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 در عبارت های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

 به معنی ...................... اشاره دارد. دوست بداریم ،ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند الف(

 .است مردم هدایت و راهنمایی کتاب..........................  ب(

 نمی خواهد. .............................. سوره ی شوری پیامبر برای رسالت خود پاداشی جز  33با توجه به آیه  پ(

 به ........................ و ........................  مراجعه کنند. یکبر بتیامام زمان به مردم سفارش کردند در مدّت زمان غ ت(
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 در هر مورد گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

 ؟واجب می شودکدام نماز بر مسلمانان با دیدن ماه گرفتی   الف(

 نماز شب       نماز  آیات                       نماز وحشت                                       جمعهنماز         

 طبق حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نه نفر از فرزندان کدام امام به عنوان وصی و جانشینان ایشان هستند؟ ب(

 )ع(حسینامام                 )ع(مهدیامام           امام کاظم )ع(                             )ع( حسنامام    

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

 )ع(کاظم  )ع(                    امام رضا )ع(                امامهادی  امام      امام باقر )ع(                 
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 . )......................(بود( ع) صادق جعفر امام یاران از صفوانالف( 

 )......................( نه ای از تولّی می باشد.نمو جهانی استکبار با مبارزه ب( 

 . )......................(شد( عج) زمان امام دیدار به موفق( ع) حسین امام حرم سمت به خود زیارت مسیر در یحلّ مهعال   پ(

 از امر به معروف در جامعه است. )......................( ینمونه ا « دیتجسّس نکن گرانیدر کار د» عبارت  ت(
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 خواسته شده پاسخ دهید. مواردبه   توبهسوره ی  114آیه ی با توجه به 
 مِنْهُ  تَبَرََّأَ لِلََّهِ عَدُو َّ أََنَّهُ َلهُ تَبَيََّنَ فَلَمََّا

 .  .......................................................................................................................................................................آیه : .. معنی الف(

 .......................  ...............................................................................................شده است؟  اشارهدر این آیه به چه موردی   ب(
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 به پرسش های داده شده پاسخ دهید: 

 امام کیست ؟   الف(

 ؟یبت صغری امام زمان )عج( چیستمنظور از غ  ب(

 ) از هر کدام دو مورد ( دشمنان خدا را بنویسید. وویژگی های دوستان خدا  پ(

 ؟ندهر یک از امامان قبل از شهادت خود چه می کرد ت(

 جانشینان امام زمان )عج( در زمان غیبت صغری چه وظیفه ای داشتند؟ ث(

 چه وظیفه ای دارد؟ وفقیه کیست ؟  ولیّج( 

 المیرا نیک طاش من به همه ی شما اعتماد دارم  ...


