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 .1ساه ٌجات وشدم اص ظلهات چیست؟

الق) یاد قهش ٍ قذست خذاٌٍذ ٌسبت به ستهًشاى.

ب) تَجه به العاف خذاٌٍذ ٌسبت به ٌزطتًاى.

ج) طهشٌضاسی ٌػهتهای خذا.

د) الق ٍ ب

 .2صشیحتشیي آیه قشآى دسباسه طهش ٌػهت یا وكشاى ٌػهت وذام آیه است؟
الق) ابشاهین7 :

ج) ابشاهین34 :

ب) ابشاهین28 :

د) ابشاهین37 :

 .3طهش ؼهلى آى است وه...

الق) اٌساى ههه ٌػهتها سا اص خذا بذاٌذ.

ب) اٌساى ؼهش ٍ اوَاٍ خَد سا دس وسیش سضاى خذا قشاس دهذ.

ج) اٌساى «الحهذهلل» بًَیذ.

د) هیچوذام.

 .4وذام ٌضیًه اص ٍیژٌىهاى طجشه غیبه ٌیست؟

الق) وَجَدى است داساى سطذ ٍ ٌهَ ٍ پَیا ٍ ساصٌذه دیًشاى.
ب) دس هش صواى ٍ هش لصلى پشباس است.

ج) بىسیضه است.

د) اص هش ٌظش پاك ٍ پاویضه است.
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 .5وذام ٌضیًه اص آسصٍهایى وه دس اسِم وَسد اٌتقاد قشاس ٌشلته ٌیست؟
الق) آسصٍى غٌَُى

ب) آسصٍى با ؼهَ

ج) آسصٍیى وه اٌساى سا سشٌشم وًذ .د) آسصٍى خیش داطتي اص الشاد بذ
 .6بش اساس آیات سَسه حجش ،للسكه وهلت به ًٌاهواساى چیست؟
الق) اتهام حجت ٍ احتهاٍ تجذیذ ٌظش
ب) باصٌضت به سَى حق

ج) سسیذى به آسصٍها
د) ٌضیًه الق ٍ ب

 .7دٌیاپشستاى ههه چیض سا با چه وػیاسی وىسًجًذ؟
الق) وػیاس وادّی

ج) وػیاس وػًَی

 .8بذتش اص ًٌاه وشدى چیست؟
الق) اصشاس بش ًٌاه
ج) تَجیه ًٌاه

ب) وػیاس ؼقلى

د) ههه وَاسد

ب) تَبه ٌهشدى

د) سضایت اص اٌجام ًٌاه

هنْ ِوًْهَا بِهُخْشَجِیيَ» بیاىٌش وذامیل اص طشایظ پاداش واوَ است؟
 .9جهله «ٍَوَا ُ
الق) وًكػت قابَ وِحظه
ج) احتشام ٍ تػظین

ب) دٍام ٍ بقاء ٌػهتها

د) ٌكى صیاىهاى جسهاٌى ٍ سٍحاٌى

 .11اص دیذٌاه اوام صادق(ع) «وتَسهیي» چه وساٌى هستًذ؟
الق) پیاوبش(ظ)

ج) اوت اسِم

ٌ .11ام دیًش سَسه «ٌحَ» چیست؟
الق) ٌػهت

ج) ٌجن

ب) اواواى(ع)

د) وؤوًیي
ب) تهَیي

د) تضشیغ
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 .12وذام ٌضیًه صكت وػبَد حقیقى وه دس بتها ٌیست سا بیاى وىوًذ؟
الق) خالقیت وَجَدات

ج) ؼلن ٍ داٌایى ٍ حیات

ب) بخضیذى ٌػهتها

د) ههه وَاسد

 .13تػبیش قشآى به «خیش» چه صویًهاى سا دس بشوىٌیشد؟
الق) لقظ خیش دس سابعه با دٌیا ٍ آخشت
ب) لقظ خیش بشاى لشد ٍ جاوػه

ج) چَى وعلق است ههه ٌیهىها ٍ سػادتها سا طاوَ وىطَد.

د) لقظ خیش دس صویًه تػلین ٍ تشبیت ٍ سیاست ٍ اقتصاد
 .14خعشٌاكتش اص وكش ٍ طشك چیست؟

الق) ههشاهى با وشدم وَحّذ ٍ صیشواٌه تؿییش دادى اؼتقاداتضاى
ب) دؼَت وشدم به وكش ٍ طشك

ج) پًهاى وشدى وكش ٍ طشك

د) تَجیه وكش ٍ طشم ٍ ٌسبت دادى آى به خذا
 .15وذام ٌضیًه اص دُیَ قشآى بشاى سد بتپشستى است؟

الق) وػبَد بایذ ساصق ٍ قادس باطذ ٍلى بتها ایيٌٌَه ٌیستًذ.

ب) وػبَد بایذ قذست سیضش باساى اص آسهاى ٍ سٍیاٌذى ٌیاه اص صویي سا داطته
باطذ ٍ بتها ایي قذست سا ٌذاسٌذ.

ج) وػبَد بایذ تَاٌایى اٌجام واسهاى وَچل ٍ بضسى سا داطته باطذ ٍ بتها

ایي تَاٌایى سا ٌذاسٌذ.

د) ههه وَاسد

ٍ .16ظیكه اصلى پیاوبشاى چیست؟

الق) اجباس وشدم به ایهاى به خذا

ب) تشساٌذى وشدم اص سٍص قیاوت

ج) دؼَت ٍ تبلیؾ به سَی پشٍسدٌاس د) ههه وَاسد
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 .17وحتَای دؼَت پیاوبشاى چیست؟

الق) هش پیاوبشی وحتَای دؼَت وخصَظ به خَد سا داسد.

ب) وحتَای دؼَت ههه اٌبیاء ،پشستص خذای یهتا ٍ دٍسی اص غاـَت است.

ج) وحتَای دؼَت با تَجه به ٌَع صٌذٌى وشدم تؿییش وشده است.

د) هیچهذام.

ٌَ .18اهاى سٍص قیاوت چه وساٌى هستًذ؟
الق) پیاوبشاى ٍ لشطتًاى
ج) صویي ٍ اؼضاى بذى

ب) اٍلیاى خذا

د) ههه وَاسد

 .19طشط طهادت ٍ ٌَاهى دادى چیست؟
الق) ؼلن ٍ آٌاهى ههشاه با ؼذالت

ب) ؼلن به اتكاقاتى وه سخ داده است.

ج) ٌَاهى صادقاٌه دس خصَظ به اتكاقات
د) هیچوذام

 .21آیا وػبَدهای دسٍـیي دس قیاوت وَسد وؤاخزه قشاس وىٌیشٌذ؟
الق) لقظ اٌساىها دس قیاوت حاضش طذه ٍ وؤاخزه وىطٌَذ.

ب) لقظ وػبَدهایى ههچَى ٌهشٍد ٍ لشؼَى دس قیاوت حاضش وىطٌَذ.

ج) ههه وػبَدهای دسٍـیي دس قیاوت حاضش طذه ٍ وؤاخزه وىطٌَذ.

د) هیچ وػبَدی دس قیاوت حاضش ٌهىطَد.

 .21آیا وضشویي ٍ ؼشب جاهلى اؼتقاد به وػاد داطتًذ؟

الق) ههه وضشویي وًهش وػاد ـ به غَس وعلق ـ ٌبَدٌذ.

ب) وضشویي وػاد جسهاٌى سا ٌكى وىوشدٌذ.

ج) وضشویي به غَس ولّى وػاد سا ٌكى وىوشدٌذ.

د) الق ٍ ب
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 .22ؼباست «تبیاى وَّ طىء» به چه وػًاست؟

الق) دس قشآى ههه چیض به خَبى بیاى طذه است.

ب) دس قشآى ههه چیض بشای سػادت بضش ،بیاى طذه است.

ج) دس قشآى اساوى ههه وَجَدات ؼالن بیاى طذه ست.

د) ب ٍ ج

 .23وشدم دس بشابش سَء قصذ طیعاى به چه ٌشٍههایى تقسین وىطٌَذ؟
الق) اٌبیا ،وشدم ؼادى ،لاسقاى ،وًحشلاى.
ب) اٌبیا ،وؤوًاى ،وشدم ؼادى ،لاسقاى

ج) اٌبیاء ،وؤوًاى ،وضشواى ،لاسقاى.

د) وؤوًاى ،وشدم ؼادى ،لاسقاى ،وكاس.

 .24چه وساٌى اص سحهت الهى وأیَس ٌهىطٌَذ؟
الق) وساٌى وه به آیات قشآى آٌاهى داسٌذ.

ب) وساٌى وه با پیاوبشاى ٍ وؤوًاى ههًضیي هستًذ.

ج) وساٌى وه به ؼلن ،قذست ٍ سحهت خذاٌٍذ اغهیًاى داسٌذ.
د) وساٌى وه ٌهاص سا اقاوه وشده ٍ صوات وىپشداصٌذ.

 .25اص ٍیژٌىهای ٌَطیذٌىهای جهًن چیست؟
الق) ٌَطیذٌىهای جهًن ٌَاسا ٌیست.

ب) ٌَطیذٌىهای جهًن اص دسٍى ًٌاهواساى سا قعػه قعػه وىوًذ.
ج) جهًهیاى با آبى ههچَى وس ٌذاخته پزیشایى وىطٌَذ.

د) ب ٍ ج

 .26وعابق لشوایص حضشت ؼلى(ع) وًظَس اص «فَلَنُحیینَّهُ حَیاةً طَیبَه» چیست؟
الق) طجاؼت
ج) صذاقت

ب) قًاؼت

د) سػادت
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 .27ؼلّت تًكش اؼشاب جاهلى اص دختش چیست؟

الق) دختشها ٌقص اقتصادی ٍ تَلیذی ٌذاطتًذ.

ب) دختشها تَاى جًًیذى ٍ وباسصه با دطهي سا ٌذاطتًذ.

ج) دختشها دس جًيها به اساست سلته ٍ وَسد تجاٍص قشاس وىٌشلتًذ.

د) ههه وَاسد

ي آ َوًَُا» چیست؟
ؼلَى ا َّلزِی َ
ى َ
س ْلعَا ٌ
 .28وًظَس اص جهله «لَیسَ لَهُ ُ

الق) طیعاى سشاؽ ههه وىسٍد ٍلى دسههه تأثیشٌضاس ٌیست.

ب) طیعاى سشاؽ وؤوًاى ٍاقػى ٌهىسٍد.

ج) طیعاى تَاى ٌهشاه وشدى وؤوًاى سا ٌذاسد.

د) الق ٍ ج

 .29وًظَس اص «استػاره» چیست؟

الق) وًظَس اص «استػاره» غلب پًاه است.

ب) وًظَس اص «استػاره» دسخَاست یاسی ٍ وهن است.

ج) وًظَس ههاى ؼباست «اؼَر باهلل وي الضیعاى سجین» است.

د) هیچهذام

 .31آیا خذاٌٍذ باؼث ٍ سبب ٌهشاهى وسى وىطَد؟
الق) خذاٌٍذ وسى سا ٌهشاه ٌهىوًذ.

ب) اٌش وسى با اساده خَد وًحشف طَد ،خذا اٍ سا به حاٍ خَد سها وىوًذ.

ج) سها وشدى ًٌاهواساى ،بضسىتشیي ویكش ٍ قهش الهى است.

د) ههه وَاسد

