
 
شماره 1آزمون

 بارم سؤاالت  ردیف 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 1

 اند.  دریافت کرده دیگر مخلوقاتهر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند، از   -الف

 تسبیح به معنای حمد و ستایش است.  -ب

خداوند به حضرت موسی دستور داد، زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه، سکونت دهد.    -ج

 بینند.  یاران امام زمان فقط کسانی هستند که امام زمان را می -د

 توان تیمم کرد.  فقط به جای غسل، می -هـ

 اند، صحیح نیست.  های عمومی واقع شدههایی که در مکانوضو گرفتن با آب  -و

   اعتقاد به ظهور منجی، فقط در شیعیان وجود دارد.  -ز
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0.25 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جاهای  2

..................................، مشوق و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است.   -الف

کند، دوری از ............................... است. آنچه ایمان را در دل، پایدار می -ب

این بود که آنان اطمینان داشتند، که ................... و استقامت،  پایداری فراوان پیامبران، ناشی از    - ج

 های بزرگ الهی است.  کلید دست یافتن به وعده

یابد. ........... در انسان افزایش میان کم رنگ شود، میل به .....اگر ایمان به خدا در انس -د

آوری مال دنیا حریصند را به ..............  کنند و در جمعناه می امام صادق )ع(، عالمانی که آشکارا گ  -هـ

 تشبیه کرده است.  

، برگرفته از .................. و ................................. است. فتواهای فقیهان  -و

 (................. است.به بدن ما چسبیده باشد، وضوی ما اگر در هنگام وضو، چسب و رنگ -ز
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جانب خداوند مأموریت یافت؟  کدام پیامبر خدا، به ساخت کشتی از  3

☐  حضرت نوح   - د        ☐  حضرت ایوب  -ج           ☐حضرت موسی    -ب        ☐  حضرت عیسی   - الف

0.5 

یاران ویژة امام زمان چند نفر هستند؟   4

☐ 313- د   ☐133 - ج     ☐ 213  - ب     312☐   -الف 

0.5 

 ( 49باشد؟ )صفحه از نظر پیامبر، بهترین کارهای امت ایشان چه می 5

 ☐استقامت در برابر مشرکان  -ج                           ☐انتظار ظهور حضرت مهدی  -الف

☐انجام واجبات الهی - د☐صبر در برابر مشکالت -ب

0.5 

 1.5آیه زیر را کامل و سپس ترجمه کنید.  6
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 .........................ِبِذکِر ................. تَطمَئِنُّ .......................: آگاه باشید .................................................... أال﴿

 0.25 بر عهدة چه کسی افتاد؟  پس از رحلت امام خمینی، وظیفة رهبری جامعة اسالمی  7

 1 آب مطلق را با ذکر مثال تعریف کنید.  8

 1 مورد    4هایی باید داشته باشند؟ هدایتگران واقعی مردم چه ویژگیطبق فرمایش امام صادق )ع(،  9

 1 ویژگی ولی فقیه را نام ببرید.  4 10

 1 معصوم، برای اجرای دستورات الهی با چه مشکالتی مواجه بودند؟  امامان  11

 1 مورد(  2های شناخت خداوند را نام ببرید. ) راه 12

 1.5 های مؤمن را توضیح دهید. های دستیابی و تقویت ایمان به خدا، الگو قرار دادن انساناز راه 13

 1 مورد(  2فقط نام ببرید. ) آثار ایمان را  14

 1.5 های پیامبران را نام ببرید.  سه مورد از ویژگی   15

 1 دو نمونه از عقاید و خرافات باطلی را که در جامعه وجود دارد، نام ببرید.   16

 1 کردند؟  استقامت فراوانی می چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند،  17

 1 دو شرط از شرایط ظهور امام زمان را نام ببرید. 18

 20بارم:                                                                                                           18: تعداد سؤاالت

 1پاسخنامه آزمون شماره  

  -ز نادرست -و نادرست -هـ نادرست -د نادرست -ج نادرست  -ب  درست  -الف  -1

 نادرست

ث  قرآن و احادی  -و هودیان ی -ـه  خرافات  -د ایمان  -ج گناهان  -ب ایمان  -الف  -2

 باطل  -ز  معصومان 

 الف  -5 د   -4 د   -3

 گیرد. میالقلوب آگاه باشید تنها با یاد خدا دل ها آرام  -الل  -6

 آیت الل خامنه ای  -7

  و ها  چشمه  آب باران،  آب باشد؛ نشده  گرفته  چیزی از یا نشده  آمیخته دیگر  چیز با  که شود  می  گفته  خالصی  آب  به  -9

 دریاها  رودها، آب هها، چا

 دیر، مدبر، شجاع اسالم شناس، دانا، م -10

  از ،گرفتند یم  آنان  از را  اقدامی هر تفرص و  دادند می قرار فشار تحت  را  امامان شدت به  ظالم حاکمان طرف،  یک  از  -11

 حمایت در  را  خود  وظایف  زودگذر،  دنیای  به  بستن  دل و  حاکمان از ترس   لدلی به  مردم  دیگر،  سوی

 .دادند ی نم انجام امامان از  پیروی و

 تفکر در کتاب آسمانی؛ تفکر در کتاب خلقت   -12
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  زندگی مسیر  در  آنها دادن قرار  سرمشق و  مؤمن   های انسان زندگی در  تفکر   و  مطالعه ایمان، تقویت   های راه  از  کیی  -13 

 الگو و  آنان زندگی  رسم  و  راه  از پیروی  با تا  هستند  ما برای  بیمناس  های  نمونه خود، باالی ایمان  دلیل  به  افراد این. است

 .بیفزاییم خداوند  به خویش ایمان بر  افراد،  این  همچون بتوانیم  رفتارشان، و  اخالق  از  گرفتن

 ؛ رهایی از سردر گمی و بی هدفی آرامش  -14

 ؛ استقامت و پایداری در راه خدا؛ مبارزه با عقاید باطل و خرافاتتسلیم در برابر امر خداوند   -15

 ور میکند...د  انسان از  را بدشانسی زدن تخته   بهنحس است؛  13عدد  - 16

  ه وعد   به یافتن دست د کلی  استقامت، و  ایمان  که داشتند  اطمینان آنان  که بود  این  از ناشی پیامبران، فراوان پایداری  -17

 است  الهی بزرگ  های

 آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است، شرط دیگر وجود یاران باوفا  -18

 2شماره  آزمون 

 سؤاالت را به دقت بخوانید و سپس پاسخ دهید.

 بارم  سؤاالت  ردیف

 

 

 

 

1 

 

 

 گزینه درست را عالمت بزنید. 

 ؟ نیست کدام گزینه آب مضاف   -1

 آب گل آلود   - د  گالب   - ج        کشی آب لوله   - ب  آب نمک   - الف 

 ؟باشد نمی کدام مورد از خصوصیات ولی فقیه   -2

 مدیر   - د  معصوم بودن    - ج  مدبر   - ب  شجاع   - الف 

 چگونه توصیف شده است؟   ﴾ الَل ُیِحبُّ الّتّوابیَنِإنَّ    ﴿ خداوند در آیه   -3

 توبه پذیر   - د  عدالت   - ج  انتقام گیرنده   - ب  دوستدار بندگان   - الف 

 بنا به سخن پیامبر، بهترین کارهای امت من ............................. است. -4

 عمل صالح    - د  انتظار فرج    - ج  نماز اول وقت    - ب  نماز    - الف 
 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 

 نادرست درست   

 آید. ها جزء آب مضاف به شمار میها و چاهآب چشمه -الف
  

 عقاید باطل و خرافات، فقط مختص زمان پیامبران بوده است. -ب
  

 اعتقاد به ظهور منجی در سایر ادیان نیز وجود دارد.  -ج
 

   

 روند. فقیهان، نایب و جانشینان امام زمان به شمار می  -د
 

   

 دهد.داشتن هدفی متعالی به زندگی انسان معنا می  -هـ
  

 های عمومی قرار دارند، صحیح نیست. هایی که در مکانوضو گرفتن با آب  - و
  

 

 

 

1.5 
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 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید. 

 حضرت محمد فرمودند: بسیار .............. بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید.  -الف

 رهبری و هدایت مردم در عصر ............... بر عهده فقیهان است.  -ب

 تعداد یاران ویژه امام زمان .................. نفر است.    -ج

 اگر چیزی مانع رسیدن اب به اعضای وضو شود، وضوی ما ............. است.   -د

 

 

1 

 پاسخ کوتاه: به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 1 فتواهای فقیهان برگرفته از چیست؟ 4

 0.5 گانه چیست؟ های نمازهای پنجیکی از حکمت 5

 سؤاالت تشریحی: به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. ) زیر سؤاالت پاسخ را بنویسید.(

 1 ایمان چیست؟ 6

 1.5 های مؤمن را نام ببرید. ) سه مورد( های انساننشانه 7

 1.5 سه ویژگی مهم پیامبران را نام ببرید.  8

 1 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی را بنویسید.   9

 1.5 با توجه به سخن امام رضا، سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید.  10

 1 دو  مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، را نام ببرید.  11

 1.5 های امام خمینی را بنویسید.   سه مورد از ویژگی 12

 1 دو مورد از مواردی که واجب است انسان وضو داشته باشد را نام ببرید.  13

 1 آب مُطلق و مُضاف را تعریف کنید.   14

 2 در وضو به چه معناست؟ ) با توضیح(  ترتیب و  مُواالت 15

 1 مورد(  2کند؟ ) چیزهایی وضو را باطل میچه  16

 1 های شناخت خداوند را نام ببرید. راه 17

 2پاسخنامه آزمون شماره  

 ج   -4 د   -3 ج   -2 ب  -1 -1

 نادرست -و درست  -هـ درست  -د درست   -ج نادرست  -ب  نادرست -الف  -2

 باطل  -د  313  -ج غیبت  -ب  وضو   -الف  -3

 حادیت معصومان قرآن و ا -4

 ز شبانه روتمام طول ده نگه داشتن یاد خداوند در  زن -5

  ایجاد   انسان  در  را  حقیقت  آن  به  عمل  شوق  که  باوری  است،  حقیقت  یا  موضوع  یک   به  کامل  قلبی  باور  و  اعتماد  ایمان،  -6

 .کند  می
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 زکات ؛  کنند   می   دوری  فایده  بی  و  لغو   کارهای  از؛  آورند   می  جا  به   خداوند   برابر  در  فروتنی   و  خشوع  با  را  نمازشان  -7 

  می  وفا  خود  عهد   به  و  امانتدارند   ...کنند،   می   حفظ   عفتی   بی   و  گناه   به  شدن  آلوده  از  را   خود  دامان ؛  پردازند   می  را  مالشان

 .کنند  می  مراقبت  نمازشان موقع  به انجام بر ؛ کنند 

 ؛ استقامت و پایداری در راه خدا؛ مبارزه با عقاید باطل و خرافاتتسلیم در برابر امر خداوند  -8

 آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است، شرط دیگر وجود یاران باوفا  -9

  و  آزار  از  خودداری  نیک،  کارهای  ترویج  داری،  همسایه  رفتاری،  خوش   بودن،  صبور:  است  چیز   چند   به  فرج  انتظار  -10

 .مؤمنان با  مهربانی و  خیرخواهی  رویی،  گشاده دیگران،  اذیت

  بگیرد   وضو   آن   با   اگر  که  دارد   اختیار  در   کمی  آب ؛است  آلود  گل   خیلی   یا  نجس   غصبی،   ولی  دارد؛   دسترس   در   آب -11

 .افتاد خواهد  سختی به  تشنگی از  کند، غسل یا

 ربانی با کودکان؛  جاعت، مهه؛ ش عابد شب زنده دار؛ ساده زیستی، سیاستمدار آگا -12

 اریم دستمان را به ایات قرآن بزنیم. خواهیم نماز بخوانیم؛ وقتی قصد دوقتی می  -13

  :مضاف  آب  ؛باشد   نشده   گرفته  چیزی  از   یا  نشده   آمیخته   دیگر  چیز  با  که   شود  می  گفته  خالصی  آب   به :  مطلق  آب  - 14

 . اند ه گرفت   دیگری  چیز از  را  آن و  نیست خالص  که آبی

  سرهم  پشت  را   وضو   کارهای   است  واجبت:  ؛ مواالدهیم  انجام  ترتیب   به   را   وضو   راحل م  تمام  است  واجبترتیب:    - 15

 .نیندازیم  فاصله  آنها  بین و  دهیم  انجام

 نشنود.  هم گوش   و  نبیند  چشم که   صورتی به ، رفتن خواب به دن؛ ب از  روده گازهای  و مدفوع  ادرار،  شدن خارج - 16

 انی؛ تفکر در کتاب خلقت آسمتفکر در کتاب   -17
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