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 علت ٍ فلسفه ٍدَد حَادث ٍ خطشها دس صٌذگی اٌساى چیست؟  .1
  های غفلت ب( کًاس صدى پشده  الف( اص بیي بشدى غشٍس اٌساى 

 د( ههه وَاسد   ج( بیذاس طذى ٍدذاى اٌساى 

 سَسه وباسکه اعشاف چه کساٌی هستًذ؟  6دس آیه « الزیي اسسل الهین»وًظَس اص  .2
 ب( اٌبیاء ٍ پیغهبشاى     الف( وشدم
 د( طیاطیي     ج( والئکه 

 چیضی بَد؟  علت سخذه فشطتگاى بش آدم چه .3
 ب( دًسیت اٌساى    الف( فشواى خذا 

 د( الف ٍ ج    ج( لیاقت راتی اٌساى 

 طبق فشوایص اوام سخاد)ع( اٍلیي سشچضهه گًاه چیست؟  .4
 ب( تکّبش      الف( حشظ 

 د( سیا ٍ طشک     ج( حسذ 

 ایي سخي اص کذام وعصَم است؟  .5
  «کًًذ. اص کساٌی وباش که آخشت سا بذٍى عهل آسصٍ وی»

 ب( اوام صادق)ع(    الف( پیاوبش اکشم)ظ( 
 د( اوام باقش)ع(    ج( اوام علی)ع(

 ها است؟  دهله صیش تعشیف کذام یک اص ٍاطه .6
 «به وعًای چیضی است که اٌساى سا اص کاس الصم ٍ ضشٍسی باص داسد.»

 ب( غشٍس     الف( لعب 
 د( ٌسیاى     ج( لهَ  
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 چیست؟ « کفش»ف، وعًای سَسه وباسکه اعشا 51با تَده به آیه  .7
 ب( فشاوَش کشدى سٍص لقای خذاٌٍذ  الف( دیي سا ٍسیله سشگشوی قشاس دادى

 د( ههه وَاسد    ج( اٌکاس آیات خذا 

 کًًذ؟  سَسه اعشاف چه کساٌی اص هذایت قشآى استفاده وی 58با تَده به آیه  .8
 ب( طاکشاى     الف( پشهیضکاساى 
 داٌضهًذاى د( عالهاى ٍ    ج( تَبه کًًذگاى 

 سَسه اعشاف طشٍط اصلی تشبیت ٍ تبلیغ چیست؟  68باتَده به آیه  .9
 ب( دلسَصی ٍ پشهیضگاسی   الف( تقَا ٍ اواٌت داسی 

 د( هیچکذام   داسی ٍ دلسَصی ج( اواٌت

 تشیي ٌعهت خذا بش خلق چیست؟  بضسگ« فارکشٍا االء اهلل»با تَده به دهله اوام صادق)ع(  .11
 یت اهل بیت)ع( ب( ٍال    الف( قشآى 

 د( سالوتی ٍ عافیت    ج( پذس ٍ وادس 

 کیفشهای الهی بشای چیست؟  .11
 ب( غافل بَدى اٌساى      الف( گًاهاى 

 د( تکزیب آیات خذا   ها  ج( طاکش ٌبَدى اٌساى

سَسه وباسکه اعشاف، علت وخالفت وًحشفاى با دعَت پیاوبشاى سا چه چیضی  112آیه  .12
 کًذ؟  وعشفی وی
 ب( پیشٍی اص ادذاد ٍ ٌیاکاى      الف( تکّبش

 د( سفاه طلبی    ج( پیهاى طکًی  

 ٌقضه ٍ بشٌاوه حضشت وَسی)ع( بشای وقابله با تهذیذهای فشعَى چه بَد؟  .13
 ب( استقاوت ٍ پایذاسی   الف( یاسی دستي اص خذا 

 د( ههه وَاسد    ج( تقَا پیضه کشدى 

 
 



  045   .................................................................................................. ای  های چهارگزینه پرسش

 پشستی چیست؟  سشچضهه بت .14
 ب( غشٍس ٍ خَدخَاهی    الف( دهل ٍ ٌاداٌی  

 د( پیشٍی اص ٌیاکاى    ج( لخادت ٍ سشکضی 

 اوتیاصهای بضسگ وَسی)ع( بش تَده وشدم چه بَد؟  .15
 ب( ٌاصل طذى الَاح وَسی)ع(   الف( دسیافت سسالت خذاٌٍذ 

 د( الف ٍ ج   ج( گفتگَی با پشٍسدگاس 

 ایي سخي اص کذام وعصَم است؟  .16
 « طَد. هش کسی دس دیي الهی بذعت گزاسد، دس ههیي دٌیا رلیل ٍ خَاس وی»

 ب( اوام باقش)ع(    الف( اوام علی)ع( 
 د( اوام سضا)ع(    ج( اوام صادق)ع( 

 سَسه اعشاف چیست؟  157دس آیه « أّوی»وًظَس اص کلهه  .17
 ب( اهل طهش وّکه    الف( دسع ٌخَاٌذه 

 د( ههه وَاسد  ج( کسی که اص ویاى وشدم بشخاسته

 ها دس چیست؟  سوض هذایت اٌساى .18
 ب( عهل صالح     الف( تقَا 

 ایهاى به وعاد د(  ج( ایهاى به خذا ٍ پیشٍی اص پیاوبش)ظ(

 اسشائیل اص فشصٌذاى کذام پیاوبش)ظ( وًضعب طذه بَدٌذ؟  های بًی گشٍه  .19
  )ع(ب( یعقَب   الف( یَسف)ع( 

  )ع(د( ابشاهین     )ع(ج( ٌَح

 ها دس پشتَ چیست؟  ٍاقعی اٌساىاصالح  .21
 ب( سابطه با خذا اص طشیق ٌهاص    الف( تهّسک به قاٌَى 

 د( الف ٍ ب    ج( خیشخَاهی 
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 دس وَسد وشاحل سقَط اٌساى کذام گضیًه صحیح است؟  .21
 الف( دذا طذى اص آیات الهی ـ پیشٍی اص طیطاى ـ پیَستي به گهشاهاى. 

 شاهاى ـ دذاى طذى اص آیات الهی. ب( پیشٍی اص طیطاى ـ پیَستي به گه
 ج( دذا طذى اص آیات الهی ـ پیَستي به گهشاهاى ـ پیشٍی اص طیطاى. 
 د( پیَستي به گهشاهاى ـ دذا طذى اص آیات الهی ـ پیشٍی اص طیطاى. 

 گشدد؟  وطابق سخي فخش ساصی، ههه صفات خذاٌٍذ به چه چیضی باص وی .22
 ا ٍ ٌیاصوًذی دیگشاى به اٍ. ٌیاصی خذ ب( بی   الف( سّصاقیت خذاٌٍذ 

 د( علن خذاٌٍذ    ج( حکهت خذاٌٍذ

 ها چیست؟  سیضه بیضتش بذبختی .23
 ب( ایهاى ٌذاطتي    الف( ٌهاص ٌخَاٌذى 

 د( عذم تقَا ٍ پشهیضگاسی    ج( غفلت اص یاد وشگ  

 کًذ؟  سَسه وباسکه اعشاف به چه وَضَع وههی دعَت وی .24
 ات ب( پشداخت صک   الف( ایهاى به خذا 

 د( اعتذاد دس ههه اوَس     ج( اقاوه ٌهاص 

 های طیطاى تَدیه طذه است؟  دس بشخی اص سٍایات کذام رکش بشای دفع ٍسَسه .25
 ب( الحهذ هلل    الف( سبحاى اهلل 

 د( استغفش اهلل سبی ٍ اتَب الیه    ج( ال اله اال اهلل  

 ایهاى کاول با چه چیضهایی ههشاه است؟  .26
 ب( خَف الهی، تَکل، سٍصه، اٌفاق ل، ٌهاص، اٌفاقالف( خَف الهی، تَّک

 د( خَف الهی، تَکل، سٍصه، ٌهاص  ج( خَف الهی، سٍصه، ٌهاص، حح 

 هذف اص دهاد اسالوی چیست؟  .27
 ب( کضَسگضایی  الف( احقاق حق ٍ اٌهذام باطل 
 د( الف ٍ ج   ج( دعَت وشدم به سستگاسی 
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 ست؟ تشیي عاول پیشٍصی وؤوًاى دس دًگ بذس چی وهن .28
 ب( سالح ٍ ٌفشات    الف( طشح ٌظاوی 

 د( فشطتگاى الهی   ج( اساده ٍ خَاست خذا  

 اسصش اٌساى به چیست؟  .29
 ب( اصل ٍ ٌسب    الف( پیشٍی اص عقل  

 د( دهال ٍ صیبایی    ج( قذست ٍ ثشٍت 

 های سشباص وسلهاى چیست؟ ٍیظگی .31
 ب( آگاهی     الف( ایهاى

 د( ههه وَاسد      ج( صبش 

 




