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ردیف

بارم
2

الف) آیات و احادیث
1

"عبارت

با تفکر در آیه شریفه "

های زیر را کامل کنید:
الف) اگر مردم نعمتی را که خدا به آن ها داده ،درست استفاده نکنند. ................................................................................ ،
ب) زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه . .................................
با توجه به آیه شریفه "
"آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن اختصاص به زمان

2

پیامبر دارد؟ چرا؟

3

آیه شریفه "

4

بر طبق آیه شریفه "

" ...راه پیشنهادی قرآن برای رسیدن به عزت چیست و چرا؟

:" ...

الف) هدف از تشکیل خانواده چیست؟
ب) نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟
ب) درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را با (ص/غ) مشخص کنید.
7
9
9

8

پیامبر صلی اهلل علیه از طرف خداوند معین می شوند و تنها کسی که می تواند فرد شایسته مقام امامت را برگزیند،
خود پیامبر اسالم است.
دانش امام علی علیه السالم متصل به دانش پیامبر بود و دانش پیامبر نیز از وحی الهی سرچشمه می گرفت.
غیبت امام زمان آن قدر ادامه می یابد که همه مسلمانان شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود امام را
پیدا کنند.
انتخاب ولی فقیه مانند انتخاب مرجع تقلید است.
ج) جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

9
11

1

به علت  .........................سطح فرهنگ مردم و عدم توسعه  .................تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد.
طبق مقررات اسالمی رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج  ...................است و اگر عقدی به زور انجام گیرد............... ،
است.
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11
12
13

امامان شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط  .................بر می گزیدند به گونه ای که  ........................باقی
بماند.
منتظر ،عصر غیبت را عصر  .......................برای یاری امام تلقی می کند و خود را  ....................برای یاری آن حضرت
به حساب می آورد.
حکومت و رهبری فقیهی که تمام شررایط را دارد ................. ،است و در غیر این صورت پیروی از دستورات وی
 .............است.
د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
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14

پاسخ به نیازهای برتر انسان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ نام ببرید.

17

پیامبر اسالم صلی اهلل و علیه هدایت همیشگی امت اسالم را در گرو چه عواملی اعالم فرموده اند؟ (طبق حدیث
ثقلین)
امام علی علیه السالم عوامل پیروزی شامیان بر مسلمانان را چه می دانست؟

19

چرا باید مرجع تقلید عادل و زمان شناس باشد؟

18

آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است .آن دو را نام ببرید.

19

هـ) اصطالحات زیر را تعریف کنید.

2

19

فطرت

21

نیازهای ثابت

21

معجزه

22

تقیه

23

و) کدام یک از گزینه های ستون سمت چپ به گزینه های ستون سمت راست مرتبط است؟

 . 1ذکر اسامی دوازده امام
 . 2از ابعاد رهبری
 .3حل بعضی از مشکالت علمی علما
 . 4رجوع به متخصص احکام

1

الف) مبارزه با فقر و محرومیت
ب) مرجع تقلید
ج) حدیث منزلت
د) فقیه
ه) والیت معنوی
و) حدیث جابر

ز) به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.
24

برای تقویت وحدت بین مسلمانان به چه اموری باید توجه کنیم؟

1

27

نگه داری حدیث به شیوه حافظه (ننوشتن) چه اشکاالتی را به وجود آورده است؟

1

29

در دوره غیبت امام زمان (عجل اهلل )چه مسئولیت هایی بر عهده منتظران قرار دارد؟ نام ببرید.

1

29

نقش و کار «وکال» از دوران امام جواد تا امام حسن عسگری علیهم السالم چه بود؟

1

28

راه های تقویت عزت نفس را مختصرا شرح دهید.

1

" شیعیان ما هن گامی هب رفجام نیک و زیبای خداوند میرسند هک از گنااهنی هک نهی شده اند دوری کنند"
عج
امام مهدی ( ل اهلل تعالی رفهج )

19

