
   ؟ مفهوم كدام گزينه با آيه مطابقت داردبا توجه به آيه زير، 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وََلا 

  فصّلت ٣٠» تَحْزَنُوا وَأَْبشُِروا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 

 

پيامبران الهي ماموريت داشتند كه با هر اعتقادي كه ريشه در  )١

  دستورات خداوند ندارد مبارزه كنند

آور خود انتخاب ميكند كه در خداوند كساني را به عنوان پيام )٢

  برابر دستوراتش مطيع و تسليم باشند

رسوالن الهي با آوردن داليل محكم مشركان را به انديشه ورزي ) ٣

  عوت ميكردندو تفكر د

پايداري پيامبران ناشي از اين بود كه اطمينان داشتند ايمان و ) ٤

  استقامت كليد دست يافتن به وعده هاي بزرگ الهي است

   



 هر ورقش دفتري است معرفت كردگار /برگ درختان سبز در نظر هوشيار

  ؟نداردكدام يك از گزينه هاي زير با بيت باال ارتباط مفهومي 

  

مواجهه با طبيعت، عقل انسان توانايي درك كامل خداوند را در  )١

    دارد

  ز دارداانسان براي شناخت خالق به منبعي دقيق و حقيقي ني) ٢ 

هاي محدود خود، امكان شناخت كامل به دليل توانايي هاما انسان )٣

  خداي نامحدود را نداريم

بيشتر از گذشته يابد يزان كه علم و دانش ما افزايش ميبه هر م )٤

 ميبريمبه آثار علم و قدرت خداوند پي

  



، در  ل اهللا تعالي فرجهعج فرمايند: شما را بشارت باد به مهدي پيامبر اكرم مي

ند قيام ميكند و زمين را روزگاري كه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هست

  از عدل و داد آكنده ميسازد.مچنان كه از جور و ستم پر شده، ه

   ؟نداردكدام گزينه با حديث پيامبر (ص) مطابقت 

  

  هدف امام از قيام گسترش عدالت و مهرباني است) ١

تنها شرط ظهور امام وجود ياران با وفايي است كه تا پاي جان در  )٢

    راه اهداف امام بايستند

قيام امام براي اين است كه سرنوشت مردم در دست نيكوكاران  )٣

  و عدالت جويان قرار گيرد 

پيش از آمدن امام ظلم و ستم جهان را فرا گرفته و حاكمان زورگو ) ٤

  مخالفان خود را از بين ميبرند

   



   ، به ترتيب، به كدام دو رفتار در قبال خداوند اشاره دارد؟ دو بيت زير

  گويم ...مَلكا ذكر تو 

تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي *** تو نماينده فضلي، تو 

  سزاوار ثنايي 

بري از بيم و اميدي، بري ***  ري از رنج و گدازي، بري از درد و نيازيبَ

  (سنايي) از عيب و خطايي

  

      تسبيح -) تسبيح١

    حمد -حمد) ٢

      حمد –) تسبيح ٣

  تسبيح – حمد) ٤

   



  : ماز يك داستان توجّه كنياي به گزيده

مُدام نمازهات داره  با گوشي مشغول نشو .... ! اينقدرسهراب جان! « -

 » قضا ميشه!

 »باشه چشم.« -

 مدتي گذشت ..... گذشت.... گذشت.... !

 »سهراب؟! نمازت داره قضا مي شه!« -

 بله! االن.  -

   چون .... ��! .... امّا بعد ..... باالخره نماز سهراب قضا شد

  ؟استكدام پاسخ جامع تر 

  

  شناخت.آداب نماز را نمي )١

  اعمال است. ةفاسد كنند ،سستي و تنبلي) ٢

  ديني است. اتواجب يبازدارنده ،تكنولوژي) ٣

  به دانسته هاي خود، پيرامونِ نماز، ايمانِ الزم را نداشت.) ٤

   



  مشخص نماييد: به ترتيبحكم نماز را در مسائل زير 

خميازه  –روي برگرداندن از قبله  -از بين رفتن يكي از شرايط نماز 

  به هم زدن صورت نماز  –كشيدن در نماز 

  

   باطل -صحيح  –باطل  -باطل) ١

  باطل -صحيح  –صحيح  –باطل  )٢

  باطل -باطل  –صحيح  –صحيح  )٣

  باطل -صحيح  –باطل  –صحيح  )٤

   



  "قُلوبُهُم بِذِكرِ اهللاِ اَال بِذِكرِ اهللاِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ الَّذينَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ "آيه 

  به كداميك از آثار ايمان اشاره ميكند؟

  

  آرامش )١

  ياد و ذكر خدا) ٢

  رهايي از سردرگمي و بي هدفي )٣

 انجام كارهاي نيك و دوري از گناهان) ٤

   



 ،  اهللا عليه و آله صلّ »رسول اكرم پس از رحلتِ مانند دورانِ«چه كنيم تا ما نيز 

 و الهي دستورهاي در اجراي ل اهللا تعالي فرجهعج نمشكلي براي امام زما

  (با توجه به فرمايش امام صادق ع)؟، ايجاد نكرده باشيممردم هدايت

  

  از والدين خود حرف شنوي داشته باشيم.) ١

  به موقع بخوانيم. را هايماننماز )٢

  زودگذر نبنديم. دنياي به دل )٣

  با حاكمان زمان همراهي كنيم. )٤

   



امام خميني (ره) به مردم سراسر جهان نشان داد كه براي خوشبختي و 

  وجود ندارد............... سعادت در دنيا و آخرت هيچ راهي جز 

  

  گسترش عدالت در جهان) ١

  بازگشت به مسير نوراني پيامبران )٢

  مبارزه با ظلم و ستم )٣

  پايداري در راه اوايمان به خدا و  )٤

   



   باح يعني .....مُ

  

    .غصبي نباشد )١

  .باشد نياز داشته) صاحبش ٢

      .باشد ديگران) مال ٣

 .عمومي باشد )٤


