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 به کاس سفته است؟ « الن»دس چًذ سَسه اص قشآى کشین حشٍف وقطػه  .1
 ب( پًذ سَسه    سَسه الف( چهاس 

 د( هفت سَسه    د( طص سَسه

 ٌاصل طذ؟ طذ، یا به تذسیذ ٍاسد قشآى کشین یک زا بش قلب پیاوبش آیا  .2
 سال تذسیری  23ب( طی   زا الف( دس طب قذس یک
  د( الف ٍ ب   زا  د( دس طب وبػج یک

 گَیًذ؟  وی« حق»چشا به خذاٌٍذ وتػال  .3
 است.    صیشا ههه چیض به حق آفشیذه طذهالف( 

 ت غیش قابل اٌکاس است. تشیي ٍاقػّی صیشا رات وقذس اٍ بضسگب( 
 چَى حق به وػًای وطابقت ٍ ههاهًگی است. د( 

 د( ههه وَاسد 

  ؟ٌیستهای تَسات  کذام یک اص وَاسد صیش اص بخص .4
 ب( سفش خشٍد    الف( سفش اؼذاد

 د( سفش وضاویش    د( سفش تحًیه 

 ضابه به کاس سفته است؟ تچشا دس قشآى آیات و .5
 . کًًذ سا فشاهن ویضابه صویًه فکش ٍ تذبّش تالف( چَى آیات و

 خَسد.  ب( احساس سابطه ٍ ٌیاص به سهبشاى آسهاٌی دس آٌها به چضن وی
 ضابهات ٍسیله آصوایص وشدم هستًذ. تد( و

 د( ههه وَاسد 

 دهذ؟  چه کسی اوَس وادی سا دس ٌظش اٌساى صیًت وی .6
 ب( طیطاى    الف( هَیٰ ٍ هَس

 د( الف ٍ ب    د( خذاٌٍذ وتػال
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  کًًذ، اص لزات دٌیا وحشٍم خَاهًذ طذ؟ ی ٌاوضشٍع صشف ٌظش ویها آیا افشاد با ایهاى که اص لزت .7
  بشٌذ. وی  خیش، ایي افشاد هن اص لزات وضشٍع دٌیا ٍ هن لزات آخشت بهشهالف( 

 ب( بله، اّوا ایي افشاد به سحهت پشٍسدگاس اویذٍاسٌذ. 
 تش آخشت اویذٍاسٌذ.  د( خیش، ایي افشاد به لزات ؼالی

 بشٌذ.  وی  اص لزت وًازات با پشٍسدگاس بهشه د( بله، اّوا ایي افشاد

 های با تقَا چیست؟  وههتشیي صفت اٌساى .8
 الف( وتقیي کساٌی هستًذ که با تهام دل ٍ زاى وتَزه پشٍسدگاس هستًذ.

 ب( کساٌی هستًذ که ایهاى قلب آٌاى سا سٍطي ساخته است. 
ٌاک هستًذ ٍ اص  کًًذ ٍ اص کیفش اؼهال خَیص بین د( دس بشابش اؼهال خَیص احساس وسئَلیت وی

 کًًذ.  خذا تقاضای آوشصش وی
 د( ههه وَاسد 

  آیا دیي ٍ وزهب دس ویاى بضش باؼج اختالف طذه است؟ .9
 ها بشای دیي بَده است.  بیضتشیي زًگؼاول الف( بله، صیشا دس طَل تاسیخ 

 ا با تػصبات ٍ اقذاوات اٌحشافی ٌبایذ اطتباه گشفت. ب( خیش، دیي س
 های آسهاٌی طبیػی است.  ها دس بیي دیي ایي گٌَه اختالفاوّا د( بله، 

 الف ٍ دد( 

 ها چیست؟  والک ؼضت ٍ رلّت اٌساى  .11
 ب( بخضص ٍ سحهت خذا   الف( قَاٌیي ٍ سًت الهی
 د( ههه وَاسد   ها د( اؼهال ٌیک ٍ بذ اٌساى

   آیا ٌسبت دادى ههه اوَس به خذا، با آصادی ٍ اساده بضش وًافات ٌذاسد؟  .11
  ٍ اٌساى دس اٌتخاب وسیش آصاد است. خیش، صیشا سشچضهه اصلی ؼالن خذاستالف( 

 ب( بله، اٌساى دس استفاده اص وَاهب، قَاٌیي ٍ ٌیشٍها آصادی وطلق داسد. 
 ه است. ها سا سقن صد اٌساى  د( خیش، صیشا خذاٌٍذ سشٌَطت

 کًذ.  ، اٌساى است که ساه سػادت ٍ طقاٍت خَیص سا اٌتخاب ویبلهد( 
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 کًًذ؟  کاساى دس قیاوت چه آسصٍیی وی آل ؼهشاى؛ گًاه 31بش اساس آیه   .12
 های آى بهشه ببشٌذ.  کًًذ دٍباسه به دٌیا باصگشدٌذ ٍ اص لزت الف( آسصٍ وی

 ٍزَد داطت.  یادیصطاى فاصله بذ کًًذ بیي آٌاى ٍ اؼهال ب( آسصٍ وی
 کًًذ که وَسد طفاؼت اٌبیاء ٍ اٍلیاء خذا ٍاقغ طٌَذ.  د( آسصٍ وی

 د( الف ٍ د

 کافش کیست؟   .13
 الف( کسی که خذا سا قبَل ٌذاطته باطذ، کافش است. 

 ب( کسی که وػبَد دیگشی سا به زض خذاٌٍذ یکتا بپشستذ، کافش است. 
 کافش است.  د( کسی که اص دستَسات خذا ٍ سسَل سشپیچی کًذ،

 د( ههه وَاسد 

 ؟ «وا یاساى خذایین»چشا حَاسّیَى دس پاسخ ؼیسی گفتًذ:  .14
 داٌستًذ.  الف( صیشا حَاسّیَى ؼیسی سا خذا وی

 ب( چَى وػتقذ بَدٌذ ؼیسی پسش خذاست ٍکهک به اٍ کهک به خذاست. 
 گٌَه بَی طشک ٌذهذ.  خَاستًذ سخي آٌاى خالصاٌه بَده ٍ هیچ د( صیشا وی

 حَاسیَى وػتقذ بَدٌذ که بػذ اص ؼیسی آٌاى ٌبی خذا هستًذ. ا د( صیش

  طکًًذ، چیست؟  وراصات کساٌی که پیهاى الهی سا وی  .15
 وًذ ٌخَاهًذ طذ.  پایاى ؼالن دیگش بهشه الف( اص وَاهب بی

 کًذ.  اص لطف خَد وحشٍم ویگَیذ ٍ آٌها سا  با آٌاى سخي ٌهیب( خذاٌٍذ 
 طٌَذ ٍ ؼزاب دسدٌاکی بشایضاى فشاهن است.  ها پاک ٌهی آٌاى اص آلَدگید( 

 د( ههه وَاسد 

 اٌذ، چیست؟   فلسفه ؼذم پزیشش تَبه کساٌی که دس وشحله اٍل ایهاى آٍسده سپس کافش طذه  .16
 خَاهذ آٌاى به ازباس وسلهاى بهاًٌذ.  ویاسالم الف( صیشا 

  کًًذ. حق سا ببیًًذ ظاهشاً تَبه ویب( صیشا آٌاى هًگاوی که پیشٍصی طشفذاساى 
 اٌذ. د( صیشا آٌاى پس اص پزیشش دیي خذا دٍباسه کافش طذه

 زلَی کافش طذى وسلهاٌاى سا بگیشد. با ایي ٍسیله خَاهذ  د( صیشا اسالم وی
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 اوش به وػشٍف ٍظیفه طخصی یا ههگاٌی است؟   .17
 الف( اوش به وػشٍف اوشی طخصی است. 

 ههگاٌی است ٍ ههه بایذ آى سا اٌرام دهًذ. ب( اوش به وػشٍف اوشی 
 د( بخضی اص آى اوشی طخصی ٍ بخضی دیگش اوشی ههگاٌی است. 

 تَاٌین آى سا اٌرام ٌذهین.  د( اوش به وػشٍف اوشی دلخَاه است ٍ وی

 وسلهاٌاى تا چه صواٌی اّوت وهتاص هستًذ؟    .18
 وهتاص هستًذ. ها ٍ وباسصه با فساد کًًذ  الف( تا صواٌی که دؼَت به ٌیکی
 کًًذ بهتشیي اّوت هستًذ.  ب( تا صواٌی که ٌهاص سا اقاوه وی

 کًًذ بهتشیي اوّت هستًذ.  د( تا صواٌی که دس ساه خذا با ستهگشاى زهاد وی
 کًًذ بهتشیي اوّت هستًذ.  د( تا صواٌی که به یکذیگش کهک وی

  چشا یهَد گشفتاس سشٌَطت طَم طذٌذ؟   .19
 بًی اسشائیل بَدٌذ، گشفتاس ؼزاب طذٌذ. چَى یهَد اص ٌژاد الف( 

 ب( صیشا آیات خذا سا اٌکاس کشده ٍ اٌبیاء الهی سا به قتل سساٌذٌذ.
 کشدٌذ.  د( آلَده به اٌَاع گًاهاى طذٌذ ٍ ٍ بسیاس ظلن، ستن ٍ تػّذی وی

 د( ب ٍ د 

 با کفش ٍ کافشاى چگٌَه بایذ بشخَسد کشد؟   .21
 سفتاس کشد، تا طایذ وسلهاى طٌَذ. الف( بایذ با وذاسا ٍ دٍستی با آٌاى 

  کي طٌَذ ٍ یا خَاس ٍ رلیل ٍ وأیَس گشدٌذ. ب( کافشاى بایذ به کّلی سیضه
 د( بایذ وَاظب سفتاس آٌاى بَد تا به وسلهیي آسیب ٌشساًٌذ. 

 د( الف ٍ د 

 کًذ؟  کذام آیه اص سَسه وباسکه آل ؼهشاى سباخَاس سا کافش وػشفی وی  .21
 35ه ب( آی    86آیه الف( 

 192د( آیه     131د( آیه 

 طَد؟  تا چه صواٌی اٌساى وشتکب گًاه ٌهی  .22
 طَد.  الف( اٌساى تا ٍقتی به یاد خذاست وشتکب گًاه ٌهی

 کًذ.  اٌساى تا صواٌی که اص کاسهای خیش غافل ٌضَد، گًاه ٌهیب( 
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 کًذ.  د( اٌساى تا صواٌی که به اٌرام کاسهای خیش وضغَل است، گًاه ٌهی
 کًذ. ساى تا صواٌی که به یاد بهضت ٍ زهًن است گًاه ٌهید( اٌ

 آیا دس پیضگاه خذاٌٍذ صى اسصش داسد یا وشد؟   .23
 الف( صى ٍ وشد دس ٍصَل به وقاوات وػًَی یکساى هستًذ. 

  ی داسٌذ.وتفاٍتهای  وسئَلیتب( صى ٍ وشد به دلیل تفاٍت زًسیتی 
 تش هستًذ.  د( به دلیل تَاٌایی بیضتش، وشداى دس ٌضد خذا با اسصش

 د( الف ٍ ب 

 چشا وشد بایذ دٍ بشابش صى اسث ببشد؟   .24
 صیشا وخاسد صٌاى بش ؼهذه وشداى است. الف( 

 گیشٌذ ٍلی وشداى ٌاچاسٌذ بپشداصد. صیشا صٌاى هًگام اصدٍاد وبلغی وی  ب(
 ش ٍ دس تَلیذ کهتش اص وشداى است.د( صیشا سهن ٍاقػی صٌاى دس وصشف بیضت

 د( ههه وَاسد 

 والک سػادت یا طقاٍت اٌساى چیست؟   .25
 ٍسٍد به بهضت ٍ یا ٍسٍد دس زهًن والک سػادت یا طقاٍت است.الف( 

 ب( اطاؼت یا ٌافشواٌی خذا ٍ سسَل والک سػادت یا طقاٍت است. 
 های خذا والک است.  بَدى اص ٌػهت بهشه وًذی یا بی بهشهد( 

 تراٍص یا ؼذم تراٍص به حقَق دیگشاى والک است. ( د

 چشا دس اسالم تػادلی ویاى زشم ٍ کیفش ٍزَد ٌذاسد؟   .26
 فکش گًاه سا اص وغضطاى بیشٍى کًًذ. بشای ایًکه افشاد الف( 

 کاساى الگَی زاوػه قشاس ٌگیشٌذ.  بشای ایًکه گًاهب( 
  ی ٌیست.به ایي آساٌطشایط سختی داسد ٍ د( اخبات زشم دس اسالم 

 طٌَذ. صیشا تَبه بشای کساٌی است که ٌاآگاهاٌه وشتکب گًاه وید( 

 تَبه یػًی چه؟   .27
 «طلب بخضص»ب( تَبه یػًی   « باصگضت»الف( تَبه یػًی 

 «ادای حقَق وشدم»د( تَبه یػًی   «ٌذاوت اص گًاه»د( تَبه یػًی 
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 طَد؟  دس چه وَاسدی گًاه صغیشه تبذیل به گًاه کبیشه وی  .28
 گًاه سا کَچک طهاسد ٍ آى سا تکشاس کًذ.الف( 

 ب( گًاه اص افشاد خاصی سش بضٌذ ٍ اص سٍی طغیاى ٍ سشکضی باطذ. 
 د( وهلت الهی بشای تَبه سا ٌضاٌه سضایت خذا بذاٌذ ٍ اص گًاه طاد باطذ. 

  د( ههه وَاسد 

 وههتشیي ٌاساحتی وًافقاى اص چیست؟    .29
 وًافقاى ٌسبت به ایهاى قلبی وشدم به خذاٌٍذ ٌاساحت هستًذ. الف( 

 ب( آٌاى اص ازتهاع وشدم بش گشد سهبش آسهاٌی ٌاساحت هستًذ. 
 د( آٌاى اص بی تَزهی وشدم به آٌها ٌاساحت هستًذ. 

 های پی دس پی دس وقابل اسالم ٌاساحت هستًذ.  د( آٌاى اص طکست

 شک است؟ آیا تَّسل به پیاوبش ٍ اوام وػصَم ط  .31
 کشده است.ٌهی ایي کاس اص ، صیشا قشآى وشدم سا بلهالف( 

 طَد.  طشیک قشاسدادى اٌبیاء با خذا ویب( بله، صیشا ایي کاس وَزب 
 کًذ.  پیاوبش آوشصٌذه گًاه ٌیست ٍ فقط اص خذا طلب آوشصش وی د( خیش، صیشا

 کًذ.  د( خیش، صیشا پیاوبش فقط دس حق وؤوًیي طلب آوشصش وی

 




