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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

 نادرست         درست          مشخص کنید .                                                                 ×گزینه های زیر را با عالمت درست یا نادرست بودن 

                            آشکارا دین اسالم و پیامبر را مسخره می کرد و به نماز چندان اهمیتی نمی داد .یزیثد  -1

                          یعنی ما باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند ، دوست بداریم .                               « تولی » -2

                          خود که کار ناشایسته ای انجام می دهند ، تذکر دهیم .ما نباید به دوستان  -3

                          زندگی پیامبران مثل همه ی مردم نبود و آنان مثل افراد خاص زندگی می کردند . -4

 ب

 . مشخص کنید ×گزینه درست را با عالمت 

 ؟ جنگ با امام علی ) ع ( که جانشین پیامبر بود ، برخاست بعد از پیامبر ) ص ( ، چه کسی به-1

   معاویهد(                               عثمان ج(                               ابوبکر ب(                               یزید الف( 

در رابطه با کدام موضوع « وَلتَکُن مِنکُم اُمّه یٌ یَدعُونَ إلَی الخَیرِ ..... » سوره ی آل عمران می فرماید :  104آیه ی  -2

 ؟ مهم دینی است 

  امربه معروف و نهی از منکرد(          روزه و خمس ج(              تولّی و تبرّیب(             جهاد و زکات الف( 

 ملی مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است ؟روز  -3

 آبان  8د(                           آبان 13ج(                            بهمن 12ب(                         بهمن  22الف( 

 ؟صفوان نام یکی از یاران کدام امام بود  -4

   امام کاظم )ع(د(              امام محمد باقر )ع( ج(             امام حسین )ع(  ب(               امام علی )ع( الف(

 قاسم چه نسبتی با امام حسین )ع( داشت ؟ -5

  برادر زادهد(                         خواهر زاده ج(                               عمو ب(                           برادر الف(

  کدامپادشاه مخالف امام کاظم )ع( بود ؟ -6

   متوکّلد(                                 هارون ج(                            فرعونب(                          نمرود الف( 

 ؟از کدام امام بزرگوار است « مَن اَحَبَّنا فَلیَعمَل بِعَمَلِنا » حدیث  -7

   امام علی )ع( د(                  امام صادق )ع(ج(              امام حسین )ع( ب(            امام حسن )ع( الف(

 ج

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .
 

 .................... می نامند .دراصطالح دینی،تشویق به کارهای خوب را ..................... و تذکردرموردکارهای بد را  الف(

 «همانا من برای اصالح ....................... قیام کرده ام . » امام حسین )ع( درباره ی هدف خود از قیام فرمودند : ب( 

 ............. یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست .پ( 

 ......................... و ............................. است .امام حسین )ع( پیامبر اسالم )ص( می فرمایند : ت( 

 کتاب هدایت و راهنمای مردم .................. نام دارد .ث(

 ج( داستان هایی از زندگی امامان )ع( در کتاب .............................. نوشته ی دانشمند شهید مرتضی مطهری می باشد .

 
 . پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهیدبه 

 مسلمانان کدام سوره ها را باید در نماز بخوانند ؟-1

 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 د

 یعنی چه ؟« نبوت » است . « نبوت » یکی از اصول دینی ما مسلمانان  -2

 ؟ امام کاظم )ع( در مورد ستمگران چه فرمود -3

 رسیدند ؟امام حسین )ع( در چه سالی و به دست چه کسانی به شهادت  -4

 

 معنی آیه ی زیر را بنویسید : به کدام اصل دین اشاره دارد ؟ –5

ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتابقد لَ

 ؟چگونه مسلمانان هر روز به یگانگی خداوند شهادت می دهند -6

 

 

 رفتار حضرت قاسم )ع( شما را به یاد چه چیزهایی می اندازد ؟ -7

 

 

 مورد ( 2) هر کدام  ؟ مثال بزنید« نهی از منکر » و کدام یک به « امر به معروف »  چند مورد برای -8
 

 مورد ( 2ویژگی های دوستان و دشمنان خدا را بیان کنید . ) هر کدام  -9

 تولّی و تبرّی را تعریف کنید . -10

 و دشمنانش چه می فرماید ؟ خداوند در قرآن کریم درباره رفتار پیامبر )ص( با یاران -11

 چهار مورد از خصوصیات اهل بیت را بنویسید . -12

 

 

 


