
 های آسمان                     نام و نام خانوادگی:                                تاریخ:هدیه 14تا  1درس آزمون 

 درست، نادرست

 که به احکام دینی آشنایی کامل دارند. در دوران غیبت باید به عالمان پرهیزکاری مراجعه کنیم -1

 .تقلید هستندمراجع لمان پرهیزکار در حال حاضر همان عا -2

 شود.اری است که مرجع تقلیذ نامیده میی عالم پرهیزکرهبری جامعه بر عهده -3

 امام زمان در دوران غیبت جانشینی انتخاب نکردند. -4

 انتخاب کنید.

 شاره دارد؟لمانان ای مسبه کدام وظیفه " و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد رسول اهلل" فتح یسوره 29 یآیه -5

 امر به معروف و نهی از منکر                  حج و زکات                    نماز و روزه                       تولی و تبری

 به کدام موضوع اشاره دارد؟ " الیتخذ المومنین الکافرین اولیاء " ی آل عمرانسوره 28 یآیه -6

 تولی                                تبری                              نبوت                 معجزه                     

ول دینی اص یک از مربوط به کدام "لقد من اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم"ی آل عمران سوره 164ی آیه -7

 نبوت                         معاد                            امامت         مسلمانان است؟                توحید                  

 ضرت ............. و آخرین آنها حضرت .................... است.اولین پیامبر خدا ح -8               کامل کنید.

 .فرزندش ..................... به امامت رسیدند (عز حضرت علی )بعد از معاویه پسرش ............................ به خالفت رسید و بعد ا -9

ها را به کارهای ............... فراخوانند و از ت کنند و آن...... را به ............... دعو............ از میان شما جمعی باشند کهباید  -10

  ند.هست ................ باز دارند، آنها همان رستگاران

 ها ................ نام دارد.و دوست داشتن آن (عاطاعت کامل از خدا و رسول و امامان معصوم ) -11

 نند.کد قربانی می.............. گوسفنو در مراسم حج در روز ................... شودمینامیده  .........ضان عید ........ایان ماه مبارک رمپ -12

 متصل کنید.            نهی از منکر               و          امر به معروف          موارد زیر را به-13

 قت نماز استو      امانتدار باشید     در این مکان آشغال نریزید       رگیری نکنیدخود نزاع و د با دوستان    توبه کنید         وع غیبت ممن

 ی توحید چند آیه دارد؟ و چرا به این نام معروف شده است؟سوره -14         پاسخ دهید.

 

 سرور آزادگان جهان کیست و چرا به این نام معروف شده است؟ -15

 

 چه کسانی به قیامت شک دارند؟ -16

 

 فرماید؟یمهای پوشیده چه خداوند درمورد استخوان -17

 



 تولی:      زیر را تعریف کنید: مفاهیم -18

 بری:ت

 امام:

 امامت:

 ولی فقیه:

 

 نماز شکسته:

 

 فرماید؟میامام حسین در مورد سالمتی و تندرستی چه  -19

 ی سالمتی را بنویسید.راه شکرانهچهار   -20

 

 روزه را قضا کند. باید یک مسافر ی ماه مبارک رمضان یک مسافر صحیح است و در چه صورتیصورت روزه در چه -21

 

 بنویسید.و فواید حج را  نام بردهاعمال حج را به ترتیب   -22

 

 

 توان به موفقیت رسید؟میتالش و کوشش  رت بادر چه صو -23

 ؟فرمایدخداوند در قرآن در مورد تالش و کوشش چه می -24

 

 سطمتوتسلط  تسلط خوب تسلط کامل  

    دوران غیبت

    راه تندرستی

    تولی و تبری

    اعیاد مسلمانان

    احکام سفر

    اصول دین

    امربه معروف و نهی از منکر

    موفقیتراز 


