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 تشیي اوتیاص حؾشت ٌَح)ع( چه بَد؟  وهن .1
 ب( ؼهش كَالٌی الف( طکشگضاسی 

 د( ب ٍ ج  ج( كَفاى ٌَح 

ذ تالش كًًذ ٍ به دٌبال یوشدم با»ي وقلب است كه یگش ا اىیفه بیه طشیكذام آ .2
 ؟«سصق بشٌٍذ

ٍَیْبُسُف الشِّْصَق ِلَهْي یِإىَّ سَبََّل »الف(   ( 33)اسشاء: « ْقذُِسیَضاُء 
ًَْذ اللَِّه الشِّْصَق»ب(    (17)ؼًکبَت: « فَابَْتُغَا ِؼ
 (22ات: ی)راس« السََّهاءِ سِْصُقُکْن یٍَِف»ج( 
 (6)هَد: « اللَّهِ سِْصقَُها یاْلأَْسِؼ ِإلَّا َؼَل یَوا ِوْي دَابٍَّة ِف»د( 

 گزاسد؟  چشا خذاٌٍذ دس قیاوت حسابشسی سا بش ؼهذه خَد اٌساى وی .3
 دهًذ. الف( صیشا ٌاوه اؼهال سا به خَد اٌساى وی

  باطذ.  سٍص هش كس به فکش خَدش وی صیشا دس آى ب(
 دس ٌاوه اؼهال چیضی ٌیست كه بتَاى ٌسبت به آى حاطا كشد. ج( 

 د( بشای ایًکه آبشٍی كسی دس وقابل دیگشاى اص بیي ٌشٍد. 

 پاداش دائهی بشای كیست؟  .4
 گیشد. الف( پاداش دائن به جهادگشاى دس ساه خذا تػلق وی

 ؼهل دائن، پاداش دائن داسد. ب( 
 كًًذ.  پاداش دائن بشای كساٌی است كه دس ایي دٌیا دائهًا ؼبادت وی ج(
 طٌَذ. پاداش دائن بشای كساٌی است كه ٍاسد بهضت وید( 
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 به چه وػًاست؟  «سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌیوَلَا تَقْفُ مَا لَ»ؼباست  .5
 الف( دس ههه اوَس بایذ تحقیق ٍ پژٍهص كًین. 

 پیشٍی ٌکًین. ب( اص آٌچه ٌسبت به آى ؼلن ٌذاسین، 
 هًگام قؾاٍت بایذ تحقیق ٍ پژٍهص ػَست گیشد. ج( 

 د( الف ٍ ب 

 بًذی وشدم دس قیاوت بش اساس چه چیضی است؟ تقسین .6
 ب( سهبشاٌضاى  الف( ویضاى تقَا

 د( پیشٍاٌضاى ج( جهاد با ٌفسضاى

 های قشآى بیاى طذه، چیست؟  هایی كه بشای قشائت سَسه طشـ تحقق فؾیلت .7
 الف( قشائت ههشاه با تفکش ٍ اٌذیضه 

 ب( قشائت با ػذای صیبا ٍ دلًضیي
 ج( الهام گشفتي بشای ؼهل به آیات الهی 

 د( الف ٍ ج 

ٍََأیَن الَْبیاْبَي وَْش یسَیًَا ِؼیٍَآَت»فه یه طشیدس آ« سٍح»كلهه  .8 ٌَاُه بُِشٍِح یًَاِت  ْذ
 ؟به كاس سفته است ی( به كذام وػ253ً)بقشه: « اْلُقُذِس

 .طَد یف ویي تَػیكه با ؼًَاى او یالف( فشطته وخغَظ ٍح
  كًذ. ٌیشٍی وػًَی كه وؤوًاى سا تقَیت وی ب(
 كشده است.  سٍح وقذسی كه پیاوبشاى سا دس اٌجام سسالتضاى تقَیت ویج( 

 یآسهاٌ یا ٍحید( قشآى 

 سَسه اسشاء چیست؟  26دس آیه « ری القشبی»وًظَس اص ؼباست  .9
 ب( ههه خَیضاٌٍذاى وسلهاٌاى  الف( خاٌذاى پیاوبش اسالم)ظ( 

 د( الف ٍ ب   ج( دٍستاى ٌضدیک ٍ ههسایگاى 
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 ؟باطذ یٌه)ع( یًه اص وَاسد وػجضات وَسیكذام گض .13
 طفا دادى فشد وبتال به پیسی ٍ جزام الف( 

 های كَبًذه كَفاىب( 
 ذى چضهه اص سًگیج( جَط

 ها َهیٍ كهبَد و یٍ خضکسال ید( قحق

 قشآى است؟ یجیل ٌضٍل تذسیًه اص دالیكذام گض .11
 تش اجشا طذى دستَسات قشآى. اوبش)ظ(  ٍ كاولیت قلب پیالف( تثب

 .یاوبش)ظ( با وبذأ ٍحیپ یب( استباـ دائه
 ٍ حفظ دستَسات قشآى. یجیشش تذسیج( ؼذم تضلضل جاوػه ٍ پز

  د( ههه وَاسد.

 شطته آى سا بذسقه كشدٌذ؟به هًگام ٌضٍل كذام سَسه قشآى هفتاد هضاس ف .12
 نیب( سَسه وش الف( سَسه كه
 د( سَسه اسشاء  ج( سَسه كهف

 ست؟یچ« باخغ»كلهه  یوػً .13
  ت غن ٍ اٌذٍهص اص طّذیالف( هلاك كشدى خَ

 يیصو یب( ػفحه سٍ
 ي سفته استیاهاٌص اص بی، گیكه به خاكش خضکسال یًیج( صو
 گاه اوي ٍ اواىید( جا

 داللت داسد؟ یبش كذام وػً« نّیق»كلهه  .14
 ذی است بش استقاوت ٍ اؼتذال قشآىیالف( تأك

 ؽیب( داللت داسد بش خالی بَدى اص هشگٌَه ؿذ ٍ ٌق
 ها ج( داللت داسد بش جاٍداٌی بَدى قشآى ٍ الگَ بَدى بشای حفظ اػالت

  د( ههه وَاسد
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 ؟ستیٌح یًه ػحیكذام گض .15
 ًذ.هست ل هنیدس وػًا ٌضد« ابذ»ٍ « اوذ»الف( 

 ٍ افشاـ دس دٍسی است. وػًی خاسج طذى اص حّذ به« طقف»ب( 
  است. ذ به حّذیًذ كه وقیت صواٌی سا گَوّذ« ابذ»ج( 

 ٌسبت دسٍؽ ٌهفته است.« افتشاء»د( دس كلهه 

 ست؟یي ؼاول دس وباسصه با جَاوغ فاسذ چیتش وهن .16
 ب( وخفی ٌگه داطتي وباسصه  شٍهایي ٌیالف( ٍحذت ب

 دد( ههه وَاس ج( داطتي سهبشی قاكغ

 ست؟یچ «هیتق»قت یحق .17
 شٍهایاص به هذس سفتي ٌ یشیالف( جلَگ

 ذهیص با پَطاٌذى ؼقیت خَیب( حفظ وَجَد
 گشاىیص اص دیخَؼقیذه  یظاهش ىج( پَطاٌذ

  د( الف ٍ ب

 ؟ستیٌاوبشاى یگفتي پ« اٌضاءاهلل»ه دس سابقه با یكذام آ .18
  26ب( كهف:  99َسف: یالف( 

 132د( ػافات:  27ج( قغع: 

 های آوَصٌذه اػحاب كهف است؟ ًه اص دسسیكذام گض .19
 ت خذایه بش وضیب( تک ذیالف( طکستي سذ تقل

  د( ههه وَاسد هیج( تق

 باطذ. یخذا... و یها والك دادى ٍ گشفتي .23
 لیاقت اٌساىب(  الف( حکهت اٍ

 د( ههه وَاسد سبَبیت ٍ تشبیت اٍ ج( 
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 با تَجه به آیات سَسه كهف صیاٌکاستشیي وشدم كیست؟ .21
كًذ كاس طایسته  طَد ٍ گهاى وی كه تالطص دس دٌیا ٌابَد وی الف( كسی

 دهذ.  اٌجام وی
 دهذ. ب( كسی كه كاس ٌیل اٌجام ٌهی

 اٌذیضذ. كًذ ٍ به آخشت ٌهی ج( كسی كه بشای دٌیا كاس وی
 طَد. داٌذ تالطص ٌابَد وی كًذ ٍ وی د( كسی كه بشای دٌیا تالش وی

 ؟ستیٌكذام سجذه اص اٌَاع سجذه  .22
 ذه ؼبادت كه وخغَظ خذاستالف( سج

 سجذه تحیت ٍ تضکش اص بًذگاى خذا ب( 
 سجذه اكاؼت وثل سجذه فشطتگاى بش آدمج( 

 ش خذاید( سجذه ٌاطی اص فشواى غ

 .. است............... ت،یساه هذا .23
 ؼادل یضَایاص پ یشٍیافتي ٍ پیب(  هیالف( وقالػه آثاس گشاٌها
 د( ههه وَاسد  ج( دل ٌشم ٍ گَش طًَا

 سفتاسهای ٌاطایست پیشٍاى ٌاخلف اٌبیاء چیست؟  .24
 ب( پیشٍی اص طهَات  الف( ؿایغ كشدى ٌهاص

 د( الف ٍ ب  اكاؼت اص پذساى ٍ ٌیاكاى ج( 

 ها چیست؟ سَسه وشین كلیذ ههه بذبختی 39با تَجه به آیه  .25
 ب( غفلت  الف( آسصٍی دساص

 د( حسادت ج( دسٍؽ

 باطذ. ی.. و.......اوت.یدس ق یوتكشدى ٍ سالن وشدى ٍ سال یذ سالن صٌذگیكل .26
 يیبه ٍالذ یکیب( ٌ الف( تقَا

  د( ههه وَاسد اىیض اص گًاهاى ٍ كغیج( پشه
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 های الهی ؼاول چیست؟  یادآٍسی ٌػهت .27
 ها  ب( افضایص ٌػهت  پشٍسدگاس  الف( جلب وحبت 

 د( افضایص ؼهش اٌساى  ج( جلب وحبت وشدم 

اص افشادی كه خذاٌٍذ به آٌاى اٌػام  ن كذام گشٍهیسَسه وش 58ه یبا تَجه به آ .28
 ؟ستًذیٌٌهَده 

 لیه اسشائیالف( رس
 ه آدمیب( رس

  هاى آٍسدٌذیٌَس ایج( آٌاى كه بػذ اص 
 د( آٌاى كه با ٌَح دس كضتی بَدٌذ

 ست؟یه گًاه ٍ فشاس اص ؼبادت چیساه تَج .29
 ب( باٍس داطتي طفاؼت  الف( باٍس ٌذاطتي وػاد

 د( ههه وَاسد ذ به تَبهیج( او

 ست؟یي فساد دس جهاى چیباالتش .33
  ذه فاسذیب( ؼق الف( سٍاج كفش
 د( ههه وَاسد ج( گًاه آطکاس
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