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 های وکی کذام است؟ های سَسه ٍیژگی .1
 کًًذ.  های ادتهاؼی سا بیاى وی الف( احکام ٍ وسائل وشبَط به ٌظام

 ب( دؼَت به تَحیذ ٍ وباسصه با طشک ٍ اثبات وػاد دس آٌها بیاى طذه است. 
 ج( احکام ٍ وباسصه با طشک دس آٌها است. 

 د( دؼَت به تَحیذ ٍ وباسصه با طشک ٍ احکام دس آٌها بیاى طذه است.  

 تضبیه طذه است.« کف»به « باغل»چشا دس قشآى کشین  .2
 الف( صیشا دلَه داسد ٍلی اسصش ٌذاسد. 

 سٍد.  ب( با آسام طذى طشایظ اص بیي وی
 طَد.  ج( دٍام ٌذاسد ٍ خیلی صٍد ٌاپذیذ وی

 د( ههه وَاسد 

 کیست؟ « فاسق» .3
 کًذ.  الف( کسی که ایهاى ٌذاسد، ٍلی به ظاهش اظهاس ایهاى وی

 ب( کسی که هن ایهاى داسد ٍ هن اؼهالص ػالح است. 
 ج( کسی که ایهاى داسد ٍلی اؼهالص ػالح ٌیست. 

 کًذ.  د( کسی که ایهاى ٌذاسد ٍ اظهاس ایهاى هن ٌهی

 بش اساس آیات سَسه وباسکه هَد، ؼّلت یأس ٍ کفش اٌساى چیست؟  .4
 ب( تشس ٍ خَدخَاهی.  الف( ٌاداٌی ٍ صٍد قضاٍت کشدى.

 د( هیچکذام. ظشفیتی.  خَاهی ٍ کن ج( صیاده

 سٍحیه ٍ حالت وؤوًاى چگٌَه است؟  .5
 ٍ غشٍس وًضه هستًذ. الف( اص تًگ ٌظشی، ٌاسپاسی 

 کًًذ.  طٌَذ ٍ خذا سا فشاوَش ٌهی ب( به هًگام ٍفَس ٌػهت وغشٍس ٌهی
 طٌَذ.  ج( به هًگام وغیبت ٍ سختی وأیَس ٌهی

 د( ههه وَاسد 
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بشاساس آیه پاٌضدهن سَسه هَد، سشٌَطت افشاد دٌیاپشست ٍ لخَج ٍ وًکشاى حق ٍ  .6
 حقیقت چه خَاهذ بَد؟ 

 طٌَذ. بیًًذ ٍ دس آخشت بخضیذه وی اؼهال خَد سا وی الف( دس ههیي دهاى ٌتیخه
 آٌکه چیضی اص آى کاسته طَد.  بیًًذ بی ب( دس ههیي دهاى ٌتیخه اؼهال خَد سا وی

 گیشٌذ. ٌتیخه خَاهذ بَد ٍ دس دٌیا ٍ آخشت وَسد ؼزاب الهی قشاس وی ج( اؼهالضاى بی
 د( الف ٍ ب.

 چه تفاٍتی داسد؟ « تزکش»با « تفکش» .7
  یادآٍسی است.« تزکش»طًاخت چیضی است که اص آى اغالع ٌذاطتین ٍلی « تفکش»الف( 

 بیاى تغهین ٍ اساده است. « تزکش»اٌذیضیذى است ٍ « تفکش»ب( 
 به یادآٍسدى اتفاقات گزطته است. « تزکش»آیًذه ٌگشی است ٍ « تفکش»ج( 

 د( ب ٍ ج

 که کسی گهشاه طَد؟ سَسه هَد، آیا وهکي است خذاٌٍذ اساده کًذ  34بشاساس آیه  .8
 الف( خیش! هذایت ٍ گهشاهی ٌتیخه اؼهال خَد اٌساى است.  

 ب( خیش! اٌساى دس اٌتخاب اؼهال خَیص آصاد است.
 کًذ.  ها حکن وی ج( بله! خذاٌٍذ هشگٌَه که بخَاهذ دس وَسد اٌساى

 د( الف ٍ ب 

 ؟ کًذ ویهای خَیص سا ؼزاب  سَسه وباسکه هَد، خذاٌٍذ چشا بًذه 39بشاساس آیه  .9
 کاساى حق حیات ٌذاسٌذ.   دٌیا وتػلق به وؤوًاى است ٍ گًاهالف( 

 ها به خاغش تغفیه ٌَع بضش ٍ باقی واٌذى ػالحاى است.  ب( ایي ؼزاب
 ج( هش کس بایذ تاٍاى کاسهای خَیص سا بذهذ. 

 د( ههه وَاسد.

 کًذ کذاوًذ؟ خعشاتی که داوػه اٌساٌی سا تهذیذ وی .11
 ٍطی ـ کفش به آیات الهی. الف( فحضاء ـ گشاى فش

 ها. فشٍطی ـ فساد ـ پیشٍی اص غاغَت ب( گشاى
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 ها.  ج( کفش به آیات الهی ـ ٌافشواٌی اٌبیاء ٍ سهبشاى حق ـ پیشٍی اص غاغَت
 فشٍطی ـ کفش به آیات الهی ـ ٌافشواٌی اٌبیاء ٍ سهبشاى حق . د( کن

 چیست؟ « خیاٌت کشدى»ؼاقبت  .11
 قیت خائًاى ٍ سسَایی آٌاى است. های الهی ؼذم وَف الف( اص سًت

 سسذ ٍ خَش ؼاقبت ٌیست.  ب( خائي به ٌتیخه ٌهی
 طٌَذ.  های خائي فقظ دس دٌیا وَفق وی ج( اٌساى

 د( الف ٍ ب 

 افضایص ثشٍت بایذ بش چه اساسی باطذ؟  .12
 الف( افضایص ویضاى سشوایه اص هش غشیق وهکي واٌػی ٌذاسد. 

 ، بشای اٌساى بهتش است. ب( سشوایه حالل حّتی اگش اٌذک باطذ
 ٌیاصی ٌخَاهذ بَد.  ج( افضایص کهیت ثشٍت سبب بی

 د( الف ٍ ج  

 طَد؟ که یَسف)ع( دس خلَت صلیخا گفت، کذام گضیًه بشداطت وی« وػاراهلل»اص تػبیش  .13
 الف( اٍلیي اقذام ؼلیه گًاه، یاد خذا ٍ پًاه بشدى به اٍ است. 

 ٌخات اص آى بایذ به خذا پًاه بشد.  ب( خعش غشیضه دًسی به قذسی است که بشای
 ج( یاد خذا، ٌقص وههی دس تشک گًاه داسد. 

 د( ههه وَاسد 

 ؟باطذ ٌهی« های کَچک اٌخام کاسهای بضسگ با ٍسیله»کذام وَسد اص وَاسد  .14
  داس. های ٌضاى الف( اص بیي بشدى قَم لَط)ع( با سًگ

 ب( آوَصش دفي وّیت با کالؽ
 ا سفش هذهذ. ج( ایهاى آٍسدى یک کضَس ب

 ظ( با تاس ؼًکبَت. 1د( حفظ داى پیاوبشاسالم

 داسی حکَوت غاغَت فشؼٌَیاى سا پزیشفت؟ چشا حضشت یَسف)ع( خضاٌه .15
 الهال سا به ٌفغ وشدم حفظ کًذ.  الف( ایضاى ایي کاس سا پزیشفت تا بیت
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 داسی سا پزیشفت تا حق وستضػفاى دس دٍساى قحعی پایهال ٌضَد.  ب( ایضاى خضاٌه
 تَاٌست بحشاى اقتغادی سا وذیشیت کًذ.  ( ایضاى با ؼلن الهی، تًها کسی بَد که ویج

 د( ههه وَاسد. 

 چیست؟ « نحسَأ یَی هِتِالَّبِ عْإدفَ»وػًی ؼباست  .16
 . پاسخ دهیذب( بذی سا با خَبی  . پاسخ دهیذالف( بذی سا با بذی 

 دهًذ. ٌهی بذی سا با بذی پاسخد(  . دهًذ پاسخ ٌهی خَبیج( بذی سا با 

 هایی بایذ داطته باطًذ؟ بش اساس آیات سَسه وباسکه یَسف، کاسگضاساى چه ٍیژگی .17
 ب( قذستهًذ، اویي، داٌا ٍ سئَف الف( حفیظ، ؼلین، ػادق ٍ وتخغع 

 د( قذست، اواٌت، پاسذاسی ٍ تخغع ج( حفیظ، قذستهًذ، ػادق ٍ داٌا

 بیت)ع( قشاس داد؟ چشا پیاوبش اسالم)ظ( وضد سسالت خَد سا دٍستی با اهل  .18
 الف( صیشا دٍستی اهلبیت)ع( بشای خَد وشدم سَدوًذ است. 
 ب( پیاوبش)ظ( اص وشدم هیچ چیضی دسخَاست ٌکشده است. 

 تشسیذ که وشدم با اهلبیت ایضاى بذ سفتاسی کًًذ.  ج( صیشا وی
 د( ههه وَاسد. 

 های وؤوي وخلع کذام است؟ بشخی اص ٌضاٌه .19
 کًذ.  ٌٍذ تَّکل ویالف( دس کاسها فقظ به خذا

 کس تَقغ وضد ٍ پاداش ٌذاسد.  ب( بشای کاس خیش اص هیچ
 گیشد.  ج( دس بشخَسد با وشدم فقظ سضای خذا سا دس ٌظش وی

 د( ههه وَاسد. 

 به آى اطاسه طذه، چیست؟وههتشیي اوتیاص وادشای یَسف)ع( که دس قشآى  .21
 ب( حقیقی بَدى   اٌگیض بَدى  الف( ؼبشت

 د( بیاى تهام داستاى دس یک سَسه. بَدىاٌگیض  ج( هیخاى

 ؼلت ایًکه خذاٌٍذ آفشیًص دهاى سا دس طص دٍساى وتَالی قشاس داد چیست؟  .21
 الف( بشای وػشفی ؼلن ٍ ػبش خذاٌٍذ.
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 طذ. خلقت وَدَدات بایذ غبق تشتیب خاػی اٌخام ویب( 
 بشای وػشفی قذست ٍ ؼظهت خذاٌٍذ. ج( 

 ذ.ط سیضی اٌخام وی د( بایذ غبق بشٌاوه

اؼعای کاساى دس بشای  غبق آیات سَسه وباسکه هَد، حاالت سٍحی وضشکاى ٍ گًاه  .22
 ٌػهت ٍ قعغ ٌػهت کذام است؟

 الف( خَدبشتشبیي ٍ فخش فشٍش ـ ٌا اویذ ٍ ٌاسپاس. 
 ب( طکشگضاس ٍ تسلین ـ ٌا اویذ ٍ ٌاسپاس.

 ج( خَدبشتش بیي ٍ فخشفشٍش ـ ساضی به قضای الهی. 
 ساضی به قضای الهی. د( طکشگضاس ٍ تسلین ـ 

 گَاهاى سٍص قیاوت چه کساٌی هستًذ؟  .23
 الف( خذاٌٍذ، پیاوبش)ظ(، اواواى وػغَم)ع(

 ب( فشطتگاى، صویي، صواى. 
 ج( ٍدذاٍ، اؼضای بذى، اؼهال اٌساى. 

 د( ههه وَاسد 

 سه گًاه اػلی قَم ؼاد چه بَد؟  .24
 الف( وخالفت پیاوبشاى، کن فشٍطی ٍ تشک ایهاى.

 شک ایهاى ٍ گشدى ٌهادى به فشواى دباساى. ب( کن فشٍطی، ت
 ج( تشک ایهاى، وخالفت پیاوبشاى ٍ گشدى ٌهادى به فشواى دباساى. 

 د( بت پشستی، کن فشٍطی ٍ وخالفت پیاوبشاى. 

 دهذ؟ ویدس ػَست پشهیض اص کن فشٍطی ای به قَوص  چه ٍؼذهحضشت طػیب)ع(  .25
 الف( گضَده طذى دسهای خیشات، دلَگیشی اص ؼزاب سٍص فشاگیش. 

 وص اقتغادی.ها، آسا ب( پاییي آوذى سعح قیهت
 ج( پیضشفت اوش تخاست، گضَده طذى دسهای خیشات. 

 د( آساوص اقتغادی، دلَگیشی اص ؼزاب سٍص فشاگیش.
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 بشاساس آیات سَسه وباسکه هَد، فلسفه تأخیش سٍص قیاوت چیست؟ .26
 سسیذى صواى ظهَس اوام ؼغش)ؼح( الف( فشا

 ب( آصوایص ٍ پشٍسش وشدم ـ پیاده طذه بشٌاوه اٌبیاء ٍ تکاول دهاى. 
 ج( آصوایص وشدم ٍ فشػت دادى به ایضاى بشای هذایت. 

 د( ههه وَاسد. 

 است؟ «وثلث طَم سقَط»کذام گضیًه  .27
 ب( ظلن، ؼیاطی، تشک ٌهاص الف( تشک ٌهاص ٍ سٍصه، ظلن، دشم 

 د( تشک ٌهاص، تًبلی، دشم اطی، دشمج( ظلن، ؼی

 دهذ؟  آیا خذاٌٍذ ستهگشاى سا وَسد بخضص خَیص قشاس وی .28
 کًذ.  الف( خذاٌٍذ ٌسبت به وشدم داسای وغفشت است ٍ آٌاى سا ؼفَ وی

 گیشد.  ب( ظالهی که بش ظلهص اػشاس داسد وَسد بخضص قشاس ٌهی
 دهذ.  ویج( خذاٌٍذ به بخضص وشدم، فشػت باصگضت ٍ تَبه به آٌاى 

 د( ههه وَاسد 

 آٍسٌذ؟  ها با ٍدَد وضاهذه آیات الهی، ایهاى ٌهی چشا بشخی اٌساى .29
  پشداصٌذ. خبشی ٍ لخادت به وخادله با هذایت الهی وی ها به دلیل بی الف( اٌساى

 ب( صیشا دس ؼالن واده ههه چیض بش اساس یک سابظ ؼلت ٍ وػلَلی تًظین طذه است. 
 پًذاسٌذ.   لن واده تَده داسٌذ ٍ ههه چیض سا وادّی ویج( ایي افشاد فقظ به ؼا

 ب ٍ ج د( 

 تَاٌذ به خَاسته خَد بشسذ؟  دس چه طشایعی وی« باغل» .31
 الف( هًگاوی که آطَب ٍ آطفتگی دس داوػه حاکن است. 

 چیض آسام ٍ دس اوًیت است.  ب( هًگاوی که ههه
 . اٌذ ٌظهی طذه ها دچاس بی ج( هًگاوی که وػیاسها ٍ ضابعه

 د( الف ٍ ج 




