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1سوال  

گرفتن پاداش نیک-پیشه کردن نیکوکاری ومعلول-الف:انجام کار نیک وروی آوردن به خدا علت  

 ب:الصاله ویوتون زکات وهم راکعون ترجمه همانا ولی شما فقط خداوند ورسول او وکسانی که ایمان آورندگانی که نماز را برپا

 می دارند ودر حال رکوع زکات میدهند

 ج:عدالت بی مانند امام علی

 سوال درست یا نادرست 

:درست7:نادرست   6:درست   5:درست  4  

 سوال ج با کلمات مناسب پر کنید 

:مشروعیت 11:برنامه های اسالمی 10:عمر خود 9 برترین اعمال:8  

 پاسخ کوتاه 

:مرجعیت دینی ووالیت ظاهری 12  

انند چون ایشان مسولیت براندازی حکومت های که در صدد بودن به محض تولد امام مهدی را به قتل برس:نیت حاکمان عباسی 13  

 فاسد را داشت 

:بنی امیه و بنی عباس 14  

:کارگزاران جامعه وظیفه ی خود را به درستی انجام دهند15  

از والیت ظاهری شمرده میشود :والیت معنوی همان سرپرستی ورهبری معنوی انسان های است که مرتبه برتر وباالتر 16  

شیعه در لغت به معنی پیرو یار وطرفدار است که در قران هم همین معنی است 17  

:تقیه برخی اقدامات ومبارزات امامان که دشمنان نسبت به انان حساسیت داشت در قالب تقیه انجام میشد یعنی در عین مخفی ماندن 18

کنندرا به دشمن وارد اقدامات بیشترین ضربه   

:عزت به معنای نفوذ ناپذیری وتسلیم نبودن 19  

:ب23:و   22:الف   21:د    20کشف ارتباطات:  

:پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسای کنید برای وفای به عهد خود قران شکنندگان را تشخیص دهید فراموش  کنندگان قران 24

 را بشناسید پس همه این ها را از اهلش طلب کنید 

مه ی مصلح به منتظران اضافه شده است یعنی کسانی که در انتظار امدن هستن مصلح هستند وخودشان باید اصالح کننده باشد :کل25  

عفاف پیشه کنند تا خداوند بهترین سامان را به ازذواج انان دهد همچنین فرموده :قران کریم دختر وپسر میخواهد که قبل از ازدواج 26

ابطه نامشروع چه اشکار چه پنهان با جنس مخالف نباشندانان به هیچ وجه در پی ر  

:حضور یعنی در بین مردم باشد ومردم و را ببینند اما ظهور یعنی در بین مردم هستند اما مردم با چشم ظاهری ایشان را نمی بینند 27

 اما امام زمان مردم را میبینند اما مردم با چشم ظاهری ایشان را نمیبینند


