گزینه درست را انتخاب نمایید.
-1کدامیک از موارد زیر جز اصول دین مسلمانان نیست؟
الف)توحید

ب)زکات

د)نبوت

ج)معاد

 -2در سوره توحید به کدام صفت خداوند اشاره نشده است؟
الف)بی نیازی

ب)یکتایی

ج)علم و دانایی

د)بی مانندی

-3اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی هستند؟
الف)حضرت آدم(ع)-حضرت محمد(ص)
ب)حضرت محمد(ص)-حضرت آدم(ع)
ج)حضرت موسی(ع)-حضرت عیسی (ع)
د)حضرت عیسی (ع)-حضرت موسی(ع)
 -4امام حسین (ع) به همراه یارانش در چه تاریخی و در کجا به شهادت
رسیدند؟
الف)دهم محرم سال -11کربال

ب)دهم محرم سال -16کربال

ج)دهم محرم سال -11کوفه

د)دهم محرم سال – 16کوفه

 -5کدامیک از آیه های زیر در خصوص موضوع((تولی))نیست؟
الف)(ای پیامبران به مومنان )بگواگر خدا را دوست دارید،ازمن پیروی کنید
ب)انما المومنون اخوه

ج)ال یتخذ المومنون الکافرین اولیا
د)(ای پیامبران به مومنان )بگوبه خاطر رسالتم از شما پاداشی جز دوست
داشتن اهل بیتم نمی خواهم.
 -1عبارت (وقتی امام عاشقان غایب است اطاعت از خامنه ای واجب است با
کدامیک از موارد زیر ارتباط معنایی دارد؟
الف)مراجع تقلید دینی

ب)ولی فقیه

ج)غیبت کبری

د)همه موارد

 -7خداوند در( سوره حمد )از روز قیامت به چه نامی یاد می کند؟
الف)یوم الجزا

ب)یوم الحسرت

ج)یوم الدین

د)یوم الحشر

 -8در کشور ما کدام روز به عنوان روزملی مبارزه با استکبارنام گرفته است؟
الف) 13آبان

ب)22بهمن

ج)13بهمن

د)9دی

 -9خداوند در آیه ی  12سوره ی حجرات کدام عمل ناپسند را به خوردن
گوشت برادر مرده تشبیه کرده اند؟
الف)عیب جویی کردن
ب)غیبت کردن

ج)دادن القاب زشت به یکدیگر
د)مسخره کردن همدیگر

 -16یکی از فرزندان حضرت یعقوب (ع)که مورد حسادت برادرانش قرار
گرفت.
الف)بنیامین

ب)هارون

ج)یوسف

د)داوود

-11حدیث((قو علی خدمتک جوارحی))به چه معنی است وتوسط کدام امام
بیان شده است؟
الف)خدایابه اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده-امام علی(ع)
ب) خدایابه اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده-امام حسین(ع)
ج)در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید-امام علی (ع)
د) در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید-امام حسین(ع)
-12کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف)مسافری که نمازش را شکسته می خواند ،روزه اش درست است
ب)اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند،روزه اش صحیح است
ج)اگر روزه دار ،قبل ظهر حرکت کندروزه اش صحیح است
د)اگر کسی از محل سکونتش  25کیلومتر فاصله بگیرد،می تواند نمازش را
کامل بخواند.
-13در پایان ماه رمضان،عید  ...........فرا می رسدو مسلمانان در آن روز به
عنوان  ..........پولی را به نیازمندان می دهند
الف)فطر -خمس

ب)غدیر -خمس

ج)غدیر – زکات

د)فطر -زکات

-14در چه صورتی تالش و کوشش،موفقیت بهتری را به دنبال خواهد داشت؟
الف)با نظم و برنامه ریزی همراه باشد

ج)فقط با برنامه ریزی همراه باشد

د)داشتن هدف در کارها کافی است

ب)فقط با نظم همراه باشد

-15کدام بیت به مفهوم آیه ی((وان لیس لالنسان اال ما سعی)) اشاره دارد؟
الف)هرچه کنی به خود کنی

گر همه نیک وبد کنی

ب)نابرده رنج،گنج میسر نمی شود
ج)شکرانه بازوی توانا

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

بگرفتن دست ناتوان است

د)تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

-11فایده مراسم بزرگ و با شکوه حج برای مسلمانان کدام است؟
الف)اتحاد و همدلی-حل مشکالت جهان اسالم
ب)کمک به فقیران و نیازمندان
ج)قربانی کردن-دادن زکات
د)طواف خانه ی خدا
 -17امام زمان(ع)چندمین فرزند از نسل امام حسین (ع) هستند؟
الف-هفتمین

ب -هشتمین

ج-نهمین

د-دهمین

-18کدامیک از پیامبران زیر جز پیامبران اولوالعزم هستند؟
الف-حضرت یوسف(ع)

ب-حضرت یعقوب (ع)

ج -حضرت ابراهیم (ع)

د -حضرت آدم (ع)

-19کدامیک از جمله های زیر مربوط به «امر به معروف» است؟
الف-با دوستان خود نزاع و بد اخالقی نکنید.
ب-غیبت کردن و سیگار کشیدن در این مکان ممنوع است.
ج-در کار دیگران تجسس نکنید.
د-به نماز نگو کار دارم ،به کار بگو وقت نماز است.
-26نام کتاب آسمانی حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع)به ترتیب کدام
است؟
الف-زبور-تورات
ج-تورات-زبور

ب-انجیل -تورات
د-تورات -انجیل

