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 نمره( 4) ی درست را انتخاب کنید.الف( در سؤاالت زیر گزینه

 باشد؟صفت شکرگزاری خداوند به چه معنی است و جزء کدام دسته از صفات خداوند می -1

 سلبی   -دان کارهای خوب بندگان استب( او شکر گزار و قدر ثبوتی   -الف( او شکر گزار و قدر دان کارهای خوب بندگان است
 سلبی   -کندد(اواز کارهای خوب بندگان با نعمت تشکر می ثبوتی    -کندخوب بندگان بانعمت تشکر می ج( او از کارهای

 ای ایمان در زندگی انسان چیست؟شوند و اولین ثمرهیهای خدا باور دچار پوچی نمچرا انسان -2

 آرامش  –های خدا باور به جهان آخرت ایمان دارند الف( زیرا انسان
 رهایی از احساس بیهودگی  –های خدا باور به جهان آخرت ایمان دارند ب( زیرا انسان

 آرامش   -انددانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته و به حال خود رها نشدهج( زیرا می
 رهایی از احساس بیهودگی  -انددانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته و به حال خود رها نشدهد( زیرا می

 مطهری برای چه نوع دفاعی از دین به شهادت رسید؟ی تأثیر دین در جامعه باید چه کرد؟ و استاد برای مشاهده  -3

 دفاع عملی و جهاد با دشمنان دینی  -الف( باید دین را شناخت و در راه آن مطالعه کرد
 د و دشمنان دین دفاع عملی و نقد عقای -ب( باید دین را شناخت و در راه ان مطالعه کرد

  دفاع عملی و جهاد با دشمنان دین  -ج( باید با مطالعه وشناخت دین و اطاعت از دستورات دین آن را در جامعه گسترش داد
 دفاع عملی و نقد عقاید دشمنان دین   -رات دین آن را در جامعه گسترش دادد( باید با مطالعه وشناخت دین و اطاعت از دستو

 اولین شرط قیام حضرت مهدی )عج( چیست و یاران اصلی ایشان چند نفرند؟ -4

 نفر 313 -ای امام بایستندهالف( وجود یاران باوفا که تا پای جان در راه اهداف و آرمان
 نفر 313 –آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان ب( 
  نفر 333 –آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان ج( 
 نفر 333 -های امام بایستندوجود یاران باوفا که تا پای جان در راه اهداف و آرماند( 
 . ……است و مباح بودن محل وضو گرفتن از شرایط درست بودن وضو  ………… وضو گرفتن با آب مضاف  -5

 باشد نمی -د( باطل  باشد نمی –ج( صحیح   باشد  می –ب( باطل  باشدمی –الف( صحیح 
به کدام یک « های مرا به من هدیه دهند.ترین دوستانم نزد من کسانی هستند که عیبمحبوب»این حدیث امام صادق)ع( که فرمودند: -6

 های دوست خوب اشاره دارد؟از ویژگی

 د( میانه رو بودن در دوستی    ج( دانا و عاقل بودن    ب( خیر خواهی   الف( اهل گناه نبودن 
 این حدیث از کیست و به چه موضوعی اشاره دارد؟ -7

 «.حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرور ترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد»
  ثار امر به معروف و نهی از منکرآ - ب( امام کاظم )ع( آثار امر به معروف و نهی از منکر   –الف( امام صادق )ع( 

 واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر   –د(امام کاظم)ع(  واجب بودن امر به معروف ونهی از منکر  –ج( امام صادق )ع( 
 باشد؟های واجب میحکمت انفاق چیست وسال مالی مربوط به کدام یک از انفاق  -8

 زکات   –جلوگیری از انحراف آن در دست ثروتمندان الف( توزیع ثروت میان فقرا و 
 خمس   –ب( توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحراف آن در دست ثروتمندان 

 زکات    -ی طبقاتیج( توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از ایجاد فاصله
   خمس –ی طبقاتی توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از ایجاد فاصلهد( 
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 نمره( 4) ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 است. …...……ی ی بین مسلمانان رابطهرابطه -1
 ای از جهاد با سرکشان بوده است.نمونه ……… جنگ حضرت علی )ع( با خوارج -2
 عقاید شیعیان است. ………اعتقاد به ظهور و قیام حضرت مهدی)عج( یکی از  -3

 باشد.قرن می …………امام خمینی )ره(  -1

 بزرگ الهی است. ………استقامت کلید دست یافتن به  -2

 فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند.فرمان داد نزد  ………خداوند به  -3

 کردند.دعوت می ………… و ………رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم، مشرکین را به   -7
 حرام است. ………شکستن نماز واجب از روی  -8
 

 نمره( 4) ج( جمالت درست یا نادرست را در سؤاالت زیر مشخص کنید.

  نادرست  درست شود.تر میشناخت ما از خدا کمبا افزایش علم و دانش،  -1
  نادرست  درست  ایمان وعمل دو دوست جدایی ناپذیرند. -2
  نادرست  درست ها در جست وجوی خوشبختی هستند.  فقط بعضی از انسان -3
  نادرست  درست  ترین رسالت انبیا بوده است. مهمدعوت به یکتا پرستی  -4
  نادرست  درست ی قرآن را فرا بگیریم. در گام اول باید ترجمه -5
  نادرست  درست  یت با امامان است. ی هداپس از رسول خدا وظیفه -6
  نادرست  درست شود و باید آن را شکست باهر شکی نماز باطل می -7
  نادرست  درست  ای همگانی است. نهی از منکر وظیفه -8
 

 نمره( 4) د( به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید.

 اهمیت جهاد در قرآن کریم چگونه بیان شده است؟  -1
 
 
 دهند؟نمی های استکباری در این زمان جنگ نظامی انجامچرا قدرت -2
 
 
 نیازی از سوی معصومین نهی شده است؟چرا قرض گرفتن هنگام بی -3
 
 
 ید؟آدت دنیا و آخرت چگونه به دست میسعا -4
 
 
 های آفرینش چه اثری برای انسان دارد؟تفکر در جهان و توجه به نشانه -5
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 جوامع به ظاهر دینی چگونه هستند؟-6
 
 
 ا با وجود مسخره کردن مردم ادامه داد؟چرا حضرت نوح)ع( ساختن کشتی ر -7
 
 
 چهار مورد از شرایط وضوی صحیح را بگویید. -8
 
 

 نمره( 3)هـ( کلمات مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید. 

 شرط درستی وضو    علم خداوند
 جهاد دفاعی   والیت فقیه

 صفات ثبوتی    مباح بودن ظرف
 نفر   313 پیامبر اسالم)ص(

 خاتم پیامبران    یاران حضرت مهدی )عج(
 رهبری در عصر غیبت    جنگ احزاب

 

 نمره( 1)ی تیمم است؟ و( این تصویر مربوط به کدام مرحله

 


