
 نام و نام خانوادگی:                                                         تاریخ:                 8-1آزمون هدیه 

 گرفت.ها پیشی میشد از بزرگ و کوچک در ............................. بر آنپیامبر با هر کس رو به رو می -1 کامل کنید.

 ....................... داشتند.بعضی از پیامبران  -2

 .نیمها جدا کو راه خود را از آن ورزند، ............شمنی میخداوند فرموده است از کسانی که با خدا و پیامبر او واهل بیتش )ع( د -3

 د.تر شثمربخشتر و ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و ...................... روز به روز بالندهستم تماما لفای عباسی بخ -4

 انتخاب کنید.

 ندارد. نیاز است.          خدا، فرزندیبه چه معناست؟ خداوند یکتاست.         خدا، شریکی ندارد.               خدا، بی "اهلل الصمد" -5

 ی ولی فقیه چیست؟وظیفه -6

 دهد.می کند و نیازمندان را مورد حمایت قراردر زمان غیبت کبری، به مسائل مردم رسیدگی می

 رساند.دهد و سواالت مردم را به امام زمان )عج( میبه سواالت دینی مردم پاسخ می

 پردازد.ی جامعه میآگاهی کامل از دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی، به اداره با

 جنگد.دارد و با ستمگران میجامعه را برای حضور امام زمان )عج( آماده نگه می

 باشد؟می "ی تطهیرآیه "ی احزاب  سوره 33ی ی آیههای زیر ترجمهینهکدام یک از گز -7

 ای.ای پیامبر آنچه از سوی خدایت به تو وحی شده را اعالم کن . اگر این چنین نکنی، رسالت آن را انجام نداده

 ت.اید از خدا بترسید و هر کس به اعمال خویش بنگرد که چه فرستاده اسای کسانی که ایمان آورده

 ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند.ی پلیدیهمانا خدا اراده کرده که همه

 خورند.اند و نزد پروردگارشان روزی میاند، بلکه زندهاند نمردهکسانی که در راه خدا کشته شده

 پاسخ دهید.

 ............................................................................ ما چیست؟ی در حال حاضر جانشینان امام زمان چه کسانی هستند و وظیفه -8

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ...........................................................................کردند؟ ...........................اهل بیت با ظالمان و ستمگران چگونه برخورد می -9

............................................................................................................................................................................. 

 تر شد؟شایشان بیاش به ی امام کاظم )ع( کار کند، با دیدن چه رفتارهایی از امام،  عشق و عالقهمردی که دوست داشت در مزرعه -10

.................................................................................................................................................................................... 



 ..................................................................................................................................رفتار پیامبر با مهمانان چگونه بود؟  -11

............................................................................................................................................................................ 

 ..............................هدف امام حسین از قیام در برابر یزید  چه بود؟ ................................................................................ -12

............................................................................................................................................................................. 

 .......ی ما چیست؟ ............................................................با توجه به دستورات دینی، اگر خطایی از کسی مشاهده کنیم، وظیفه-13

............................................................................................................................................................................. 

 تولی و تبری:         موارد زیر را تعریف کنید:  -14

 

 معجزه:

 اصل توحید:

 اصل نبوت:

 

 امامت:اصل 

 

 تسلط 

 کامل

 تسلط

 خوب

 خودسنجی: ضعیف متوسط

 به نظرم اصول دینی را کامل شرح دادم؟

 

 با پیامبران و معجزه آشنایی کامل دارم؟

 

 ؟ی کافی اطالعات دارمو به اندازهدرمورد امام حسین و قیام ا

 

 تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر را کامال یاد گرفتم؟

 

 

 دارم؟ یدرمورد دوران غیبت اطالعات درست

 

     اصل توحید

     و معجزه اصل نبوت

     امام حسین و یارانشآشنایی با 

     امر به معروف و نهی از منکر

     تولی و تبری

     امامتاصل 

     غیبتدوران 



 


