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 .1دس قشآى کشین دس چه وَاسدی خذا ٍ سسَل دس کًاس هن قشاس داده طذهاٌذ؟
الف) دس لطف ٍ بیعت

ج) دس بشائت ٍ بیضاسی اص دیگشاى

ب) دس اطاعت ٍ پیشٍی

د) ههه وَاسد

 .2علت اصلی وباسصه با دیي ٍ باصداطتي وشدم اص ساه خذا چیست؟
الف) دٌیا طلبی

ج) ثشٍت

ب) قذست طلبی
د) لخادت

 .3پیشٍصی ٍ سستگاسی اٌساى چگٌَه ٍ با چه چیض به دست ویآیذ؟
الف) ایهاى

ج) دهاد

ب) هخشت

د) ههه وَاسد

 .4آیه  31سَسه تَبه به کذام ٌَع اص اقسام طشکت اطاسه ویکًذ؟
الف) طشکت اعتقادی

ج ) طشک دس سبَبیّت

ب) طشک عهلی

د) طشک دس الَهیت

 .5با تَده به آیه  36سَسه تَبه ،وًاسبتشیي وعًی بشای «کتاب اهلل» چیست؟
الف) کتاب آفشیًص دهاى هستی

ج) تَسات

 .6واههای حشام کذام است؟

الف) وحشم ،صفش ،ریقعذه ،ریحخه
ج) سدب ،ریقعذه ،ریحخه ،وحشم

ب) قشآى

د) اٌخیل

ب) ریقعذه ،ریحخه ،صفش ،سدب

د) ریقعذه ،ریحخه ،وحشم ،سوضاى
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 .7کذام گضیًه اص ٌضاٌههای اٌساى وًافق است؟
الف) کسالت دس ٌهاص
ج) دهل ٍ ٌاداٌی

ب) فشاس اص دهاد دس ساه خذا

د) الف ٍ ب

 .8ایي دهله اص کیست؟

«هش کس دس طک ٍ تشدیذ بهاٌذ ،طیطاى اٍ سا لگذوال ویکًذ».
الف) پیاوبش خذا(ظ)

ج) اوام صادق(ع)

ب) اوام علی(ع)

د) اوام سضا(ع)

 .9با تَده به آیه  68سَسه تَبهٍ ،عذه دٍصخ بشای چه کساٌی است؟
الف) فشاسیاى اص دهاد

ج) وًافقاى ٍ کافشاى

 .11عالئن ٍ ٌضاٌههای وًافقاى چیست؟
الف) اوش به وًکش ٍ ٌهی اص وعشٍف

ج) فشاوَش کشدى خذا ٍ وخالفت با اٍ

ب) کساٌی که دس ٌهاص کَتاهی ویکًًذ

د) وتکبشاى

ب) اوساک ٍ بخل

د) ههه وَاسد

 .11با تَده به آیه  72سَسه تَبه ،بهتشیي پاداش وعًَی خذاٌٍذ به وؤوًاى چیست؟
الف) سضایت ٍ خضًَدی خذا
ج) ههًضیًی با پیاوبش(ظ)

 .12وهنتشیي عاول بذ عاقبتی اٌساى چیست؟
الف) خلف ٍعذه با خذا

ج) بخل ٌسبت به وحشٍواى

ب) داخل طذى دس دًات عذى
د) طفاعت دیگشاى
ب) تشک ٌهاص

د) الف ٍ ج

 .13با تَده به حذیج ٌبَی ،پیاوبش خذا(ظ) سیاحت اوّت خَد سا دس چه چیض
ویداٌست؟

الف) حح

ج) سفش به سایش وًاطق عالن

ب) دهاد دس ساه خذا

د) کسب علن حتّیٰ دس چیي
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 .14بهتشیي تفسیش بشای عباست «قذم صذق» دس آیه  2سَسه یٌَس چیست؟
الف) ایهاى سابقه فطشی داسد

ج) پیضَا ٍ سهبش

ب) وعاد ٍ ٌعهتهای آخشت
د) ساستگَیی ٍ صذاقت

 .15با تَده به آیه  126سَسه تَبه ،فلسفه حَادث ٍ آصوَىهای الهی چیست؟
الف) طکشگزاسی
ج) طًاخت خذا

ب) تَبه ٍ تًبّه

د) طًاخت اٌساى دس سختیها

 .16طبق آیه  4سَسه یٌَس ،پاداشهای الهی بش چه اساس ویباطذ؟
الف) بش اساس قسط ٍ عذل

ج) بش اساس حکهت الهی

ب) بش اساس فضل الهی

د) بش اساس غفشاى الهی

 .17ساه اصالح داوعه ٍ ٌخات آى اص آتص ظلن ٍ فساد چیست؟
الف) ایهاى به خذا
ج) ایهاى به وعاد

ب) ایهاى به ٌبَت ٍ اواوت

د) الف ٍ ج

 .18بش اساس آیه  13سَسه یٌَس ،علت ٌابَدی اوّتهای پیضیي چه بَده است؟
الف) تکبش

ج) دٌیاپشستی

ب) ستهگشی ٍ ٌافشواٌی خذا

د) قذست طلبی

 .19وًظَس اص «لیل وظلن» دس آیه  27سَسه یٌَس چیست؟
الف) طب اٍل واه

ج) طب آخش واه

 .21لَاصم هذایت صحیح چیست؟

الف) علن گستشده ٍ وصَى اص خطا

ج) هذف

ب) طب چهاسدهن واه

د) طب واه گشفتگی
ب) قذست ٍ وحبت

د) ههه وَاسد
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 .21آیه  36سَسه یٌَس ،عاول اصلی اٌحشافات وضشکاى سا چه چیضی ویداٌذ؟
الف) پیشٍی اص پًذاس ٍ گهاى

ج) تعصبات داهلی

ب) تکبش

د) تقلیذ اص ٌیاکاى

 .22دلیل عذم تسلین وضشکاى دس بشابش حق چیست؟
الف) ٌذاطتي تعلیهات صحیح

ج) ٌبَدى وعخضه

ب) عذم پزیشش حق

د) هیچکذام

 .23وشدم دس بشابش فشستاده خذا ٍ حکن الهی چگٌَه سفتاس ویکًًذ؟
الف) دس بشابش حق تسلین ویطٌَذ

ب) به وخالفت ٍ تکزیب ویپشداصٌذ
د) الف ٍ ب

ج) بیتفاٍت بَده ٍ وًتظشطشایط ویطٌَذ

 .24بش اساس آیه  49سَسه یٌَس ،فشا سسیذى صواى طقاٍت یا سعادت هش قَوی بسته
به چیست؟

الف) پیشٍی یا بیاعتًایی به سسَل
ادتهاعی

ب) اختالف یا ٍحذت دس وسائل

ج) به قذست سسیذى تَاٌگشاى یا داٌضهًذاى

د) هیچکذام

 .25دس چه طشایطی وشدم اص عزاب الهی وصَى خَاهًذ بَد.
الف) حضَس پیاوبش(ظ) دس ویاى آٌاى
ج) تَبه ٍ استغفاس اص گًاهاى

ب) وسلهاٌاى اص عزاب دس اواى هستًذ

د) الف ٍ ج

 .26بش اساس آیه  66سَسه یٌَس ،کذام گضیًه اص خصَصیات وضشکاى ٌیست.
الف) سخًاى بیپایه ٍ اساس ٌهیگَیًذ.

ب) اص دلیل وًطقی ٍ عقلی پیشٍی ویکًًذ.

ج) سًذ ٍ طاهذ بشای گفتاس خَد داسٌذ.
د) هیچکذام
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 .27ایي سخي اص کیست؟

« از قرآن برای بیماریهای خود شفا بطلبیذ و به آن برای حل مشكالتتان استعانت
بجوییذ».

الف) اوام علی(ع)

ج) اوام صادق(ع)

ب) سسَل خذا(ظ)

د) اوام باقش(ع)

 .28کذام گضیًه اص خصَصیات فشعَى است؟
الف) فشعَى بشتشی دَیی داطت.

ب) فشعَى اسشافکاس ٍ تخاٍص کاس بَد.

ج) فشعَى هیچ حذ ٍ وشصی سا به سسهیّت ٌهیطًاخت.

د) ههه وَاسد

« .29تَکل» یعًی ...

الف) اٌساى دست اص کاس ٍ تالش بشداسد ٍ فقط به خذا تکیه کًذ.

ب) اٌساى کاس ٍ تالش کًذ ٍ اگش وَفق ٌضذ به خذا تکیه کًذ.

ج) اٌساى دس عیي کاس ٍ تالش به خذا تکیه کًذ.

د) ههه وَاسد

 .31چشا خذاٌٍذ اساده ٌهیکًذ که ههه وشدم سٍی صویي ایهاى بیاٍسٌذ؟
الف) ایهاى اضطشاسی ٍ ادباسی به هیچ دسدی ٌهیخَسد.
ب) اصل آصادی اساده ٍ اختیاس الصوه ایهاى است.

ج) صیشا بشخی وشدم استعذاد ایهاى آٍسدى سا ٌذاسٌذ.

د) الف ٍ ب

