الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید  1( .نمره)
)1یکی از اثرگذارترین عقاید شیعیان چیست؟
الف)عقیده به جهان آخرت و قیامت
ج)اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)
)2از شرایط ظهور امام زمان (ع) کدام گزینه می باشد؟
الف) آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است
ج)وجود یاران با وفایی برای آن حضرت
)3بهترین راه برای شناخت صفات خداوند ،مراجعه به چیست؟
الف) مراجعه به سخنان عالمان و اندیشمندان
ج)مراجعه به سخن خود و خدای متعال
)4کدام یک از گزینه های زیر از آثار ایمان در قلب انسان می باشد؟
الف) قرائت قرآن کریم
ج) آرامش

ب) اعتقاد به توحید و یگانه پرستی
د) اعتقاد به نبوت پیامبران الهی و امامت
ب)براندازی حاکمان ظالم و ستمگر و حکومت انسانهای مؤمن
د) گزینه ی الف و ج صحیح است
ب) تفکر در آثار خداوند
د) همه موارد
ب) بجا آوردن نمازهای پنجگانه
د) دوری از گناهان

ب) جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید  1( .نمره)
)5ما به قدر درک خود ،می توانیم به شناختی محدود از خداوند ،دست یابیم( .

)

 )6طبق فرمایش امام صادق (ع) آنچه ایمان را در دل پایدار می کند ،انجام کارهای نیک و مستحب می باشد( .
 )7کسی که در زندگی خود ،هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد احساس بیهودگی میکند( .

)

)8هر چقدر ایمان به خدا در انسان کم رنگ شود میل به خرافات نیز در وجود او کم رنگ تر می شود( .
ج) جاهای خالی را تکمیل کنید  2( .نمره)
)9

شناخت

ایمان

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

 )10وقتی می گوییم  .......................................می خواهیم بگوییم« .خداوند از هر نقص و عیبی ،منزه است».
 ................................... )11الگوی استقامت در راه خدا بودند.
 )12پس از رحلت رسول خدا (ص) وظیفه  .....................................مردم بر عهده ی امامان (ع) است.
د)به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 3 (.نمره)
 )13ایمان یعنی چه؟
 )14والیت فقیه یعنی؟
 )15خرافه یعنی؟
 )16یاری امام زمان (ع) یعنی؟

)
)

هـ) احکام ( 4نمره)
 2 )17مورد از مواردی که واجب است برای آنها وضو بگیریم را نام ببرید؟ ( 1نمره)

 2 )18مورد از شرایط وضوی صحیح را نام ببرید؟ ( 2نمره)

 )19آب مضاف به چه آبی گفته می شود؟ ( 1نمره)

و)به سؤاالت زیر پاسخ دهید 9 (.نمره)
آیه زیر را ترجمه کنید« :وَ هُوَ الغَفورُ الوَدوُد» 0/5( .................................................................................................. :نمره)

توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟( 1/5نمره)

با توجه به فرمایش امام رضا (ع) سه ویژگی منتظران واقعی اما زمان (ع) را بنویسید؟( 1/5نمره)

سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید 1/5 (.نمره)

سه مورد از راههای تقویت ایمان به خدای متعال را بنویسید 1/5( :نمره)

راههای شناخت صفات خداوند را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید 2( :مورد بیان شود)( 1/5نمره)

چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟(  1نمره)

