
 طراح سوال : مریم ابراهیمی عهد                              گوکالس گفت و                      98آذر ششم     هدیه  آزمون

 درست یا نادرست -1

   رسول وامامان معصوم ،والیت یعنی اطاعت کامل از خدا  -الف     

 ما را به یاد قیامت می اندازد . پاییزدیدن  –ب 

 . بهتر است که امر به معروف به طور آ هسته انجام شود  –ج 

 . امامان همواره برای هدایت مردم تالش می کردند  –د 

 . عالمه حلی با شنیدن این که با امام زمان صحبت می کند از هوش رفت  –ه 

 . دوران غیبت بلند مدت امام غیبت صغری نامیده می شود  –خ 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  -2

 . ................ و آخرین پیامبر خدا ......................... است  اولین پیامبر خدا –الف 

 . تبری یعنی ما باید............ را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم -ب

 . امام مهدی به فرمان ................ از دید مردم پنهان شد  -پ

 . امام دهم ما شیعیان ....................... نام دارد  –ج 

 . ه پلیدی ها و ناپاکی ها رااز اهل بیت دور سازدو آن ها را ................ و ................... گرداندخداوند اراده کرد –د 

 پاسخ درست را انتخاب کنید . -3

 و اذیت امامان از زمان کدام امام شدت گرفت؟آزار  –الف 

 امام حسن عسکری          امام موسی کاظم                امام رضا امام جعفر صادق

 ؟چه کسی دارد  اشاره به "یک نوجوان یک قهرمان / عالم همه حیران او  "بیت  –ب 

                   حضرت قاسم                امام حسین                   امام علی  حضرت عباس

 ؟ "هر کس ما را دوست دارد پس شبیه ما عمل کند  "این جمله از کدام امام است  –ج 

                                            پیامبر   حضرت علی

                                            امام رضا  امام کاظم



 ؟  حضرت ابراهیم در ارتباط با سرپرست خود کدام عمل را انجام داد  –چ 

                                                                     تولی                                 تبری امربه معروف نهی از منکر

 پاسخ دهید . -4

 دف از قیام امام حسین چه بود ؟ه –الف 

  .معجزه را تعریف کنید و مثال بزنید -ب

 .تولی وتبری را توضیح دهید با ذکر مثال  –پ 

 ؟ چرا امام کاظم می خواست با کارگرانش مشورت کند  –ت 

 ولی فقیه کیست ؟ –ث 

 موفق باشید .                                                                                                                                                         

 آموزگارت : مریم ابراهیمی عهد                                                                                                                               

 


