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 . درستی  یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص/غ( مشخص کنیدسوالت جای خالی: 

  . مقابل تمایالت پست درون خود شکست خورده و تسلیم شدهر  که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا د  یکس -1

 0/ 25      11(    ص)     

مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد و می فرمود: به زودی زمانی فرا می رسد که در آن    عامام علی   -2

 25/0     8  (  غ)     .کاالیی پر بهاتر از قرآن نیست وقتی که بخواهند به درستی خوانده شود.

 . رد بودن با هم متفاوت اند زن و مرد اگر چه از نظر ویژگی های انسانی با هم مشترک هستند از جهت زن بودن و م -3

 0/ 25     12(     ص )     

 25/0     12(     غ )     انس با همسر پس از بلوغ جنسی آشکار می شود، و نشان دهنده  نیاز به زندگی دیگری است. -4
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 د. جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنیسوالات کامل کردنی :

غیبت    -5 به صورت    "مرجعیت دینی"در عصر   ........................ و  یابد  می  ادامه  فقیه "در شکل..........................    "والیت 

 25/0والیت امام   -  25/0 مرجعیت فقیه  10استمرار پیدا می کند.

.......................تحقیق  امام علی به مالک اشتر: عده ای از افراد مورد اعتماد را انتخاب کن تا در باره وضع ....................... -6

 25/0طبقه محروم 10سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن. . کنند و به تو گزارش دهند 

 9....................... -2............................  -  1جامعه شیعه به دو عامل بستگی دارد: برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی -7

 25/0  آینده سبز- 2 25/0    گذشته سرخ  -1

در  ،  درباره انسان هایی که عزت خود را حفظ کرده اند می فرمایند: خالق جهان در نظر آنان ............... است  ع  امام علی  -8

 25/0  کوچک  –  0/ 25  بزرگ 11........ است..............غیر خدا در چشم آنان ..........نتیجه 

 

عبارات سمت راست با کدام عبارت از سمت    1

پاسخ  به  مربوط  )حرف  است.  مرتبط  چپ 

 صحیح را در پرانتز بنویسید.( 

 6(  دتالش برای برقراری عدالت و برابری.)   -9

25/0 

 25/0   6(ب محبت و مدارا با مردم.)  -10

سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم   -11

 25/0     6(الف)  

 0/ 25    6(   ج مبارزه با فقر و محرومیت.)   -12
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 . به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهیدسواالت کوتاه پاسخ: 

)کتاب "وسیله او جهان نجات یابد.خدا پسرخود ) حضرت عیسی ( را نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به  "عبارت: -13

    2( مرتبط با کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟ 3:16مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 

 25/0تحریف تعلیمات پیامبران پیشین

 3هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است؟  -14

می فرمود: هرگز   ک در جنگ با متکبران و بزرگان قبایل مشر صالف( پیامبر 

 آب مشرکان را زهر آلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید. 

را پدر مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه  صب(مردم پیامبر 

 می بردند. 

از بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و   صج(رسول خدا 

 کار نمی کردند مذمت می کرد. 

: ای جماعت قریش این را بدانید که شرافت انسان به دینداری اوست   صد(پیامبر 

 ت. و انسانیت او به خصلت های اخالقی و اصالت انسان به عقل و اندیشه اوس 

 ق نیکویی است ه(قطعا برای شما در رسول خدا سرمش



2 
 

 

 

 

 

5/0 

 

 

5/0 

 

5/0 
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 َفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرَءاَن َو َلْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغرْي اَّللَِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتََلفًا َكِثريًا أَ  الف(
 می فرماید: خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.   عب(امام باقر  

 25/0  الف(انسجام درونی در عین نزول تدریجی

 25/0ب(جامعیت و همه جانبه بودن

چگونه می توانیم در راستای حفظ وحدت اسالمی مسلمانان از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خوداری   -15

تا بتوانیم با دیگر مسلمانان بر اساس   25/0شایسته است اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم    4کنیم؟  

 25/0  بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم.  به نحو صحیح وبگوییم و اعقادات خود را  معرفت و استدالل سخن

 8مورد  2در راستای تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو، چه کتاب هایی بوجود آمد؟   -16

 0/ 25صحیفه سجادیه -2  25/0نهج البالغه   -1

در دوران غیبت کبری بهرمندی از ایشان    ب( اند؟  امام زمان در دوران غیبت، خود را به چه چیز تشبیه کرده الف(   -17

 25/0  ب(والیت معنوی   0/ 25الف(خورشید پشت ابر    9منحصر در چه چیز است؟  

 9در این مدت امام با چه کسانی ارتباط داشت؟   ب(در چه زمانی آغاز شد؟ع  غیبت صغری امام زمان الف( -18

 0/ 25ب( نواب اربعه یا نواب خاص    0/ 25  260الف( از سال 

 هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید: -19

ائمه اطهار می کوشیدند آن بخش از اقدامات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد در قالب تقیه به    8الف(تقیّه:   

ن کمتر ضربه بخورند. یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشم25/0پیش ببرند  

25/0 

که خداوند در    25/0فطرت در مورد انسان به معنای آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است    2ب(فطرت در انسان:   

 25/0اصل آفرینش وی قرار داده است. 
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 . کامل پاسخ دهیدبه سواالت زیر سواالت بلند پاسخ: 

اْلَعْصِر)  "سوره عصربا توجه به   -20 تَ َواَصْوْا ِِبِْلَقِ  2(ِإنَّ اْْلنَساَن َلِفى ُخْسٍر) 1َو  َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّاِِلَاِت َو  تَ َواَصْوْا    (ِإْلَّ الَِّذيَن  َو 
برتر  ن سوره مربوط به کدام یک از نیاز های  یدید می کند. ب( اهچه خسرانی انسان را تتوضیح دهید  الف( ("  3ِِبلصَّرِب ) 

 1انسان می باشد؟ 

. انسان چه بخواهد چه نخواهد عمر او به سرعت می  الف(از دست رفتن سرمایه وجودی که همان عمر انسان است

امام هادی ع می فرمایند: دنیا بازاری   25/0  گذرد. نیروهای بدنی او تحلیل می روند وتوان و قدرت او کاسته می شود.

همه در این بازار زیان می کنند مگر ایمان آورند و    25/0  جمع دیگری زیان. جمعی درآن سود می برند و  است که  

 25/0  عمل صالح انجام دهند. خودشان حق را رعایت می کنند و هم دیگران را دعوت به حق می کنند.

 25/0کشف راه درست زندگی ب(

کنید:   -21 کامل  را  ثقلین  بِهِما   "الف(حدیث  تَمَسَّکتُم  اِن  ............................................................مَا  الثَّقَلَینِ  فیکُمُ  تارِکُ  اِنّی 

 5"  ........................................... وَ اِنَّهُما لَن یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحَوضِ

 ید.ب(دو پیام برای حدیث ثقلین بنویس

 25/0  لن تضلوا ابدا  - 25/0کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی  الف(

 25/0 همانطور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند قرآن و اهل بیت نیز از هم جدا نمی شوند. - 1 ب(

 25/0 همانطور که قرآن همیشگی است وجود معصوم نیز همیشگی است. -2

 شوند که به هر دو تمسک جویند. در صورتی مسلمانان گمراه نمی -3



3 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16 

 

 نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی کرد بلکه بادید از هر دو پیروی کرد. -4

 7دو مورد از نتایج نامطلوب نگهداری حدیث )به شیوه حافظه سپاری( بعد از پیامبر را بنویسید؟   -22

  اصل و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن 25/0افزایش یافتالف( احتمال خطا در نقل احادیث 

 25/0  .حدیث فراهم شد 

  تحریف حدیث ب( شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های شخصی به جعل یا

 25/0  .یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند 0/ 25پرداختند، 

در احکام دینی    را شخصی  سلیقه  ناچار، به   و ماندند  بهره  بی هدایت مهم منبع  یک از محققان و  مردم  از  بسیاری( ج 

 .دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند 

ایشان    فرمودند: من از پدرم، اما کاظم شنیدم وع  امام رضا    "با توجه به حدیث سلسله الذهب به سواالت پاسخ دهید:  -23

  ... از رسول خدا شنید که فرمود: کلمه ال اِلهَ ااِل اهللِ حِصنی  ع از پدرش، امام صادق و ایشان از پدرش، ........ و امام علی 

،کلمه ال اله اال اهلل قلعه محکم من است هر کس به این قلعه محکم من وارد شود از عذاب من در امان می ماند. پس  

 8  "بشروطها و انا من شروطها اما به شرط های آن و من از جمله شرط های آن هستم.  از اندکی درنگ، امام فرمود:

 الف( منظور امام از اینکه من از جمله شرط های آن هستم یعنی چه؟  

و تجلی  25/0بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود   25/0منظور امام این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست

 25/0توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر می شود.  

 ب( نحوه بیان این حدیث نشان دهند چیست؟   

 25/0 نشان می دهد که چگونه احادیث رسول خدا از امامی به امام دیگر منتقل می شده است.

هید منتظران حقیقی چگونه از فرمان های امام عصر در دوران غیبت پیروی می کنند؟ ب(رسول خدا  الف(توضیح د -24

 9در این باره چه فرمودند؟ 

از جمله   25/0و مقابله با طاغوت25/0عمل به احکام فردی و اجتماعی دین 25/0مراجعه به عالمان دین،   الف(

 .دنبال انجام آن هستند امام زمان است که پیروان آن حضرت به  دستورات

  .برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد   خوشا به حال کسی که به حضور قائم:رسول خدا می فرماید   ب(

25/0 

 10فقیهی که رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد باید چه شرایطی داشته باشد؟  توضیح کامل بنوسید.   -25

به   ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز3 25/0  ــ عادل باشد.2 25/0  ــ باتقوا باشد.1

 25/0  .ــ مدیر و مدبر باشد و بتواند جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند 4  25/0  دست آورد.

  .دشمنان بایستد و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس و واهمه، در برابر زیاده خواهی    ــ شجاعت5  

الف( قرآن کریم مهمترین معیار همسر شایسته را چه می داند؟ ب(توضیح دهید چرا معاشرت های قبل از ازدواج   -26

 12توصیه نمی شود؟

 25/0.  از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته، باایمان بودن اوست  الف(

  نداده  ما   به   را   ها  معاشرت   گونه   اینخداوند اجازه    خاطر همان آثار، نتیجه بخش نیست و آثار زیان باری دارد که به    ب(

نفر حاکم می شود و دختر و پسر شخصیت واقعی خود را  این معاشرت ها، معموالً احساسات بر هر دو در 25/0  .است

معموالً 25/0را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود.    پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد خود

 25/0  .رابطه و جدایی می انجامند  ، بیشتر این معاشرت ها به سستی

 


