
 

 

 

 ردیف

 رهبری در عصر غیبت نام درس :    باسمعه تعالی سواالت تستی پیام نهم     
 نام طراح:معصومه عرب عامری     59-59سال تحصیلی هفتم   درس 

 

 گرفت؟ قرار کسانی چه برعهده مردم رهبری و هدایت وظیفه( ص) اکرم رسول رحلت از پس 

 دینی عالمان( دحاکمان( جمعصوم امامان( بدانشمندان( الف

 است؟ کسانی چه عهده بر( عج) زمان امام غیبت عصر در مردم رهبری 

 کاران پرهیز و مومنان(ددینی عالمان(جحاکمان( بص)پیامبر(الف

 است؟ شده بیان فقیهان های ویزگی گزینه کدام در 

 هستند خدا دستور مطیع -کنند می رفتار خود نفس برخالف-دین محافظ– پرهیزکار(الف

 هستند خدا دستور مطیع-دین محافظ(ب

 کنند می عمل خود نفس خالف بر -پرهیزکار(ج

 دین محافظ-کار پرهیز-هستند خدا دستور مطیع(د

 است؟ منبع کدام از گرفته بر فقیهان فتواهای 

 دیگر فقیهان فتواهایاحادیث و قرآن(جاحادیث( بقرآن(الف

 .گویند می.............الشّرایط جامع فقیه توسط جامعه مردم هدایت و رهبری به 

 شناسان حدیث(دفقیهان( جفقیه والیت(بتقلید مرجع(الف

 هستند؟ کسانی چه( عج) زمان امام جانشین و نایب 

 حاکمانقرآن حافظانشناسان حدیث(بفقیهان(الف

 گرفت؟ قرار کسانی چه عهده بر جامعه رهبری مهم مسئولیت(ره) خمینی امام رحلت از پس 

 اراکی اهلل دآیتعلوی اهلل آیت(جگلپایگانی اهلل آیت(بای خامنه اهلل آیت( الف

 جامعه رهبری برای فرد ترین شایسته خبرگان مجلس سوی از ای خامنه اهلل آیت که شد سبب ویژگی کدام 

 شوند؟ معرفی اسالمی

 شجاعت و اندیشی دور(الف

 پرهیزکاری و شجاعت( ب  

 اسالمی انقالب و امام به وفاداری و پرهیزکاری(ج

 اسالمی انقالب و امام به داری وفا-پرهیزکاری-شجاعت -اندیشی دور(د 

 است؟ درست گزینه کدام 

 هستند معصومین سخنان پیرو راهنمائیهایشان و سخنان در که هستند کسانی واقعی شناسان اسالم(الف

 می بازگو مردم برای را السالم علیهم امامان و اکرم پیامبر نظر ای مسئله هر در فقیهان و شناسان اسالم(ب

 کنند

 دهند می تغییر اطرافیانشان و خود نفع به را خدا احکام شناسان اسالم(ج

 باشد می صحیح ب و الف موارد(د

 است؟ شده بیان گزینه کدام در( عج) زمان امام جانشینان و فقیهان برابر در مردم وظیفه 

 بودند موظف معصوم امامان زمان در که گونه همان کنند پیروی فقیهان از غیبت عصر در موظفند مردم(الف

 کنند اطاعت



 بودند اطاعت و پیروی به موظف معصوم امام زمان در فقط مردم(ب

 کنند اطاعت زمان امام از باید فقط مردم(ج

 کنند اطاعت فقیهان و زمان امام از باید مردم(د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


