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 ؟ساه ٌجات وشدم اص ظلهات چیست .1
 یاد قهش ٍ قذست خذاٌٍذ ٌسبت به ستهًشاى.الق( 

 تَجه به العاف خذاٌٍذ ٌسبت به ٌزطتًاى. ب( 
 های خذا.  طهشٌضاسی ٌػهتج( 
  الق ٍ ب د( 

 ه است؟یا وكشاى ٌػهت وذام آیه قشآى دسباسه طهش ٌػهت یي آیتش حیصش .2
 28ن: یب( ابشاه   7ن: یالق( ابشاه

 37ن: ید( ابشاه 34ن: یج( ابشاه

 طهش ؼهلى آى است وه... .3
 ها سا اص خذا بذاٌذ. الق( اٌساى ههه ٌػهت

   ش سضاى خذا قشاس دهذ.یب( اٌساى ؼهش ٍ اوَاٍ خَد سا دس وس
 ذ.یبًَ« الحهذهلل»ج( اٌساى 

 وذام. چید( ه

 ؟ستیٌبه یهاى طجشه غ ژٌىیًه اص ٍیوذام ٌض .4
 ًشاى.یا ٍ ساصٌذه دیالق( وَجَدى است داساى سطذ ٍ ٌهَ ٍ پَ

 ب( دس هش صواى ٍ هش لصلى پشباس است.
   ضه است.یس ج( بى

 ضه است.ید( اص هش ٌظش پاك ٍ پاو
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 ؟ستیٌى وه دس اسِم وَسد اٌتقاد قشاس ٌشلته یاص آسصٍهاًه یوذام ٌض .5
  صٍى با ؼهَ ب( آس الق( آسصٍى غٌَُى

 ش داطتي اص الشاد بذید( آسصٍى خ ى وه اٌساى سا سشٌشم وًذ.یج( آسصٍ

 ست؟یچواساى  به ًٌاهللسكه وهلت  ،ات سَسه حجشیبش اساس آ .6
 ذ ٌظشیالق( اتهام حجت ٍ احتهاٍ تجذ

 ب( باصٌضت به سَى حق
 ذى به آسصٍهایج( سس
  ًه الق ٍ ب ید( ٌض

 سًجًذ؟  دٌیاپشستاى ههه چیض سا با چه وػیاسی وى .7
 وػیاس ؼقلىب(   وػیاس واّدی الق( 

 د( ههه وَاسد وػیاس وػًَیج( 

 ست؟یبذتش اص ًٌاه وشدى چ .8
 ب( تَبه ٌهشدى اصشاس بش ًٌاه الق(

 ت اص اٌجام ًٌاهید( سضا  ج( تَجیه ًٌاه 

ًَْها ُهْن ٍََوا»جهله  .9  ظ پاداش واوَ است؟یل اص طشای ٌش وذام اىیب« يَیبُِهخَْشِج ِو
  ها  ب( دٍام ٍ بقاء ٌػهت وِحظه الق( وًكػت قابَ
 هاى جسهاٌى ٍ سٍحاٌى اىید( ٌكى ص نیج( احتشام ٍ تػظ

 چه وساٌى هستًذ؟ «يیوتَسه»ذٌاه اوام صادق)ع( یاص د .11
 اواواى)ع(ب(  اوبش)ظ(یالق( پ

 يید( وؤوً  اوت اسِم ج( 

 ؟چیست« ٌحَ»ٌام دیًش سَسه  .11
 ب( تهَیي  ٌػهت الق( 

 تضشیغد(  ٌجن ج( 
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 وًذ؟ اى وىیست سا بیها ٌ قى وه دس بتیًه صكت وػبَد حقیوذام ٌض .12
 ها ذى ٌػهتیب( بخض داتت وَجَیالق( خالق

  د( ههه وَاسد  اتیى ٍ حیج( ؼلن ٍ داٌا

 شد؟یٌ اى سا دس بشوى ًهیچه صو« شیخ»ش قشآى به یتػب .13
 خشتا ٍ آیش دس سابعه با دٌیخلقظ الق( 

 ش بشاى لشد ٍ جاوػهیخ لقظ ب(
  طَد.  سا طاوَ وى ها ها ٍ سػادت هىیج( چَى وعلق است ههه ٌ

 است ٍ اقتصادیت ٍ سین ٍ تشبیًه تػلیش دس صویخلقظ د( 

 ست؟یتش اص وكش ٍ طشك چ خعشٌاك .14
 ههشاهى با وشدم وَّحذ ٍ صیشواٌه تؿییش دادى اؼتقاداتضاىالق( 

 ٍ طشك ب( دؼَت وشدم به وكش
 پًهاى وشدى وكش ٍ طشك ج(
  تَجیه وكش ٍ طشم ٍ ٌسبت دادى آى به خذا د( 

 پشستى است؟ َ قشآى بشاى سد بتیًه اص دُیوذام ٌض .15
 ستًذ.یٌٌَه ٌ يیها ا بت لىٍباطذ ذ ساصق ٍ قادس یالق( وػبَد با

ي سا داطته یاه اص صویاٌذى ٌیضش باساى اص آسهاى ٍ سٍیذ قذست سیب( وػبَد با
 ي قذست سا ٌذاسٌذ.یاها  باطذ ٍ بت

ها  ى اٌجام واسهاى وَچل ٍ بضسى سا داطته باطذ ٍ بتیذ تَاٌایج( وػبَد با
 ى سا ٌذاسٌذ.یي تَاٌایا

  د( ههه وَاسد 

 ٍظیكه اصلى پیاوبشاى چیست؟ .16
 ب( تشساٌذى وشدم اص سٍص قیاوت الق( اجباس وشدم به ایهاى به خذا

 وَاسدد( ههه    ج( دؼَت ٍ تبلیؾ به سَی پشٍسدٌاس 
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 وحتَای دؼَت پیاوبشاى چیست؟ .17
 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.

 اوت چه وساٌى هستًذ؟یٌَاهاى سٍص ق .18
 اى خذایب( اٍل اوبشاى ٍ لشطتًاىیق( پال

  د( ههه وَاسد  ي ٍ اؼضاى بذىیج( صو

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

 ؼلن به اتكاقاتى وه سخ داده است. ب( 
 ٌَاهى صادقاٌه دس خصَظ به اتكاقات ج( 

 وذام چید( ه

 ٌیشٌذ؟  آیا وػبَدهای دسٍـیي دس قیاوت وَسد وؤاخزه قشاس وى .21
 طٌَذ.  ها دس قیاوت حاضش طذه ٍ وؤاخزه وى لقظ اٌساىالق( 

 طٌَذ. لقظ وػبَدهایى ههچَى ٌهشٍد ٍ لشؼَى دس قیاوت حاضش وىب( 
  طٌَذ.  ههه وػبَدهای دسٍـیي دس قیاوت حاضش طذه ٍ وؤاخزه وىج( 
 طَد.  حاضش ٌهىهیچ وػبَدی دس قیاوت د( 

 آیا وضشویي ٍ ؼشب جاهلى اؼتقاد به وػاد داطتًذ؟  .21
 الق( ههه وضشویي وًهش وػاد ـ به غَس وعلق ـ ٌبَدٌذ. 

 وشدٌذ.  ب( وضشویي وػاد جسهاٌى سا ٌكى وى
 وشدٌذ.  ج( وضشویي به غَس وّلى وػاد سا ٌكى وى

   د( الق ٍ ب 
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َّ طىء»ؼباست  .22  به چه وػًاست؟« تبیاى و
   قشآى ههه چیض به خَبى بیاى طذه است. دس الق( 

 دس قشآى ههه چیض بشای سػادت بضش، بیاى طذه است. ب( 
 دس قشآى اساوى ههه وَجَدات ؼالن بیاى طذه ست. ج( 
 ب ٍ ج د( 

 طٌَذ؟ ن وىیى تقسیها عاى به چه ٌشٍهیوشدم دس بشابش سَء قصذ ط .23
 .، وًحشلاىا، وشدم ؼادى، لاسقاىیالق( اٌب

  ؤوًاى، وشدم ؼادى، لاسقاى ا، ویب( اٌب
 .وضشواى، لاسقاىوؤوًاى، اٌبیاء، ج( 

 .، وكاسم ؼادى، لاسقاىد( وؤوًاى، وشد

 طٌَذ؟  چه وساٌى اص سحهت الهى وأیَس ٌهى .24
 الق( وساٌى وه به آیات قشآى آٌاهى داسٌذ. 

 ب( وساٌى وه با پیاوبشاى ٍ وؤوًاى ههًضیي هستًذ.
   خذاٌٍذ اغهیًاى داسٌذ.  ج( وساٌى وه به ؼلن، قذست ٍ سحهت

 پشداصٌذ.  د( وساٌى وه ٌهاص سا اقاوه وشده ٍ صوات وى

 های جهًن چیست؟  های ٌَطیذٌى اص ٍیژٌى .25
 های جهًن ٌَاسا ٌیست.  الق( ٌَطیذٌى

 وًذ.  واساى سا قعػه قعػه وى های جهًن اص دسٍى ًٌاه ب( ٌَطیذٌى
 طٌَذ.  آبى ههچَى وس ٌذاخته پزیشایى وى باج( جهًهیاى 

   د( ب ٍ ج 

 چیست؟ « هبَیطَ اةًیحَ هُنَّییحنُلَفَ»وعابق لشوایص حضشت ؼلى)ع( وًظَس اص  .26
  ب( قًاؼت  الق( طجاؼت 

 د( سػادت ج( صذاقت 
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 ؼّلت تًكش اؼشاب جاهلى اص دختش چیست؟  .27
 الق( دختشها ٌقص اقتصادی ٍ تَلیذی ٌذاطتًذ.

 اى جًًیذى ٍ وباسصه با دطهي سا ٌذاطتًذ.ب( دختشها تَ
 ٌشلتًذ.  ها به اساست سلته ٍ وَسد تجاٍص قشاس وى ج( دختشها دس جًي

   د( ههه وَاسد 

ًَُا»وًظَس اص جهله  .28  چیست؟« َلیَس لَُه ُسْلَعاٌى َؼَلى الَّزِیَي آَو
 سٍد ٍلى دسههه تأثیشٌضاس ٌیست. الق( طیعاى سشاؽ ههه وى

 سٍد.  ًاى ٍاقػى ٌهىب( طیعاى سشاؽ وؤو
 ج( طیعاى تَاى ٌهشاه وشدى وؤوًاى سا ٌذاسد.

    د( الق ٍ ج 

 چیست؟ « استػاره»وًظَس اص  .29
   غلب پًاه است. « استػاره»الق( وًظَس اص 

 دسخَاست یاسی ٍ وهن است. « استػاره»ب( وًظَس اص 
 است. « اؼَر باهلل وي الضیعاى سجین»ج( وًظَس ههاى ؼباست 

  د( هیچهذام

 ؟ طَد آیا خذاٌٍذ باؼث ٍ سبب ٌهشاهى وسى وى .31
 وًذ.  خذاٌٍذ وسى سا ٌهشاه ٌهىالق( 

 وًذ.  اٌش وسى با اساده خَد وًحشف طَد، خذا اٍ سا به حاٍ خَد سها وىب( 
 تشیي ویكش ٍ قهش الهى است.  واساى، بضسى سها وشدى ًٌاهج( 
   ههه وَاسد د( 

 




