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 عت؟یؾًاخت وػبَد چ یي راه بزایتز ي ٍ داوغیبهتز .1
  الف( ؾًاخت اٌعاى 

 خذا  یها خلقت ٍ ٌػهت یًؼ ٍ راسهایب( وعالػه در اغزار آفز
  ج( وعالػه در اغزار وزگ ٍ دهاى آخزت 

 ه ٌفظ ید( ؼبادت ٍ تشك

 عت؟  یت خذاٌٍذ ٌعبت به رٍس دشا دارد چیه بز والكیكه تك یي اثزیتز وهن .2
 ًكه خذاٌٍذ قذرت ٌاوحذٍد دارد. یبه االف( اؼتقاد 

 باؾذ.  یو یؼلن ٌاوتًاه یًكه خذاٌٍذ دارایب( اؼتقاد به ا
 قفت ؼذالت اغت.  یًكه خذاٌٍذ دارایج( اؼتقاد به ا

 شد.یخ یش به وبارسه بز وید( با اؼتقاد وؽزكاى ٍ وًكزاى رغتاخ

 عت؟ یچ یاٌحزاف ٍ گهزاه یها ًهیسو .3
  ب( كبز ٍ غزٍر   تكاب گًاه ها ٍ ار اس هَط یزٍیالف( پ

  الف ٍ جد(      یج( دهل ٍ ٌاداٌ

 اغت؟  یتیاوت چه ٌَع والكیت خذاٌٍذ در رٍس قیوالك .4
  یقیت حقیب( والك    یت اؼتباریالف( والك

 چكذام ید( ه    یت قزاردادیج( والك

 عت؟ ین چیوًظَر اس قزاط وعتق .5
  اس ائهه)ع( یزٍیب( پ    اس قزآى  یزٍیالف( پ

 د( الف ٍ ب  ٍ ؼهل به دغتَرات خذا  یي خذاپزغتیآئ ج(

 خذاغت؟  یها ي ٌامیتز داوغ« اهلل»ا یآ .6
 كًذ. یكخا باسگَ ویزا ههه قفات پزٍردگار را به قَرت یالف( بله؛ س

 ن. یكً یآغاس و« بعن اهلل»زا وا هز كار را با یب( بله؛ س
 عت.یزا باسگَ كًًذه قفات دهال ٍ دالل ٌیز؛ سیج( خ
 ٍدَد دارٌذ.  یضگیي ٍیش با چًیٌ یگزید یها ز؛ ٌامید( خ
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 عت؟ ین چیوالك قزاط وعتق .7
 ذهیظ در ؼهل ٍ ؼقیٍ ادتًاب اس افزاط ٍ تفز یرٍ اٌهیالف( و

 وأٌَط بَدى با قزآىب( 
 ت)ع( یج( تَغل به اهل ب

 ههه وَاردد( 

  عت؟یچ« هنیي اٌػهت ؼلیقزاط الذ»فه یه ؾزیدر آ« ٌػهت»وقفَد اس  .8
  یواد یها ب( ٌػهت اوبز خذا)ؿ( یٌػهت ٍدَد پالف( 

 ت به حقید( ٌػهت هذا    یوػًَ یها ج( ٌػهت

 عت؟ یابشار ؾًاخت اٌعاى چ .9
  یب( ؼقل ٍ ٍح   الف( حظ ٍ ؼقل 

 یید( ؼقل به تًها    یج( حظ، ؼقل ٍ ٍح

 در اٌتظارؾاى اغت؟   یهاى دارٌذ چه پاداػ وههیب ایكه به غ یاهل تقَ .11
 یتگارالف( فالح ٍ رغ

  ؾٌَذ یاوبزاى وحؽَر ویب( با پ
 دارٌذ.  یخَب ٍ راحت یا سٌذگیدٌ ج( در
 بهؽت.  یها اس ٌػهت یوًذ هد( بهز

 عت؟ یي چیوًافق یي ادؼایتز ي ٍ وهنیٌخعت .11
  یب( اقالح غلب    یا غلبیالف( دٌ
  یرٍؾًگز ید( ادؼا   اغت یر یج( ادؼا

 عت؟ یغ چیَه تبلیي ؾیاثز گذارتز .12
  ب( دؼَت با سباى     یؼهلالف( دؼَت 

 حت ٍ وَؼظه ید( ٌف ق كتاب ٍ ٌَؾتي یغ اس غزیج( تبل
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  كذام اقَل وؽتزك اغت؟  یاى آغهاٌیدر تهام اد .13
  ذ، وػاد، ٌبَتیب( تَح  ذ، ٌبَت، اواوت یالف( تَح

 ذ، وػاد، اواوتید( تَح ذ، وػاد، اٌخام ؼهل قالحیج( تَح

 اغت؟  ییٍاصه قلَات به چه وػًا .14
 ب( درٍد فزغتادى  ٍرٍد در ٌػهت ٍ رحهت  الف(

 د( ب ٍ ج  اوبز یج( غالم ٍ درٍد بز پ

 ز قبله چه بَد؟ ییل تغیدل .15
  اوبز یؼ پیالف( آسوا

 ب( وؽخـ ؾذى وَضغ وؤوًاى ٍ وؽزكاى 
  اى یهَدیج( وخالفت با 

 اوبز اس خذاٌٍذ وتػالید(  درخَاغت پ

 عت؟ یاغاط كار خذاٌٍذ بز چ .16
  ب( ؼذالت     الف( ؼفَ

 د( رحهت   فز ٍ وخاسات یج( ك

 به كار ٌزفته اغت؟  ییقلب در قزآى به چه وػًا .17
 ؾكل  یب( قلب قًَبز  الف( رٍح ٍ وزكش ادراكات 

 د( وزكش ؼَاغف ٍ احعاغات    ج( رٍح ٍ داى

 عت؟  یي اثز ٌفاق چیتز وهن .18
  یق الهیالف( باسواٌذى اٌعاى اس درك حقا

 در داوػه  ب( بَدَد آوذى هزج ٍ وزج
 د( ب ٍ ج  ـ حق اس باغل یوزدم در تؽخ یج( گهزاه

 ظ در وخالفت با خذاٌٍذ چه بَد؟ یشه ابلیاٌگ .19
 ب( كبز ٍ غزٍر   الف( حعادت به آدم  

 د( الف ٍ ج     ز آدم یج( تحق
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 اغت؟  یات قزآى داٍداٌه بَدى در دٍسخ وخفَؿ چه كعاٌیبز اغاط آ .21
 ات قزآى یآ ب كًًذگاىیب( تكذ    الف( كافزاى 

 د( الف ٍ ب    ج( وًافقاى 

 عت؟ یي غخي اس كیا .21
 «رغذ. یگزاى ویٌَرػ به د یغَسد ٍل یاغت كه خَدػ و یؼهل وثل چزاغ یؼالن ب»

 ب( حضزت وحهذ )ؿ(  )ع( یالف( حضزت ؼل
 د( اوام رضا)ع(    ج( اوام كاظن)ع( 

 عت؟ یغلبه بز وؽكالت چ یبزا یدٍ ركي اغاغ .22
  ب( قبز ٍ سكات  الف( ٌهاس ٍ اوز به وػزٍف 

 د( قبز ٍ اوز به وػزٍف    ج( قبز ٍ ٌهاس

 عت؟ یراه بخؽؼ در آخزت چ .23
 ب( ؾفاؼت    الف( تَبه 
 به پذر ٍ وادر  یكید( ٌ   ل یج( اؼهال ٌ

 به چه وػًاغت؟ « ٌكال» .24
 اغت كه اثز آى باقز ٍ ظاهز باؾذ. یالف( ؼذاب

 واٌذ. یٌه یاقاغت كه اثز آى ب یب( ؼذاب
 گزاى اغت.یه ؼبزت دیاغت كه وا یج( ؼذاب

 د( الف ٍ ج

 ؾٌَذ؟   یداخل بهؽت و یؼ قزآى چه كعاٌیغبق فزوا .25
 اٍرٌذ ٍ ؼهل قالح اٌخام دهًذ.یب هاىیكه ا یالف( كعاٌ

 خَاًٌذ.  یكه ٌهاسؾاى را به وَقغ و یب( كعاٌ
 كًًذ. یكه در بزابز وؽكالت قبز و یج( كعاٌ
 ًذ. یدَ یدر وؽكالت اس خذاٌٍذ اغتػاٌت وكه  ید( كعاٌ
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 بَده اغت؟ یچه رغالت یدر اؼفار ٍ قزٍى وختلف بزا یاوبزاى الهیآوذى پ .26
  یاله یها ٌػهت یادآٍریالف( 

 یهاى فعزیب( درخَاغت اداوه پ
 اوبزاى گذؾتهیؼَت پذ دیج( تخذ

 د( ههه وَارد

 عت؟ یؼلت ٍرٍد اٌعاى به كفز چ .27
 ها ٍ ارتكاب گًاه اس هَط یزٍیپ ب(   الف( تزك ٌهاس 

  ید( رباخَار  ج( قبز ٌكزدى در وؽكالت

  عت؟ یچ یادتهاؼ یها یروش ههبعتگ .28
  ب( خهظ    الف( ٌهاس دهاؼت 

 د( حح     ج( سكات 

 ل داد چه بَد؟ یاغزائ یكه خذاٌٍذ به بً یي ٌػهتیتز وهنغَره بقزه،  122بز اغاط آیه  .29
 عبت به وزدم سواٌؽاىل ٌیاغزائ یلت بًیٍ فض یالف( بزتز

 لیاغزائ یبً یبزا یاوبزاى الهیب( فزغتادى پ
 اس آغهاى  یج( فزغتادى وائذه اله

 اس غتن فزؼَى  ید( آساد

 عت؟ یها چ ؼ اٌعاىیهذف اس آسوا .31
 ها  ٌهفته اٌعاى یب( ظهَر ٍ بزٍس اغتػذادها الف( آگاه ؾذى خذاٌٍذ 

  د( ب ٍ ج   الػ ٍ ؼهل اٌعاىج( ت

 
 
 
 
 


