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 بارم  ردیف

 مشخص کنید غو  صدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با  1
 الف. خداوند متعال پاسخ نیازهاي طبیعی و غریزي را در عالم طبیعت آماده کرده است

 نفر از بزرگان بنی هاشم حضور داشتند 40در واقعه غدیر  ب.
م صلی اهللا السارا مشاور و پشتیبان و شریک در امر هدایت براي پیامبر ن رواساس آیه منزلت خداوند متعال ها برج. 

 .علیه و آله و سلم قرار داد
 حضرت فاطمه سالم اهللا علیها داراي مقام عصمت استد. 

 در حدیث روایت شده از جابر اسامی دوازده معصوم ذکر شده استهـ . 
 یک از گناهان معصوم نیستیمما انسان ها در مورد هیچ و. 
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 پاسخ کوتاه دهید 2

 ؟اولین و برترین حافظ قرآن چه کسی بودالف. 

 پایان می پذیرد ،کدام مسئولیت پیامبر اکرم با رحلت ایشانب. 

 منشا دین واحد چیستج. 

 .سوال کدام یک از نیازهاي برتر می باشد ،چگونه زیستند. 
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 تعریف کنید 3

 فطرت  الف. 

 طاغوتب. 
1 

 1 توضیح دهید مرجعیت دینی و والیت ظاهري را 4
 2 )چهار مورد(چند مورد از ابعاد رهبري پیامبر اسالم را بنویسید  5
 2 دو نتیجه و پیام آیه تطهیر را بنویسید 6

 2 ؟شودتوضیح دهید انسان توسط خداوند متعال چگونه هدایت می 7
 2 .کامل توضیح دهیدووجود قوانین تنظیم کننده در اسالم را با مثال  8
 2 ؟معصوم نباشد چه پیامدهایی دارد و اگر پیامبري ؟یعنی چه عصمت 9

 1 آیه شریفه به چه موضوعی درباره قرآن اشاره دارد 10
 جاهاي خالی را پر کنید 11

 ...............و :................. ویژگی هاي پاسخ به سوال هاي اساسی عبارتند ازالف

 آورده اند ....................است و همه آنها یک  ...............ب. محتواي اصلی دعوت پیامبران 
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