




3 فصل اول )خداشناسي(

درس اول: تو را چگونه بشناسم؟
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

وقتي مي گوييم »الَحمُد هلل« يعني خداوند از هر نقصي و عيبي منّزه است.        درست      نادرست        )استان سمنان ـ خرداد 96(1

)استان قزوين ـ خرداد 96(2 خداوند با احكام و قوانينش قصد سخت گرفتن بر بندگانش را دارد.             درست      نادرست   	

يكي از راه هاي دستيابي به شناخت صفات خداوند، مراجعه به قرآن است.      درست      نادرست            )استان فارس ـ خرداد 95(3

)استان هرمزگان - خرداد 96(4 بهترين راه براي شناخت صفات خداوند، مراجعه به تفكر در كتاب خلقت است.  درست      نادرست    	

)استان اردبيل - خرداد 96(5 	 خداوند هر آشكار و نهاني را مي داند.                                                      درست      نادرست 

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.
)استان فارس - خرداد 96(6 با توجه به آيه »َو ُهَو الَغُفور الَودوُد« خداوند يكي از صفات خود را ............... معرفي مي كند. 	

)استان سمنان ـ خرداد 96(7 يكي از صفاتي كه از مخلوق بودن موجودات سرچشمه مي گيرد ............... است. 	

)استان همدان ـ خرداد 95(8 اولين گام براي بهره مندي و ارتباط با كالم الهي ............... است. 	

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

راضيه كنار پنجره اتاقش نشسته بود و به منظرة زيبايي از درختان و گل ها كه در حياط خانه شان بود نگاه مي كرد و زير لب با خود مي گفت: »خدايا 9

)شهر تهران ـ خرداد 96( چقدر زيبا همه چيز را آفريده اي!« او به يكي از راه هاي شناخت صفات خداوند اشاره كرد. آيا مي توانيد آن را بنويسيد؟ 	

)استان اصفهان ـ خرداد 96(10 صفات مرتبط با ذكرهاي داخل جدول را در متن زير بيابيد و در جاي مناسب بنويسيد. 	

پي  بيشتر  تو  توانايي  و  زيبايي  به  آفرينش  شگفتي هاي  مشاهده  با  مهربان،  خداوند 

مي بريم. تو از هر عيبي پاك هستي و به مخلوقاتت ظلم نمي كني. نبايد تصور كنيم تو 

مثل ما محدود و نيازمندي. از ياد تو احساس آرامش مي كنم

................   ..................الحمد هلل 

................   ..................سبحان هلل

)استان فارس، خراسان رضوي، كرمان - خرداد 96(11 دو راه كه به ما در شناخت هر چه بيشتر صفات خداوند كمك مي كند، چيست؟ 	

)استان گيالن ـ خرداد 96(12 با توجه به حديث »ما َعَرفناَك َحقَّ َمعرفتَِك« چرا ما نمي توانيم خدا را كاماًل بشناسيم؟	

)استان البرز ـ خرداد 96(13 چرا بعضي از صفات مخلوقات در خداوند نيست؟ 	

)استان لرستان - خرداد 96(14 ترجمه آيه »َو ُهَو الَغفوُر الَودُوُد« را بنويسيد. 	

)استان اصفهان ـ خرداد 95(15 تفكر در كتاب خلقت، چگونه ما را در شناخت صفات خداوند ياري مي كند؟	

)استان البرز ـ خرداد 96(16 راه هاي شناخت صفات خداوند را نام ببريد.	

)استان خراسان، قزوين، كرمان، يزد، زنجان ـ خرداد 96(17 حمد و تسبيح خداوند به چه معنا است؟ 	



فصل اول )خداشناسي(4

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

)شهر تهران ـ خرداد 96(18 در آية »َو ُهَو الَغُفور الَودُود« به دو صفت از صفات خداوند اشاره شده است آن ها كدامند؟	
ب(	توبه	پذير	-	مهربان 	 الف(	شكرگزار	-	آمرزنده		

د(	بسيار	آمرزنده	-	دوستدار	بندگان	 	 ج(	بسيار	دانا	-	آگاه	و	مهربان		

)استان همدان ـ خرداد 96(19 كدام گزينه به ترتيب درباره )حمد( و )تسبيح( خداوند درست است؟	
ب(	معناي	هر	دو	منزه	دانستن	خدا	از	نقص	است.	 	 الف(	هر	دو	گزينه	به	مفهوم	ستايش	هستند.	

د(	اولي	منزه	دانستن	و	دومي	ستايش	است.	 	 ج(	ستايش	و	منزه	دانستن	از	عيب	و	نقص	است.	

بيت »برگ درختان سبز در نظر هوشيار  /  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار« به كداميك از راه هاي شناخت صفات خدا ارتباط دارد؟	20
)استان سمنان، خراسان رضوي ـ خرداد 96( 	

ب(	تفكر	در	كتاب	آسماني	 	 		 الف(	تفكر	در	كتاب		خلقت	
د(	خودشناسي	 	 ج(	شناخت	خدا	از	راه	عقل		

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 96(21 از آيه »َو َمن يُشاقِّ اهلَل َفِاّن اهلَل شديُد العقاب« به كدام صفت خدا پي مي بريد؟	
د(	مجازات	كننده	 	 ج(	آمرزندگي	 	 ب(	بخشندگي	 		 الف(	عدالت	

)استان گيالن ـ خرداد 96(22 بهترين راه براي شناخت صفات خداوند، چيست؟	
ب(	شناخت	 	 الف(	توجه	به	سخنان	بزرگان		

د(	مطالعه	كتاب	هاي	مذهبي	 	 		 ج(	مراجعه	به	سخن	خدا	

)استان البرز ـ خرداد 96(23 خداوند در كالم خود قرآن، خود را چگونه توصيف مي كند؟	
د(	دقيق	و	نامحدود 	 ج(	نامحدود	و	بي	نقص	 	 ب(	دقيق	و	بي	نقص	 	 الف(	كامل	و	بي	نقص	

)استان لرستان - خرداد 96(24 طبق آيه »اِنَّ اهلل ال يَظلُم النّاَس شيئًا«:	
ب(	كارهاي	بد	انسان	ظلم	به	خداست.	 	 الف(	انسان	ها	به	ديگران	ظلم	مي	كنند.	

د(	خداوند	ظالمين	را	دوست	ندارد.	 	 ج(	انسان	ها	خودشان	به	خودشان	ظلم	مي	كنند.	

)استان آذربايجان غربي - خرداد 96(25 آيه »اِنَُّه َيعَلُم الَجهَر َو ما َيخفي« )سوره اعلي آيه  7( به كدام گزينه اشاره دارد؟ 	
	 ب(	آگاه	به	آشكار	و	نهان	 	 الف(	دوستدار	بندگان	بودن		

د(	ظلم	نكردن	به	بندگان	 	 ج(	مهربان	بودن	خداوند		

»َودود« به معني:	 )استان البرز - خرداد 96(26
د(	مجازات	كننده	 	 ج(	دوستدار	بندگان	 	 ب(	بخشنده	 	 الف(	آمرزنده	

)استان هرمزگان - خرداد 96(27 عبارت »سبحان اهلل و الحمداهلل« حاوي كدام معناست؟	
د(	حمد	و	تسبيح	خدا	 	 ج(	حمد	و	ستايش	خدا		 		 ب(	تسبيح	خدا.	 	 الف(	حمد	خدا	

)استان آذربايجان غربي - خرداد 96(28 با توجه به حديث پيامبر اعظم )ص( »ما َعَرفناَك َحقُّ َمعرَفتَِك« كدام گزينه صحيح مي باشد؟	
	 ب(	دستيابي	به	شناخت	نامحدود	 	 الف(	دستيابي	به	شناخت	كامل		

د(	نشناختن	مطلق	خداوند	به	قدر	توان	و	درك	 	 ج(	دستيابي	به	شناخت	محدود		



5 فصل اول )خداشناسي(

درس دوم: در پناه ايمان
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 96(1 	 شناخت و آگاهي از يك مطلب براي عمل به آن كافي نيست.              درست      نادرست 

			)استان گيالن، آذربايجان غربيـ  خرداد 96(2 از اثرات مهم ايمان به خدا، دست يافتن به آرامش روحي است.           درست      نادرست 

	)استان همدان ـ خرداد 95(3 كسي كه به خدا ايمان دارد جايگاه و مقصد نهايي خود را در دنيا جست وجو مي كند.  	

                                                                                                 درست       نادرست 

)استان خراسان ـ خرداد 96(                              4 	 داشتن هدف واال و ارزشمند، انسان را از احساس بيهودگي مي رهاند      درست      نادرست 

)استان اردبيل ـ خرداد 96(         5 	 گوش سپردن به آيات قرآن يكي از عوامل افزايش ايمان نمي باشد.      درست      نادرست 

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

)استان سمنان، آذربايجان غربي، زنجان ـ خرداد 96(6 مشوق و محرك انسان براي رفتن به سوي عمل ............... مي باشد.	

)استان البرز ـ خرداد 96(7 اعتماد و باور قلبي به يك موضوع يا حقيقت را ............... مي گويند. 	

)استان البرز، قزوين ـ خرداد 96(8 يكي از حكمت هاي نمازهاي پنجگانه، زنده نگه داشتن ............... در تمام طول شبانه روز است.  

كسي كه در زندگي خود هدف واال و ارزشمندي نداشته باشد، در زندگي خود احساس ............... مي كند.	 )سمنان 96 يا شهر تهران 95(9

)شهر تهران ـ خرداد 95(10 يكي از اثرات مهم ايمان دست يافتن به ............... روحي است.	

)استان خراسان - خرداد 96(11 بر اساس سخن امام علي )ع(: »ايمان و ............... دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند.«	

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

)استان اصفهان، سمنان، يزد، خراسان رضوي، اردبيل ـ خرداد 96(12 دو مورد از راه هاي دستيابي و تقويت ايمان به خدا را بنويسيد. 	

)استان البرز، هرمزگان ـ خرداد 96(13 مفهوم آيه »اال بِِذكِر اهلِل َتطَمئُن الُقلُوُب« را بنويسيد. 	

)استان همدان ـ خرداد 96(14 دو مورد از آثار ايمان را بنويسيد. 	

)استان همدان ـ خرداد 96(15 ارتباط ميان )ايمان( و )عمل صالح( را توضيح دهيد. 	

)استان سمنان ـ خرداد 96(16 آيه »أال بِِذكِر اهلِل َتطَمِئُن الُقُلوُب« به كداميك از آثار ايمان اشاره مي كند؟  

17		 رضا براي تقويت ايمان خود، به تفكر و مطالعه در زندگي انسان هاي مؤمن مي پردازد. به نظر شما او چه دليلي براي انتخاب اين افراد دارد؟ 

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 96( 	

)استان يزد ـ خرداد 96(18 هدف زندگي انسان هاي مؤمن برخاسته از چيست؟	

)استان لرستان - خرداد 96(19 امام صادق عليه السالم در مورد پايداري ايمان چه مي فرمايند؟ 

)استان قزوين - خرداد 96(20 يكي از حكمت هاي نمازهاي پنجگانه چيست؟ 

)استان سمنان ـ خرداد 95(21 طبق فرمايش امام علي عليه السالم، نتيجه همنشيني با انسان هاي هوسران چيست؟  
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د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

اعتقاد و باور قلبي به يك موضوع و يا حقيقت را چه مي گويند؟	 )استان لرستان - خرداد 96(22

د(	دين	 	 ج(	عمل	صالح	 	 ب(	ايمان	 	 الف(	تقوا	

)شهر تهران ـ خرداد 95(23 احساس بيهودگي و پوچي در زندگي براي چه كسي ايجاد مي شود؟ 	

	 ب(	كسي	كه	حسرت	چيزي	را	نمي	خورد	كه	ندارد.	 	 الف(	كسي	كه	اعتقاد	به	خدا	دارد.		

د(	كسي	كه	مي	داند	در	اين		جهان	به	حال	خود	رها	نشده	است.	 	 ج(	كسي	كه	هدف	متعالي	نداشته	باشد.	

)شهر تهران، گيالن ـ خرداد 95(24 حضرت علي عليه السالم مي فرمايد: » .............. و .............. ، دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند.؟ 	

	 ب(	عقل	و	عمل	 	 الف(	شناخت	و	عمل		

د(	ايمان	و	عمل	 	 ج(	ايمان	و	علم		

امام صادق )ع( مي فرمايد: آن چه كه ايمان را در دل پايدار مي كند  ...................   است.	 )استان البرز، زنجان - خرداد 96(25

د(	تالوت	روزانه	 	 ج(	انجام	اعمال	نيك	 	 ب(دوري	از	گناه	 	 الف(	دوري	از	انسان	هاي	هوسران	



7 فصل دوم )راهنماشناسي(

درس سوم: راهنمايان الهي
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

)شهر تهران ـ خرداد 96(1 پيامبران الهي در برابر مشكالت صبر و در راه خداوند استقامت مي كردند.         درست      نادرست   	

)شهر تهران ـ خرداد 96(2 يكي از داليلي كه برخي از مردم به خرافات روي مي آورند ضعيف بودن ايمانشان نسبت به خداوند است.	

                                                                                                             درست      نادرست  

)استان همدان ـ خرداد 96(3 اگر بخواهيم پيامبران را الگوي خود قرار دهيم، بايد با ويژگي هاي آنها آشنا شويم.     درست      نادرست   	

)استان سمنان - خرداد 96(4 	 رسوالن الهي با آوردن داليل محكم، مشركين را به ايمان به خدا دعوت مي كرند.درست      نادرست 

)استان تهران ـ خرداد 95(5 	 با فال گيري و رمالي و امثال اينها مي توان تا حدودي آينده را پيش بيني كرد.       درست      نادرست 

عقايد خرافي و باطل منحصر به زمان پيامبران بوده است.                                درست      نادرست  	 )استان خراسان ـ خرداد 96(                                     6

)استان سمنان ـ خرداد 95(7 صبر حضرت ايوب در برابر تمامي سختي هاي زندگي، نشان دهنده صفت استقامت و پايداري در راه خداوند است. 	

                                                                                                             درست      نادرست 

مبارزه با عقايد باطل و خرافات از خصوصيات پيامبران است.                             درست      نادرست  	 )استان اردبيل ـ خرداد 96(8

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

پايداري پيامبران به اين دليل بود كه مطمئن بودند ............... كليد دست يافتن به وعده هاي بزرگ الهي است. 	)استان سمنان ـ خرداد 96(9

يكي از راه هاي افزايش ايمان به خدا، الگو قرار دادن انسان هاي مؤمن است. نمونه اي از اين انسان ها ............... هستند. 10

)استان گيالن ـ خرداد 96( 	

)استان يزد، آذربايجان غربي ـ خرداد 96(11 رسوالن الهي با آوردن داليل محكم، مشركين را به ............... و ............... دعوت مي كردند. 	

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

)استان فارس، هرمزگان ـ خرداد 96(12 تمام پيامبران الهي در برابر خداوند تسليم بودند، يك نمونه از اين موارد را بنويسيد. 	

)استان همدان، گيالن، يزد ـ خرداد 96(13 دو مورد از ويژگي هاي پيامبران را فقط بنويسيد. 	

)استان سمنان ـ خرداد 96(14 خرافت )خرافه( چيست؟	

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 96(15 يك نمونه از استقامت و پايداري پيامبران در راه خدا را بنويسيد. 	

)استان لرستان - خرداد 96(16 الگوي انسان ها در تمامي زمان ها چه كساني هستند؟	

)استان خراسان، زنجان ـ خرداد 96(17 چرا پيامبران الهي در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراواني مي كردند؟ 	

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

)استان يزد - خرداد 96(18 موانع بزرگ امامان معصوم عليه السالم در اجراي دستورات الهي چه بود؟ 	

	 ب(	محدوديت	امامان؛	قدرت	حاكمان	 	 الف(	دشمنان	تشيع؛	مردم	نادان		

. د(	حاكمان	زورگو؛	مردم	ترسو	 	 ج(	حاكمان	و	مردم	منفعت	طلب		
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)استان قزوين ـ خرداد 96(19 ايمان به خدا و اعتقاد به خرافات چه رابطه اي با هم دارند؟	

ب(	هرچه	ايمان	بيشتر،	اعتقاد	به	خرافات	كمتر	 	 الف(	هر	چه	ايمان	كمتر،	اعتقاد	به	خرافات	كمتر	

د(	هيچ	ارتباطي	با	هم	ندارند.	 	 ج(	هر	چه	ايمان	بيشتر،	اعتقاد	به	خرافات	بيشتر	

اين كه حضرت ابراهيم عليه السالم زن و همسرش را در سرزمين بي آب و آباداني مكه رها كرد، بيانگر كدام صفت پيامبران است؟20

)استان لرستان - خرداد 96( 	
	 ب(	استقامت	در	راه	خدا	 	 الف(	تسليم	بودن	در	برابر	خدا		

. د(	دوست	داشتن	خانه	خدا	 	 ج(	پيروي	نكردن	از	عقايد	باطل		

)استان گيالن ـ خرداد 96(21 صبور بودن حضرت ايّوب )ع( در برابر تمامي مشكالت و سختي هاي زندگي مربوط به كدام ويژگي مهم پيامبران مي باشد؟	
ب(	معصوم	بودن	در	برابر	دريافت	و	ابالغ	وحي	 	 الف(	استقامت	و	پايداري	در	راه	خدا	

د(	تسليم	در	برابر	امر	خداوند	 	 ج(	مبارزه	با	عقايد	باطل	و	خرافات	

درس چهارم: خورشيد پنهان
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

)استان فارس - خرداد 96(1 	 با ظهور حضرت مهدي عليه السالم، آرزوي تمام پيامبران و مؤمنان برآورده مي شود. درست      نادرست 

ـ خرداد 95(2 )استان فارس  بالفاصله پس از ظهور امام زمان )عج( و پيروزي ايشان، جهان پايان مي يابد و قيامت فرا مي رسد. 	

                                                                                                        درست      نادرست  

)استان البرز ـ خرداد 96(3 	 بهترين كارهاي امت انتظار فرج است.                                                     درست      نادرست 

)شهر تهران ـ خرداد 95(4 	 داشتن عمر طوالني براي انسان غير ممكن است.                                        درست      نادرست 

اعتقاد به ظهور منجي، تنها به شيعه اختصاص دارد.                                    درست       نادرست  	 )استان البرز، زنجان ـ خرداد 96(                                   5

)استان اصفهان، گيالنـ  خرداد 96(6 	 يكي از اثرگذارترين عقايد شيعيان اعتقاد به جهاد مي باشد.                        درست       نادرست 

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

)استان البرز ـ خرداد 96(         7 بنا به فرمودة پيامبر )ص(، بهترين اعمال اّمت .......................... است. 	

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

)شهر تهران، گيالن ـ خرداد 96(8 اتفاقات بعد از ظهور امام زمان )عليه السالم( را توصيف كنيد. )ذكر دو مورد كافي است.(	

هدف امام زمان )عج( از قيام چيست؟                                                                                                 )استان اصفهان ـ خرداد 96(9

زهرا فكر مي كند اعتقاد به ظهور منجي تنها به شيعيان اختصاص دارد. آيا با نظر او موافقيد؟ توضيح دهيد .   )استان خراسان رضوي ـ خرداد 96(10

حضرت امام رضا عليه السالم درباره وظايف منتظران واقعي حضرت مهدي )عج( چه مي فرمايد؟ )استان گيالن، يزد، قزوين، اردبيل ـ خرداد 96(11

دو شرط از شرايط ظهور امام مهدي )عج( را بنويسيد.                                                )استان كرمان، سمنان، هرمزگان، زنجان - خرداد 96(12

يك نمونه از كارهايي كه باعث مي شود ما جزء ياران امام زمان )عج( قرار گيريم را بنويسيد. 																						)استان فارس ـ خرداد 96(13

سعيد اعتقاد دارد ياران امام زمان )ع( فقط كساني هستند كه ظهور امام را مي بينند. آيا با اين نظر موافقيد؟ توضيح دهيد.	 )استان خراسان ـ خرداد 96(                                     14



9 فصل دوم )راهنماشناسي(

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

)استان همدان ـ خرداد 96(15 كدام گزينه درباره ظهور امام زمان عليه السالم درست است؟	

ب(	گروهي	از	زمان	دقيق	ظهور	اطالع	دارند.	 	 الف(	ايشان	به	جنگ	هاي	هميشگي	پايان	مي	دهد.	

د(	ياران	امام	فقط	و	فقط	313	نفر	هستند.	 	 ج(	با	ظهور	امام	اين	جهان	پايان	مي	يابد.	

)استان لرستان، اصفهان، گيالن ـ خرداد 96(16 يكي از اثرگذارترين عقايد شيعه اعتقاد به ............... است. 	

ب(	ظهور	حضرت	مهدي	)عج(	 	 الف(	بعثت	پيامبر	اكرم	صلي	اهلل		

. د(	توحيد	و	نوبت	 	 ج(	معاد	و	نبوت		

)استان فارس ـ خرداد 95(17 تمام گزينه ها صحيح است به جز ............... 	

	 الف(	تمام	اديان	آسماني	اعتقاد	به	ظهور	منجي	آسماني	دارند.	

ب(		بعضي	انسان	ها	مي	توانند	زمان	دقيق	ظهور	حضرت	مهدي	عج(	را	معين	كنند.	

ج(	ما	نيز	در	ايام	غيبت	مي	توانيم	جزء	ياران	امام	زمان	)عج(	باشيم.	

د(	پس	از	ظهور	امام	زمان	)عج(،	جنگ	و	بي	عدالتي	پايان	مي	يابد.	

درس پنجم: رهبري در دوران غيبت
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

)استان اصفهان، قزوين، كرمان ـ خرداد 96(1 فتواي فقيهان برگرفته از قرآن و احاديث است. 	

                                                                                       درست         نادرست 

)استان همدان ـ خرداد 96(2 مسلمانان براي حل اختالفات و مشكالت خود مي توانند نزد هر حاكم يا پادشاهي بروند. 	

                                                                                       درست         نادرست 

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

)استان البرز ـ خرداد 96(3 اولين ويژگي عالمان واقعي ............... مي باشد. 	

)استان البرز ـ خرداد 96(4 پس از رحلت پيامبر اكرم صلي اهلل وظيفه هدايت و رهبري مردم برعهده ............... قرار گرفت. 	

بر مردم واجب است از ............... كه از دين خود محافظت مي كنند و برخالف هواي نفس خود رفتار مي كنند، پيروي نمايند. 5
)استان فارس ـ خرداد 96(  

)استان كرمان، زنجان - خرداد 96(6 به رهبري و هدايت مردم جامعه توسط فقيه جامع الشرايط ............... گفته مي شود.	

)استان يزد ـ خرداد 96(7 اسالم شناسان و فقيهان واقعي كساني هستند كه در سخنان و راهنمايي هايشان پيرو سخنان ............... هستند.	

)استان آذربايجان غربي - خرداد 96(8 خداوند در قرآن كريم مردم را از مراجعه به طاغوت ............... كرده است. 	

)استان سمنان ـ خرداد 96(9 امام زمان )عج( از نظرها پنهان شد تا زماني كه جامعه ............... درك حضور ايشان را داشته باشد. 	
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ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

)شهر تهران ـ خرداد 96(10 ويژگي هاي زير مربوط به چه شخصيتي است؟	

»او سياستمداري آگاه بود كه هرگز به كسي ظلم نكرد و در برابر هيچ ستمگري سكوت نكرد و براي عمل به اسالم، از هيچ كس 

نمي ترسيد. او بيدارگر قرن بود و هموار محكم و استوار مي گفت »آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.«

)استان اصفهان ـ خرداد 96( 11 چه كساني در عصر غيبت به يهوديان سرزنش شده در قرآن، تشبيه شده اند. 	

)استان خراسان رضوي ـ خرداد 96(12 ميان وظايف ولي فقيه با ساير فقها چه تفاوتي وجود دارد؟ 	

)استان گيالن، اردبيل ـ خرداد 96(13 يكي از ويژگي هاي امام خميني )ره(: ...............	

)استان همدان ـ خرداد 96(14 بنا به فرموده امام صادق )عليه السالم( هدايتگران واقعي مردم در عصر غيبت چه ويژگي هايي بايد داشته باشند؟ 	

)استان تهران، هرمزگان ـ خرداد 95(15 منظور از واليت فقيه چيست؟	

)استان اصفهان ـ خرداد 95(16 اسالم شناسان و فقيهان واقعي چه كساني هستند؟	

دقت كن و انتخاب كن: عدد گزينه متناسب قسمت الف را در جاي خالي قسمت ب بگذاريد. )1 مورد اضافي است.(	 )استان سمنانـ  خرداد 95(17

بالف

 گسترش عدالت و مهرباني1ـ از عقايد اثرگذار مذهب  شيعه 

 حاكمان زورگو2ـ از شرايط ظهور حضرت مهدي )عج(

 آمادگي مردم جهان3ـ از موانع بزرگ امامان براي اجراي دستورات الهي

 قيام و ظهور حضرت مهدي )عج(4ـ از اهداف قيام حضرت مهدي )عج(

 جنگ و خونريزي 

چرا مردم بايد از واليت فقيه پيروي كنند؟ توضيح دهيد.	 )استان البرز ـ خرداد 96(  18

چرا مردم بايد از فتواي فقيهان پيروي كنند؟	 )استان خراسان ـ خرداد 96(                                     19

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

پس از رحلت پيامبر )ص( وظيفه هدايت و رهبري مردم بر عهده چه كساني قرار گرفت؟	 )استان اردبيل ـ خرداد 96(  20
د(	عالمان	ديني	 	 	 ج(	مراجع	تقليد	 	 ب(	فقيهان	 	 الف(	امامان	
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