
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -1

 برای برقراری ارتباط با مردم، چهار نفر را به عنوان جانشین انتخاب کردند.     در دوران غیبت کبری، امام مهدی         الف(
 غلط   صحیح    

غلط      صحیح  ی آن روزش صحیح است.مسافری که پیش از ظهر به وطنش برسد، روزه ب(

غلط      صحیح       ی کعبه را تجدید بنا کردند.ابراهیم        به کمک فرزندش حضرت اسماعیل        خانهحضرت  ج(

غلط      صحیح     پیشوایان دینی ما، فقط به تقویت ایمان و اخالق سفارش کرده اند. د(

ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -2

است؟« نهی از منکر»مربوط به  کدام گزینه الف(

       به کوچکتر از خود، سالم نکنید. (2                به حیوانات آزار نرسانید. (1     

 با مردم به نیکی صحبت کنید. (4       به پدر و مادر خود احترام بگذارید. (3    

ی دینی خود عمل کرده است؟حضرت ابراهیم        به کدام وظیفه« مِنهُ تَبَرَّاَفَلَمّا تَبَیَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ هللِ »ی با توجه به آیه (ب

 تبـرّی (4                تولّـی (3          نهی از منکر (2        امر به معروف  (1     

به کدام یک از اصول دین و مذهب ما مسلمانان اشاره دارد؟« نَّ اهللَ سَریعُ الحِسابِلمَ الیَومَ اِکُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت ال ظُاَلیَومَ تُجزی »ی آیه (ج

معاد (4           امامت (3           نبوّت (2    توحید (1     

 یعنی:« کُم...مِزوا اَنفُسَوَ ال تَل» عبارت قرآنی  (د

جویی نکنید.از هم عیب (2                بر یکدیگر لقب ناپسند نگذارید. (1     

غیبتِ یکدیگر نکنید. (4               یکدیگر را مسخره نکنید. (3    

.در جاهای خالی، کلمات مناسب بنویسید -3

 .به شهادت رسید ------------------ی با نقشه   امام حسن مجتبی       الف(

این عبارت،  «ی نموده است.ـبه مردم معرّف         را نیز تعیین، و از طریق پیامبر             ، جانشـینان پس از حضرت محمّــدالــمتع خداوند» ب(

 ما مسلمانان است. از اصول دین و مذهب ------------------مربوط به اصل 

 از قیامت یاد کرده است. ------------------------ ی حمد با نامخداوند متعال در سوره ج(

 بود. -----------------------مردی دانشمند و باایمان و از نوادگان  ،حضرت عبدالعظیم حسنی د(

با شدّت بیشتری دنبال شد. -----------------------آزار و اذیت خلفای عباسی از زمان امام  (هـ

ی دانش است.کلید گنجه ------------------ی پیامبر اسالم           به فرموده (و

مربوط به خود وصل کنید. نامهر عبارت را به  -4
 داست.ــــــــــــر خُـــــــــــــن پیامبـاولی الف(
  داست.ـــــــــــــر خُـــــــرین پیامبـــــآخ ب(
 سرور آزادگان، چراغ هدایت و کشتی نجات است. ج(

 شتربان باایمانی که برای نجات از ننگ یاری کردن ستمگران، شترهایش را فروخت. د(

oحضرت محمد 
oصفــــوان
o عالمه حلّی
oامام حسین 
oحضرت آدم 
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از اصول دین ما مسلمانان را توضیح دهید.« توحید»اصل  -5

های پیامبران اولوا العزم را بنویسید.ویژگی -6

هدف امام حسین        از قیام در برابر یزید چه بود؟ -7

کند؟ی کیست؟ و چگونه جامعه را اداره میی اسالمی بر عهدهرهبری جامعه -8

فرماید؟ها را دوباره زنده کند، چه میتواند مردهکنند که خدا چگونه میخداوند در پاسخ به افرادی که به قیامت شک دارند و تعجّب می -9

ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است، چیست؟           دو نعمتی که از نظر رسول اکرم -11

ی شمانماز و روزه کیلومتری محل زندگی خود سفر کنید و چهار روز در آنجا بمانید، حُکمِ 51در ماه رمضان به مکانی در  اگر شما الف( -11
  چگونه است؟

نماز شکسته را تعریف کنید. ب(       

هایی دارد؟مراسم حج، چه فایده -12

های موفّقیت اشاره شده است؟یک از گامدر این سخن امام علی         به کدام«. اوصیکُم... وَ نَظمِ اَمرِکُم»امام علی        فرمودند:  -13

از نظر پیامبر اکرم           باالترین نیکی چیست؟ -14

و برادر امام رضا       که آرامگاهـش در شیـراز است، چه نام دارد؟ توضیـح دهید چرا ایـشان در ایران به       فرزند امام موسـی کاظم -15

شهادت رسیدند؟
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -1
  در دوران غیبت کبری، امام مهدی             برای برقراری ارتباط با مردم، چهار نفر را به عنوان جانشین انتخاب کردند. الف(

 غلط                صحیح    
غلط       صحیح     ی آن روزش صحیح است.مسافری که پیش از ظهر به وطنش برسد، روزه ب(
 غلط        صحیح       ی کعبه را تجدید بنا کردند.حضرت ابراهیم        به کمک فرزندش حضرت اسماعیل        خانه ج(
 غلط              صحیح          پیشوایان دینی ما، فقط به تقویت ایمان و اخالق سفارش کرده اند. د(

نیازمند تالش() یک و صفر سؤال درست)قابل قبول(،  دو سؤال درست)خوب(،  سه سؤال درست)خیلی خوب(،  سؤال درستچهار * 

ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -2
است؟« نهی از منکر»کدام گزینه مربوط به  الف(

به کوچکتر از خود، سالم نکنید.   (2                به حیوانات آزار نرسانید. (1     

با مردم به نیکی صحبت کنید. (4       به پدر و مادر خود احترام بگذارید. (3    
ی دینی خود عمل کرده است؟وظیفهحضرت ابراهیم        به کدام « فَلَمّا تَبَیَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ هللِ تَبَرَّاَ مِنهُ»ی با توجه به آیه (ب

 تبـرّی (4                تولّـی (3          نهی از منکر (2        امر به معروف  (1
از اصول دین و مذهب ما مسلمانان اشاره دارد؟به کدام یک « اَلیَومَ تُجزی کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت ال ظُلمَ الیَومَ اِنَّ اهللَ سَریعُ الحِسابِ»ی آیه (ج

 معاد (4           امامت (3           نبوّت (2   توحید  (1     
یعنی:« وَ ال تَلمِزوا اَنفُسَکُم...» عبارت قرآنی  (د

           جویی نکنید.از هم عیب (2بر یکدیگر لقب ناپسند نگذارید.       (1     

غیبتِ یکدیگر نکنید. (4     یکدیگر را مسخره نکنید.           (3  

نیازمند تالش() یک و صفر سؤال درست)قابل قبول(،  دو سؤال درست)خوب(،  سه سؤال درست)خیلی خوب(،  چهار سؤال درست* 

.کلمات مناسب بنویسید در جاهای خالی، -3
به شهادت رسید. -----------------ی با نقشه   امام حسن مجتبی       الف(
، این عبارت «نموده است.خداوند متعــال، جانشـینان پس از حضرت محمّــد          را نیز تعیین، و از طریق پیامبر            به مردم معرّفـی » ب(

از اصول دین و مذهب ما مسلمانان است. -----------------مربوط به اصل 
از قیامت یاد کرده است. ------------------------با نام ی حمد خداوند متعال در سوره ج(
بود. --------------------حضرت عبدالعظیم حسنی، مردی دانشمند و باایمان و از نوادگان  د(

با شدّت بیشتری دنبال شد. -------------------- آزار و اذیت خلفای عباسی از زمان امام هـ(
است.ی دانش کلید گنجه -----------------ی پیامبر اسالم           به فرموده و(

نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درستدو مورد )خوب(،  درستچهار و سه مورد  )خیلی خوب(،  درست شش و پنج مورد * 

مربوط به خود وصل کنید. نامهر عبارت را به  -4
 پیامبـــــــــــــر خُــــــــــــداست.اولیـن  الف(
  آخـــــرین پیامبـــــــر خُـــــــــــــداست. ب(
 سرور آزادگان، چراغ هدایت و کشتی نجات است. ج(
 شتربان باایمانی که برای نجات از ننگ یاری کردن ستمگران، شترهایش را فروخت. د(

نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

oحضرت محمد 
oصفــــوان
o عالمه حلّی 
oامام حسین 
oحضرت آدم 
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ی مهه )توحید نظری(. توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست از اصول دین ما مسلمانان را توضیح دهید.« توحید»اصل  -5
برند.های خود را تنها به درگاه او میو خواسته .)توحید عملی( کنندمیپرستند و از دستوراتش اطاعت مسلمانان جهان، خدای یکتا را می

نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خیلی خوب(،  درست قسمت دو* 

دارای کتاب (؛ )ص( ، حممد()ع، عیسی()ع، موسی()ع، ابراهیم()ع)نوح  تعداد آهنا پنج نفر است های پیامبران اولوا العزم را بنویسید.ویژگی -6
.آهنا جهانی است رسالت هستند ودارای شریعت و آیین جدید )صحف، صحف، تورات، اجنیل، قرآن(؛  آمسانی هستند

نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خوب(،  درستمورد  دو)خیلی خوب(،  درست مورد سه* 

 مهانا من برای»ی هدف خود از قیــام در برابر یزید فرمــودند:درباره)ع( امام حسـین  از قیام در برابر یزید چه بود؟هدف امام حسین       -7
«کنم. هنی از منکرو  امر به معروفخواهم . من میامدّم رسوال اهلل قیام کردهــــالح امّت جــاص

نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

است. ولی فقیه با  ولی فقیهی ی اسالمی، بر عهدهجامعهرهربی  کند؟ی کیست؟ و چگونه جامعه را اداره میی اسالمی بر عهدهرهبری جامعه -8
  پردازد.ی امور جامعه می، به ادارهاوضاع اجتماعی و سیاسیو  آگاهی کامل از دستورات دینی

نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

فرماید؟ها را دوباره زنده کند، چه میتواند مردهکنند که خدا چگونه میپاسخ به افرادی که به قیامت شک دارند و تعجّب میخداوند در  -9
 آفریدن آمسان که خدا آن را ایجاد کردهیا  ی مشا در قیامت دشوارتر استآفرینش دوباره آیا »فرماید: خداوند در قرآن در پاسخ به این افراد می

 نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خیلی خوب(،  درست قسمت دو* « است؟

دو نعمت است که »فرمودند: )ص( پیامرب اکرم  ارزش آنها نزد مردم ناشناخته است، چیست؟ی که از نظر رسول اکرم         دو نعمت -11
 نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خیلی خوب(،  درست قسمت دو*  .«امنیتو  سالمتیارزش آهنا نزد مردم ناشناخته است: 

ی شماکیلومتری محل زندگی خود سفر کنید و چهار روز در آنجا بمانید، حُکم نماز و روزه 51در ماه رمضان به مکانی در  اگر شما الف( -11
 است. روزه صحیحاست و  مناز کاملچگونه است؟ 

.شوندمنازهای چهار رکعتی )ظهر و عصر و عشا( دو رکعت خوانده میمناز شکسته یعنی  نماز شکسته را تعریف کنید. ب(       
نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

ی یکدیگر خدای های گوناگون، یکدل و متّحد، شانه به شانهها و رنگمسلمانان جهان با زبانهایی دارد؟مراسم حج، چه فایده -12
.کنندبرای حلّ مشکالت جهان اسالم، با یکدیگر مهفکری میو  شونداز مشکالت هم باخرب می. آهنا  کنندیکتا را عبادت می

نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

های موفّقیت اشاره شده است؟یک از گامدر این سخن امام علی         به کدام«. اوصیکُم... وَ نَظمِ اَمرِکُم»امام علی        فرمودند:  -13

نیازمند تالش()پاسخ اشتباه )خیلی خوب(،  پاسخ درست* ریزی. نظم و برنامه

، شهادت در راه خداباالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و »فرمودند:  )ص(پیامرب  از نظر پیامبر اکرم           باالترین نیکی چیست؟ -14
 نیازمند تالش()پاسخ اشتباه )خیلی خوب(،  پاسخ درست*  «باالترین نیکی است.

و برادر امام رضا       که آرامگاهـش در شیـراز است، چه نام دارد؟ توضیـح دهید چرا ایـشان در ایران به      فرزند امام موسـی کاظم   -15

. نزدیک شیراز ، از مدینه به ایران آمد)ع(برای دیدن برادر خود امام رضا ، )ع(، فرزند امام موسی کاظم امحدبن موسی شاهچراغ شهادت رسیدند؟
بود، مهراه با سپاهیانش با  )ع(ی ستمگر عباسی و از دمشنان اهل بیت از دست نشاندگان مأمون، خلیفهکه  حاکم فارسکه رسید، 

 امحدبن موسی نربدی طوالنی کردند و ایشان را به شهادت رساندند.
نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 
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