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                                                                                                  سؤاالت           

1 

 آیه ی ) قُل اِن کُنتُم تُحِبّونَ الّلهَ فَاتَّبِعونی( به چه موضوعی اشاره دارد؟

 ب(توحید            ج( تولّی        د( امامت        الف(تبرّی    

2 

 غیبت صغری امام زمان )علیه السالم( چندسال طول کشید؟

 سال 89سال      د( 79سال          ج(69سال        ب( 59الف(

3 

 جانشین او شد.درسال ................ معاویه از دنیا رفت و ........................ 

 هارون_هجری 60یزید       د(_هجری 60هارون        ج(_هجری 61یزید         ب( _هجری 61الف(

4 

 معنی آیه ی )لَم یَلِد وَ لَم یولَد ( چیست؟

 د(خداوند بی نیازاست   الف(خداوند یکتاست        ب( همتا و همانندی ندارد    ج( فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست

5 

نفر از یارانشان در صحرای کربال در  امام حسین )علیه السالم( در روز ................... سال ........... به همراه .......................الف(

 مقابل لشکر یزید ایستادند و به شهادت رسیدند.

 آبان  روز ملی ........................................  نام گرفته است. 13ب(در کشور ما بعداز انقالب اسالمی روز 

 اولین پیامبر خدا .............................. و اخرین پیامبر خدا ................................. بوده است.ج(

 ............................. به یکتایی و یگانگی خداوند شهادت می دهند.د(مسلمانان هرروز در ..................... و......................... و.

6 

 معنای هرکدام از اصول زیر را بطور کامل توضیح دهید.

 :الف(توحید

 

 :ب(نبوت

 

 :ج(امامت

 

 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 

 ششممقطع : 

 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:
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7 

 پیامبران اولوالعزم چند نفر هستند؟ نام ببرید 

 

 

 

8 

 امام حسین)علیه السالم( چه بوده است؟ هدف قیام

 

 

9 

 و "امربه معروف و نهی از منکر وجود دارد؟" تولّی و تبرّی "چه ارتباطی بین 

 

 

10 

 زیرپاسخ دهید.لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ وَ یُطَهِّرُکُم تَطهیراً ( به سواالت  ) اِنَّما یُریدُ الّلهُیهبا توجه به آ

 الف( این آیه به چه نامی معروف است؟

 ب(معنای کامل آیه را بنویسید.

 

 

 ج(نام سوره و شماره آیه آن را بنویسید.

11 

 عالمه حلی در مسیر رفتن به حرم سیدالشهدا با چه کسی برخورد کرد؟ و چه اتفاقی افتاد؟

 

 

 

12 

از چه زمانی شروع شد؟ چندسال طول کشید؟در این مدت چگونه مردم با امام زمان غیبت صغری امام زمان)علیه السالم( 

 ارتباط داشتند؟بطور کامل توضیح دهید.

 

 

 

13 

 جانشینان امام زمان در زمان غیبت کبری چه کسانی هستند؟

 

 2از 2صفحه ی 
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 کلید ردیف

 گزینه ج 1

 گزینه ب 2

 گزینه ج 3

 گزینه ج 4

5 

 نفر 72هجری /  61محرم /سال  10الف( 

 ب(مبارزه با استکبار

 ج(حضرت ادم)ع( /حضرت محمد)ص(

 د(نماز / اذان/ اقامه

6 

 خدایی جز او نیستالف(توحید:خداوند یکتاست و 

 ب(نبوت:خداوند مهربان پیامبرانی را از میان انسانهای خوب و نیکوکار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و انان را با دستورات

 الهی اشنا کنند

وازده نفرند با نام امام ج(خداوند جانشینان بعد از حضرت محمد را نیز تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی کرده است ایشان که د

 شناخته می شوند.

7 
 نفر5

 حضرت نوح / حضرت ابراهیم/ حضرت موسی/ حضرت عیسی/ حضرت محمد

 همانا من برای اصالح امت جدم قیام کردم من میخواهم امر به معروف ونهی از منکر کنم 8

9 
واالی خلقت نشان میدهد . تولی مانند امربه معروف مارا به هر دو از فروع دین است و مسیر روشن ومشخصی را برای رسیدن به هدف 

 سمت خوبی ها هدایت میکند وتبری نیز مانند نهی از منکر مارا از بدی ها باز میدارد.

10 
 الف(ایه تطهیر

 گرداند ب(همانا خداوند اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دورسازد و شمارا پاک و مطهر

 33ج(سوره احزاب آیه 

11 
 امام زمان را مالقات کردند

تمام سواالت خود را از او پرسید و جواب کامل گرفت وبعد ازینکه فهمیدند او امام زمان است از هوش رفت  و بعد که به هوش امد 

 امام زمان رفته بود.

12 
سال طول کشید و  69پنهان شدند و دوران غیبت صغری شروع شد که بعد از شهادت امام حسن عسگری به فرمان خدا از دید مردم 

نفر بودانسانهاایی بسیار دانا  با ایمان و مورد  4افراد خاصی برای ارتباط با مردم وجوداشتند جانشینان امام زمان بودند که تعدادشان 

 اعتماد امام بودندو وظایف بسیار مهمی به عهده داشتند

13 
اصی را معرفی نکرده است ولی به مردم سفارش کردند که در این دوران به عالمان و فقیهان پرهیزگاری مراجعه امام زمان افراد خ

 کنند که با احکام و معارف دینی اشنایی کاملی دارند.این عالمان در زمان حاضر مراجع تقلید هستند.

 بادآواحد سعادت  سرای دانشستان غیردولتی پسرانه دب

 

 
 98-99سال تحصيلی  نمونه سواالت کليد

 هدیه های آسماننام درس: 

 

 

 .................نام دبير: 
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