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 بارم سؤال ردیف

 «پیامبر اکرم )ص( »بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا که هستی خدا با توست .                     

 مشخص کنید .× گزینه صحیح را با عالمت 

 سپرد؟ کسانی که ...........نباید هدایت و رهبری جامعه را به دست چه کسانی  -1

 ب( از دین خود محافظت می کنند                 الف( برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند

  د( در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند .                        ج( مطیع دستورات خداوند هستند  

5/0 

 چرا مخالفت با فقها، مخالفت با معصومین )ع( است ؟ زیرا...... -2

  الف(  فتوای فقیهان برگرفته از قرآن و احادیث است .

  ب( احکام خداوند را به نفع مردم تغییر می دهند .

  ج( در مسائل دینی اظهار نظر می کنند .

  کنند .د( بهتر از دیگران می توانند انسان ها را هدایت 

5/0 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .

  5/0نادرست        .            درست  هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده عالمان و دانشمندان دینی است  -3

  5/0نادرست       هرکس که در مسائل دینی اظهار نظر کند، شایستگی رهبری بر جامعه اسالمی را دارد .     درست   -4

 در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .

 5/0 . به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط، ..................... گفته می شود  -5

 5/0 پس از رحلت پیامبر ) ص ( ، وظیفه هدایت و رهبری مردم بر عهده ..................... قرار گرفت . -6

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 او کیست؟  -7

ریکا هیچ غلطی نمی تواند آم» توار می گفت : برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید . همانگونه که محکم و اس» 

 .« : ....................وقتی نام امام حسین را می شنید اشک از چشم هایش جاری می شد « بکند
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 5/0 نایب و جانشین امام زمان ) ع ( چه کسانی هستند؟ ....................  -8

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

 چه ویژگی هایی در آیت اهلل خامنه ای باعث شد که پس از رحلت امام خمینی ) ره( شایستگی رهبری جامعه اسالمی  -9

 را داشته باشند؟    

1 

 5/1 صادق ) ع ( آیا می توان برای حل اختالف به هر حاکم و پادشاهی مراجعه نمود؟بر اساس سخن امام  -10 

 5/1 اسالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟  -11

 2 چرا امام زمان) ع ( به دستور خداوند از نظر ها غایب شد؟ -12

 10 جمع                               موفق باشید                                                                                                                      

 

 گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی


