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سَره وبارکه وائذه، تًها عاول وؤثز در سعادت خَطبختی اٌساى  69بز اساس آیه  .1
 چیست؟ 

 ب( ایهاى به خذا ٍ رٍس جشا ٍ عهل ػالح     الف( ثزٍت 
 د( اسهاء ٍ القاب    ج( تعّغبات قَوی 

سَره وبارکه وائذه  67چزا وفسزاى اهل سًت حاضز به پذیزیص ایي حقیقت که آیه  .2
 درباره علی)ع( ٌاسل طذه، ٌیستًذ؟

 الف( به دلیل تزس اس طزایظ خاظ وحیظ خَد
 طَد. قضاٍت ػحیح ویهای ٌادرست که واٌع  ب( به دلیل داٍری

 ج( به دلیل دطهًی با حضزت علی)ع(. 
 د( الف ٍ ب 

 قهز یا ِوهز خذاٌٍذ بز چه اساسی است؟ .3
 ب( حکهت ٍ عذالت خذاٌٍذ    الف( عشت ٍ علن خذا

 د( الف ٍ ب   ج(عشت ٍ حکهت خذاٌٍذ  

 های رطذ در جاوعه چیست؟  سَره وبارکه وائذه سویًه 82بز اساس آیه  .4
 ب( خذا تزسی    بَدى  الف( داٌضهًذ

 د( ههه وَارد   ج( ٌذاطتي رٍحیه استکباری 

 سَره وائذه ابشار کار طیعاى بزای ایجاد کیًه ٍ دطهًی چیست؟ 91بز اساس آیه  .5
  رباب(    الف( طزاب ٍ قهار

 د( درٍغ    ج( تههت 

 علت ٌاوگذاری یاراى ٌشدیک حضزت عیسی)ع( به حَاریَى چه بَد؟  .6
 ب( پاک بَدى آٌها اس درٍى    الف( آساد بَدى آٌها 

 ج( پاک کزدى گًاه اس جاوعه به ٍسیله وَعظه    د( ب ٍ ج 
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 وزاحل کفز ٍ سقَط اٌساى به تزتیب چیست؟  .7
 ب( اعزاؼ، تکذیب، استهشاء    الف( استهشاء، اعزاؼ، تکذیب 

 د( تکذیب، اعزاؼ، استهشاء  ج( اعزاؼ، استهشاء، تکذیب

 وًظَر اس رستگاری بشرگ ٍ فَس عظین چیست؟  .8
 ب( خضًَدی بًذگاى اس خذا  الف( خضًَدی خذا اس بًذگاى 

 د( الف ٍ ب   ج( خَطبختی در دٌیا ٍ آخزت 

 چه عاولی باعث سَء عاقبت ٍ خسارت به خَیضتي است؟  .9
 ب( اٌکار آیات خذا    الف( تکذیب آیات الهی 

 الهی  د( استهشاء رسَالى   ج( کتهاى حق  

 طزایظ رهبز آسهاٌی چیست؟  .11
 ب( اویذ به آیًذه    الف( ایهاى به وکتب 

 د( ههه وَارد   ج( ػالبت ٍ بزائت اس طزک

ای فزسٌذ آدم، هًگاوی که دیذی خذاٌٍذ در حالی که تَ اٍ را »ایي رٍایت اس کیست؟  .11
 «دهذ، اس وجاسات اٍ بزحذر باش. کًی، به تَ ٌعهت وی ٌافزواٌی وی

 ب( اوا ػادق)ع(    م علی)ع( الف( اوا
  د( اوام باقز)ع(   ج( اوام رضا)ع( 

 چیست؟ « کتاب»سَره وبارکه اٌعام وًظَر اس  38در آیه  .12
 ب( عالن هستی     الف( قزآى 

 د( الف ٍ ب    ج( لَح وحفَػ 

 سَره وبارکه اٌعام چیست؟  59در آیه « کتاب وبیي»وًظَر اس  .13
 ردگار  ب( علن پزٍ   الف( عذالت خذاٌٍذ

 د( قذرت خذاٌٍذ    ج( حکهت الهی 
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 تزبیت ٍ هذایت افزاد به چه عاولی بستگی دارد؟  .14
 های جاوع تزبیتی ب( بزٌاوه   الف( ٍجَد رهبز الیق

 د( ههه وَارد   ج( آوادگی خَد طخع 

 کًذ؟  سَره اٌعام به کذام وَهبت اس وَاهب الهی به حضزت ابزاهین)ع( اطاره وی 84آیه  .15
 ب( سٌذه کزدى حیَاٌات وزده   تا پزستی ابزاهین)ع( الف( یک

 د( الف ٍ ج   ج( فزسٌذاى ٍ ٌسل ػالح

 سَره وبارکه اٌعام، چه چیشی به عًَاى والک بزتزی عًَاى طذه است؟  86در آیه  .16
 ب( داطتي هذایت فعزی     الف( اػل ٍ ٌسب 
 د( عزب بَدى    ج( ثزٍت ٍ قذرت 

 ٌعام، در سًت الهی اػالت با چیست؟ سَره وبارکه ا 88بز اساس آیه  .17
 ب( رحهت     الف( حکهت 

 د( ههه وَارد    ج( عذالت ٍ حق  

 سَره وبارکه اٌعام، وضزکاى به چه چیشهایی تکیه داطتًذ؟  94بز اساس آیه  .18
 ب( اوَال ٍ دارایی    الف( اقَام ٍ ارباباى 

 د( ههه وَارد    ها ٍ وعبَدها  ج( بت

 ش به تزتیب چیست؟ وًظَر اس حهَله ٍ فز .19
 بز   ب( حیَاٌات حالل گَطت ٍ حزام گَطتحیَاٌات باربز ٍ حیَاٌات غیز بارالف( 

 د( حیَاٌات حالل گَطت ٍ حیَاٌات باربز ج( حیَاٌات غیز باربز ٍ حزام گَطت 

 باٍرها ٍ عقایذ بایذ بز چه اساسی باطذ؟  .21
 ب( فقظ بز اساس طزع  الف( فقظ بز اساس علن ٍ عقل  

 د( هیچکذام    اساس علن، عقل ٍ طزع   ج( بز

 کذام کتاب آسهاٌی اس ٌظز قَاٌیي به قزآى طباهت بیضتزی دارد؟  .21
 ب( تَرات      الف( اٌجیل 

 د( ب ٍ ج     ج( سبَر 
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خذاٌٍذ وتعال در پاداش دادى با ................ ٍ در کیفز دادى با ................ با  .22
 کًذ.  بًذگاى رفتار وی

 ب( فضل ٍ رحهت / حکهت   الف( فضل ٍ رحهت / عذل  
 د( حکهت / عذل    ج( حکهت / رحهت 

 اهل کتاب تا چه اٌذاسه با پیاوبز اسالم)ظ( آطًا بَدٌذ؟   .23
 الف( فقظ ٌام ایضاى در کتب آسهاٌی آوذه بَد. 

 ب( هیچ اغالعی اس رسالت ایضاى ٌذاطتًذ. 
 ى اغالع داطتًذ. های دقیق ایضا ج( حتی اس جشئیات ٍ ٌضاٌه

 د( تًها اس غزیق پیاوبزاٌضاى با رسَل خذا)ظ( آطًا طذه بَدٌذ. 

 آغاس ٍ خاتهه سَره وبارکه اٌعام چیست؟  .24
 ب( حهذ الهی / رحهت الهی    الف( رحهت الهی / حهذ الهی 

 د( حکهت الهی / رحهت الهی   ج( حهذ الهی / حکهت الهی 

 ه اسالم ایهاى آٍرده بَد؟ بز اساس ٌظز طیعه آیا حضزت ابَغالب ب .25
 کزد.  الف( ایضاى وسلهاى ٌبَد ٍلی اس وسلهاٌاى حهایت وی

 کزد.  ب( ایضاى وسلهاى ٌبَد ٍ تًها اس رسَل خذا)ظ( حهایت وی
 ج( ایضاى اس بهتزیي وسلهاٌاى بَد. 

 د( ایضاى به دیي حضزت ابزاهین)ع( باقی واٌذ ٍ وسلهاى ٌضذ. 

 ؟ حسزت خَردى اٌساى ٌضاٌه چیست .26
 الف( حسزت ٌضاٌه آسادی اٌساى در عهل است. 

 ب( حسزت ٌضاٌه ٌاخزسًذی اٌساى اس اتفاقات گذطته است. 
 ج( حسزت ٌضاٌه بیهَدگی آرسٍهای اٌساى است. 

 د( ب ٍ ج 
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 ها با حضزت ابَغالب در تاریخ اسالم در چیست؟  ریضه وخالفت .27
 کزد.   حهایت وی الف( سیزا ایضاى با جذّیت اس وسلهاٌاى در بزابز کفار

 ها یک وَج سیاسی بَد که تَسظ وضزکاى وکه ایجاد طذ.  ب( ایي وخالفت
 اویه با وَقعیت حضزت علی)ع( است.  ج( ریضه آٌها در وخالفت طجزه خبیثه بًی

 د( در تاریخ اسالم هیچ وخالفتی با حضزت ابَغالب ٍجَد ٌذارد. 

 طَد؟  چه چیش وَجب وزگ وعًَی اٌساى وی .28
 ب( اػزار ٍ لجاجب بز گًاه   ه ٍ ٌافزواٌی پزٍردگار الف( گًا

 د( ههه وَارد   تَجهی به فزاویي خذا  ج( بی

 گیزٌذ چیست؟ دستَر قزآى بزای وقابله با کساٌی که دستَرات الهی را به تهسخز وی .29
 ب( فحص ٍ ٌاسشا گَیی به آٌها  تَجهی به آٌاى   گزداٌذى ٍ بی الف( رٍی

 کذام  د( هیچ تفاٍت ٍ تحهل طزایظ وَجَد  ج( بی

 ؟ به کفار ٍ وضزکاى را وهًَع کزده استقزآى کزین فحص ٍ ٌاسشاگَیی چزا  .31
 های خذاپزست ٌیست.  سیزا ٌاسشاگَیی طایسته اٌساىالف( 

 طَد وضزکاى هن به وقذسات وسلهاٌاى ٌاسشا بگَیًذ.  سیزا ایي کار وَجب ویب( 
 تَاًٌذ به دطهًاى ٌاسشا بگَیًذ.  درگیزی وی وسلهاٌاى در جًگ ٍج( 

 د( الف ٍ ب 

 




