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« سؤاالت »

4

گزینه مناسب را انتخاب کنید
 -1در عصر غیبت باید ازجانشینان امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف یعنی  ..........پیروی کنیم ؟
الف) بزرگان دین

ب) روحانیون با تقوی

د) فقیهان

ج) دانشمندان دینی

-2وظایف منتظران از بیان امام رضا علیه السالم در کدام گزینه آمده است ؟
الف) صبور بودن

ب) خوش رفتاری

د) تمامی موارد

ج) ترویج کارنیک

 -3آبی که صاحب آن راضی نباشد وما از آن استفاده کنیم.............است
الف) مباح

ب) مضاف

ب) مطلق

ج) غصبی

-4یاران نزدیک امام زمان (عج) ..............
الف) هزاران هزار نفرند

ب)  313نفرند

د)  131نفرند

ج) تعدادشان مشخص نیست

-5رسوالن باآوردن دالئل محکم مشرکین رابه تفکردعوت کرده وازپیروی ازخرافات دورمیکردند) این نشانه ...
ب)پیروی نکردن از عقاید باطل

الف) استقامت و پایداری در راه خدا

د) باور به سخنان خدا

ج) تسلیم در برابر خدا

-6آب پاک در اختیار نداریم وبا گالب وضو می گیریم .وضوی ما...............چون.......................
الف)باطل است – آّب مضاف است

ب) صحیح است -آّب مضاف نیست

ج) صحیح است -چون مجبوریم

د) باطل است – آّ ب مطلق است

 -7آیه شریفه «أال بذِکرِ اهللِ تطمئنُ القلوب» بیانگر کدام اثر از اثرات ایمان می باشد؟
ب) توکل به خدا و دل بستن به او

الف) رهایی از احساس بیهودگی

د) رسیدن به لذت های دنیا

ج) دست یافتن به آرامش
-8بیدارگر قرن لقب گدام بزرگوار است؟
الف) امام علی علیه السالم

ب) ابوذر

ج) امام حسین علیه السالم
1

ج) امام خمینی

ب

2

کلمات مناسب را در جای خالی بنویسید.
 -9خداوندبه مردم ستم نمی کند بلکه  ........................به خود ستم می کنند.
 -10مفهوم آیه (و من یشاق اهلل فان اهلل شدید العقاب) نشان می دهد خداوند..................................است.
 -11ایمان و...............................دو دوست جدایی نا پذیرند.
 -12هدف زندگی انسانهای مومن برخاسته از ...........................................به خداست .

ج

3

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.
 -13آنچه ایمان رادردل پایدارمیکندطبق فرمایش امام صادق علیه السالم چیست؟ورابطه انجام نیکی وگناه چگونه
است؟
 -14الحمدهلل و سبحان اهلل به ترتیب به چه معنا هستند؟
-15داستان زندگی حضرت ایوب و گوساله سامری به ترتیب کدام ویژگی پیامبران را نشان می دهند؟
-16طبق فرمایش امام صادق علیه السالم به جای مراجعه به طاغوت به چه کسانی بایدمراجعه کرد؟
 -17حدیثی از پیامبردر مورد انتظار فرج بنویسید.
-18آیه ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا......بیان کننده کدام ویژگی پیامبران است ؟

د

صحیح

جمالت درست و غلط را مشخص کنید
-19به رهبری و هدایت مردم توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه گویند.
-20ایمان مشوق ومحرک ما برای رفتن به سمت شناخت است.
 -21هرکسی که درباره مسائل دینی اظهار نظربتواند بکند شایستگی هدایت مردم را دارد.
-22وضوبرای تالوت قرآن واجب نیست.

2

غلط

2

و

خسته نباشیدیک صلوات بر محمد وآل محمد بفرستید وبا حوصله وباخطی زیبا به سواالت تشریحی پاسخ دهید.

1.5

-23چه کسی یا کسانی اززمان ظهور امام زمان خبردارند ؟دو شرط ظهور را بنویسید.

-24راه های شناخت صفات خدا را نام ببرید.

1

 -25چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

2

 -26با توجه به سخن پیامبرگرامی 3مورد از حکمت های وضوو2مورد از آثار وضو را بنویسید

2.5

-27حدیثی در مورد امام زمان عجل اهلل تعالی فرج الشریف از بیان امام حسن علیه السالم بنویسید.

1

-28آیه زیررا معنی کنید:

1

اذقال البیه یا ابت لم تعبدماالیسمع والیبصیروالیغنی عنک شیئا

3

ردیف

4

1

د

2

د

3

ج

4

ب

5

ب

6

الف

7

ج

8

د

9

انسانها

10

عقوبت کننده

11

عمل

12

اعتقاد

13

دوری از گناهان-رابطه دوسویه برقرار است.

14

نمره

« کلید سؤاالت »

2

3

هرستایش برای خداست-خداوند از هر عیب و نقصی منزه است

15

تسلیم در برابر امر خداوند-مبارزه با عقاید باطل وخرافات

16

کسانی که برحالل و حرام ما آگاهند.کسانی که سخنان ما اهل بیت را برایشان بازگو کنند.

17

از بهترین کارهای امت من انتظار فرج است

18

استقامت وپایداری در راه خدا

19

درست

20

غلط

21

غلط

22

درست

2

23

هیچ کس نمی داند.آمادگی مردم جهان برای همراهی باقیام ایشان.وجود یاران با وفا(توضیحات آمده درکتاب)

1.5

24

تفکر در کتاب خلقت .-تفکر در کتاب آسمانی

1

25

چون اطمینان داشتند که استقامت کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است (نوشتن آیه هم مورد قبول است)

2

26

3مورداز مواردحدیث صفحه2-65مورد از حدیث صفحه66

2.5

27

خداوندعمراورا دردوران غیبتش طوالنی می گرداندسپس به قدرت خدایی اش اورادر چهره جوانی کمترازچهل سال

1

آشکارمی سازد تا مردم دریابندکه خداوندبرهرکاری تواناست

28

هنگامی که به عموی خود گفت چرا چیزی رامی پرستید که نه می شنود نه می بیندونه مشکلی را ازتوحل می کند

1

