع( از زمان کدام امام شّدت ب یعباس یخلفا یها یریسختگ  ب(

  )ع( هادیامام       )ع(                    امام رضا )ع(              کاظمامام باقر )ع(                  امام             

 از صفات خداوند اشاره دارد؟ کیبه کدام  « اهلل الصّمد  » ی فهیشر ی هیآ  پ(

 یگانگی خداوند            بخشندگی خداوند                 دانایی خداوند                  بی نیازی خداوند          

   قهرمان کربال چه کسی است؟ منظور از ت(

 امام حسین )ع(              حضرت ابوالفضل )ع(    حضرت قاسم )ع(                       حضرت علی اکبر)ع(     

  را مالقات کرد؟امام زمان )عج(  ،علّامه حلی در مسیر زیارت خود به سمت حرم چه کسیث(  

      )ع(  علیامام        )ع(               حسن )ع(                    امام  حسین)ع(             امام  رضاامام             
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4 

 موارد  ستون ) الف ( را به موارد مناسب از ستون ) ب ( وصل کنید.

 

 ) ب ( ) الف (                              

 .دیزشت به هم نده یلقب ها با دوستان خدا یدوست                  

 یتبرّ « نُْفسَكُمْأَولَا تَلِْمزُوا » معنی                

 از منکر ینه .دیخوش قول و خوش رفتار باش              

 تولّی « لَْقابِوَلَا تََناَبزُوا بِالْأ» معنی                 

 .دینکن ییجو بیع گریکدیاز  دشمنی با دشمنان خدا                     

 معروفامر به  غیبت نکنید.                        
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 .دیبه موارد خواسته شده پاسخ ده سیسوره  79و  78 اتیآ با توجه به 

 

 «   َوّلَ َمرَّةٍقُْل یُْحیِیهَا اَلِّذی أْنشَأَها أ * َقاَل مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَِمیمٌ»   

 

 : هیآ یمعنالف( 

 آنها را در آغاز آفریده است.او گفت چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ بگو همان کسی که  

  معاد و زنده شدن مجدد مردگان    شده است؟ اشاره موضوعیبه چه  یاتآ نیادر  (ب
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 به هر کدام از پرسش های داده شده  پاسخ دهید.

 .دیکن سهیو آخرت را با هم مقا ایدر دن یزندگ  الف(

زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اّما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است. مردم 

در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند، برای 

 ران و مجرمان به آتش جهنم گرفتار خواهند شد.همیشه در بهشت خواهند بود و کاف

 

 چه فرمودند؟ دیزیدر برابر  امی)ع( در مورد هدف خود از ق نیامام حس  (ب

 همانا من برای اصالح امّت جّدم قیام کرده ام . من می خواهم امر به معروف و نهی از منكر کنم.

 

 دارد؟ یا فهیو چه وظ ست؟یک هیفق یّول  (پ

اسالمی بر عهده ی یكی از مراجع تقلید دینی است که به عنوان ولیّ فقیه شناخته می شود. رهبری جامعه ی 

 ، جامعه را اداره می کند. یاسیس ولیّ فقیه با آگاهی کامل از دستورهای دینی و اوضاع اجتماعی  و
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  چه ؟ یعنیآداب معاشرت ت(  

آداب  میده یادب در برابر آنها انجام م تیرعا یو برا گرانیکه ما هنگام روبه رو شدن با د ییرفتارها به

 . ندیگو یمعاشرت م

  

  ؟ ستیامام ک(  ث

امام کسی است که به فرمان الهی و با آگاهی کامل از آموزه های دین، بعد از پیامبر، رهبری جامعه ی اسالمی  

 را برعهده می گیرد.

 

 یعنی چه ؟نبّوت (  ج

پیامبری ( است؛ یعنی خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان  یكی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان، نبوّت )

 آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. انسان های خوب و نیكوکار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


