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 های اسالم چیست؟ ٍ آخشیي هذف تهام بشٌاوه بشتشیي .1

 ب( فالح ٍ سستگاسی الف( تقَا ٍ پشهیضکاسی

 د( ههه وَاسد د( خضًَدی ٍ سضایت پشٍسدگاس

( بیاٌگش کذام دسته اص 45)اٌفال: « لََػلَّكُْن ُتْفِلُحََىٍَاْرُکشٍُا اللََّه َکِحیًشا »آیه طشیفه  .2
 سستگاساى است؟

 ب( وجاهذاى الف( تقَاپیضگاى

 د( ؼابذاى د( اهل رکش کحیش

 سَسه وؤوًَى طشط ایهاى چیست؟ 5بش اساس آیه  .3

 ب( پشداخت صکات الف( حیا

 ها ها ٍ پیهاى د( سؼایت اواٌت د( خضَع دس ٌهاص

 ؟ٌیستهتشیي خالق بَدى خذاٌٍذ کذام گضیًه اص دالیل ب .4

 الف( خلق وَجَدات وحذٍد

 باطذ اش اص خَدش وی ب( وَاد اٍلیه

 کًذ د( دس ساختي تقلیذ ٌهی

 د( ساخته اٍ با ٌظام هستی ههاهًگ است
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 تهاویت تذبیش الهی دس وسیش خلق آدوی چیست؟ .5

 الف( آفشیًص سٍح اٌساى

 ب( وبػَث طذى اٌساى دس قیاوت

 جًیي د( آفشیًص اٌساى اص

 د( ههاهًگ بَدى آفشیًص اٌساى با غبیػت

 ؟ٌیستکذام جهله ػحیح  .6

 وقاوی است که صوام تهاوی اوَس ؼَالن دس آٌجا جهغ است.« ؼشش»الف( 

 ب( ٌظن وَجَد دس جهاى، ٌضاٌه حقاٌیت ٍ حكهت خذاٌٍذ است.

 د( ؼذم ایهاى به وػاد، ؼاول اٌحشاف اص ساه ساست است.

 یل ٍ احادیج خشافی است.به وػًای اباغ« ُوبلس»د( 

 کًًذ؟ خبشی غی وی کذام گشٍه ؼالن بشصخ سا دس حالت بی .7

 ب( وؤوًاى خالع الف( وشدواى وتَسظ ٍ وستضػف

  د( وًافقاى د( کافشاى خالع

 تشیي سوض سفتي به دٍصخ چیست؟ اساسی .8

 ب( تكزیب الف( اػشاس بش تكزیب

 کذام د( هیچ د( تَبه ٌكشدى اص تكزیب

 ؟ٌیستکذام جهله ػحیح  .9

 سیاست طیعاى، ٌفَر تذسیجی ٍ گام به گام است.الف( 

ََاِت الضَّیعَاِى»ب( وػًای آیه طشیفه  ٍَلَا َتتَّبُِػَا ُخُع ایي  «اْدُخُلَا ِفی السِّلِْن َکافَّةً 
 است که اص چیضهایی حالل ٍ دلپسًذ بخَسیذ ٍ اص طیعاى پیشٍی ٌكًیذ.
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 کاس طیعاى با  ٌهاص دس تضاد است.د( 

طشکت دس وجالس افشاد فاسذ، استكاب گًاهاى کَچک ٍ پس اص آى گًاهاى د( 
 های طیعاى است. بضسگ اص گام

 ؟ٌیستبش اساس سٍایات کذام چضن دس قیاوت گشیاى  .11

 الف( چضهی که اص تشس خذا بگشیذ

 ب( چضهی که اص گًاه بسته طَد

 د( چضهی که دس ساه خذا بیذاس بهاٌذ

 د( ههه وَاسد

 بیاٌگش کذام فایذه اصدٍاد است؟« قذ احشص ٌغف دیًهوي تضٍد ف»سٍایت  .11

 ب( اٌس ٍ آساوص الف( اوًیت جاوػه

 د( سالوتی جسن ٍ سٍاى د( حفظ ؼفت ٍ وغٌَیت اص گًاه

ٍَِل»آیه طشیفه دس  .12 ًَُِّس یاللَّهُ  ا یْخِشجُهُْن ِوَي الظُُّلَهاِت ِإَلی ال ًَُ )بقشه: « الَِّزیَي آوَ
 است؟ ( کذام وغذاق ٌَس بیاى طذه257

 ب( ؼلن ٍ داٌص الف( ایهاى

 د( قشآى وجیذ د( طخع پیاوبش)ظ(

 ایهاى گشفتاس کذام ظلهت هستًذ؟ افشاد بی .13

 ب( ظلهت گفتاس ٌادسست الف( ظلهت اؼتقاد غلظ

 د( ههه وَاسد د( ظلهت کشداس بذ
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 سَسه ٌَس دلیل اؼشاؼ اص داٍسی پیاوبش)ظ( چیست؟ 51بش اساس آیه  .14

 جَیی حق ٍ ؼیب الف( تشدیذ، پایهال طذى

 ظي های سٍحی، تشدیذ ٍ سَء ب( بیهاسی

 جَیی ٍ سَءظي د( ضشبه صدى به اسالم، ؼیب

 د( ههه وَاسد

 دهًذ چیست؟ ٌَیذ خذاٌٍذ به وسلهاٌاى باایهاى که ؼهل ػالح اٌجام وی .15

 الف( استخالف ٍ حكَوت سٍی صویي

 ب( ٌضش آییي حق دس ههه جا

 د( اص ویاى سفتي اسباب خَف ٍ تشس

 ههه وَاسدد( 

ًِی َؼِي الزِّْکِش»آیه طشیفه  .16 یک اص ؼَاول گهشاهی  ( به کذام29)فشقاى: « َلَقْذ أََضلَّ
 اطاسه داسد؟

 ب( سهبشاى گهشاه الف( طیعاى

 د( هَی ٍ هَس د( سفیق بذ

 ؼَاول غفلت ٍ ٌسیاى اص دیذگاه قشآى چیست؟ .17

 ب( تجاست الف( وال ٍ خشٍت

 د( ههه وَاسد د( فشصٌذ ٍ خاٌَاده

 باطذ؟ اص آخاس ظلن وی« ٌاکاوی»کذام آیه طشیفه بیاى اخش  .18

َْمَ الظَّالِِهیَي»الف(   (19)تَبه: « ٍَاللَُّه َلا یْهِذی اْلَق

 (19)فشقاى:  «ٌُِزقْهُ َؼَزاًبا َکِبیًشا»ب( 
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ًَُة اللَّهِ َؼلَی الظَّالِِهیَي»د(   (18)هَد: « َأَلا لَػْ

ًَْفُغ الَِّزیيَ َظلَُهَا َو»د(   (57)سٍم: « ْػِزَستُهُْنَلا ی

 ها چیست؟ تشیي سکي پیشٍصی دس آصوایص وهن .19

 ب( ػبش ٍ استقاوت الف( تقَا

 د( ههه وَاسد د( اؼتهاد به ٌفس

 اص دیذگاه حضشت ؼلی)ع( تشتیل به چه وػًاست؟ .21

 الف( قشآى با بیاى سٍطي خَاٌذه طَد.

 ب( وَاسد ٍقف ٍ ادای حشٍف سؼایت طَد.

 ٌذه طَد.د( قشآى صیبا ٍ آسام خَا

 د( هذف اص تالٍت، سسیذى به آخش سَسه ٌباطذ.

 یاد طذه است؟« لباس»دس قشآى کشین اص کذام گضیًه به ؼًَاى  .21

 ب( طب الف( ههسش

 د( ههه وَاسد د( تقَا

 ؟ٌیستکذام جهله ػحیح  .22

 به وػًی وخلَط کشدى است.« َوَشد»الف( 

 به وػًی گَاسا ٍ پاکیضه ٍ خًک است.« ؼزب»ب( 

 غػن ٍ خَطگَاس است. ه وػًی خَشب« اجاد»د( 

 به وػًی حجاب ٍ حائل ویاى  دٍ چیض است.« بشصخ»د( 
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 دس قشآى اص کذام گضیًه به ؼًَاى پاداش صحهات پیاوبش)ظ( یاد طذه است؟ .23

 ب( قشاس گشفتي وشدم دس خظ خذا الف( وحبت اهل بیت)ع(

 د( ههه وَاسد د( ٌفغ خَد وشدم

ٍَِلَزِلَك َخَلقَهُْنِإلَّا َوْي َسحَِن »آیه طشیفه  .24  بیاٌگش کذام وػًاست؟ (119)هَد: « َسبَُّك 

 الف( ٌظام تكَیي ٍ آفشیًص جهاى، بش اساس سحهت است.

 ب( ٌظام قیاوت ٍ حسابشسی، بش اساس سحهت است.

 د( ٌظام آفشیًص اٌساى، بش اساس سحهت است.

 د( ٌظام تضشیغ ٍ قاٌٌَگزاسی، بش اساس سحهت است.

 طَد؟ ًذ بشابش طذى وجاصات ویکذام ؼاول باؼج چ .25

 ب( صواى اٌجام گًاه الف( طخغیت اجتهاؼی خاظ

 د( ههه وَاسد د( کلیذی بَدى گًاه

 طشایظ دؼا به تشتیب کذام است؟ .26

 الف( طًاخت، تهزیب ٌفس، جلب سضایت ٍ خضًَدی خذا، تالش دس حذ تَاى

 ب( طًاخت، غهاست، تَبه، اٌتخاب وكاى وًاسب

 وًاسب، اٌتخاب صواى وًاسب، پاکی قلب د( غهاست، اٌتخاب وكاى

 د( وَسد الف ٍ ب

 اص دیذگاه حضشت ؼلی)ع( کلیذ پیشٍصی ٍ وفتاح سستگاسی چیست؟ .27

 ب( ػبش الف( ٌهاص

 د( سٍصه د( دؼا
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 اص دیذگاه پیاوبش)ظ( دیَاٌه ٍاقػی کیست؟ .28

 سٍد الف( کسی که با تكبش ٍ غشٍس ساه وی

 ب( کسی که وشدم اص طش اٍ دس اواى ٌیستًذ

 کًذ د( کسی که دس اسشاس وشدم تفحع وی

 د( وَسد الف ٍ ب

 چیست؟« ػِْهش»وػًای کلهه  .29

 ب( دختش الف( داواد

 د( پذس د( بشادس

 کشدٌذ چه بَد؟ تشیي وضكل وضشکاى که با پیاوبش)ظ( وخالفت وی وهن .31

 ب( پیشٍی اص هَای ٌفس الف( پیشٍی اص فشواى ؼقل

 زطتهد( پیشٍی اص ادیاى گ د( پیشٍی اص ٌیاکاى




