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 فلسفه رکش تاسیخ ٍ سشگزطت پیاوبشاى دس سَسه وباسکه طػشاء چیست؟  .1
 باال سفتي بغیشتب(  ٌگشی  سػه ػذس ٍ آیًذه الف(

 ههه وَاسد  د(  تقَیت سٍحیه وؤوًاى ج(

 هذایت وشدم به چه اوشی ٌیاص داسد؟  .2
 ب( تَاٌایی  الف( اوذاد الهی 
 د( هیچکذام  ج( ؼلن ٍ آگاهی 

ٌَْت ِوَي اْلکَاِفِشیَي»کًذ:  وشاد اص ایًکه فشؼَى به وَسی)ع( خعاب وی .3  چیست؟ « أَ
 های فشؼَى  ب( کفشاى ٌػهت وحبت الف( پشستص فشؼَى 

 د( الف ٍ ج  ج( کضتي وشد قبعی 

 اص وػجضات اٌبیا چیست؟ تشیي اوتی وهن .4
 ب( دیگشاى تَاى اٌجام آى سا ٌذاسٌذ ؼادی هستًذ الف( غیش

 خیال هستًذ د( ٍهن ٍ سٍطًگش هستًذ  ج( سٍطي ٍ

 ٍیژگی ٍ خغَػیت وهتاص وشداى خذا چیست؟  .5
 داسٌذ. ذا به غلبه حق ٍ پَچی سحش ایهاى الف( وشداى خ

 گَیًذ.  ب( وشداى خذا اص وَضغ قذست ٍ با آساوص سخي وی
 دهًذ.  ج( وشداى خذا ضػف ٍ تشس اص غاغَت سا به خَد ساه ٌهی

 د( ههه وَاسد  
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 ه خذا چه آثاس ٍ بشکاتی دس ٍجَد اٌساى داسد؟ ایهاى ب .6
 ها دس وقابل آٌاى کَچک هستًذ.  تشیي قذست الف( بضسگ

 ها وقاٍم هستًذ.  تشیي طکًجه ب( دس بشابش وضکالت ٍ سخت
 طَد.  ج( سضای خذا بشای اٌساى باالتشیي هذف وی

 د( ههه وَاسد  

 ظلن چه اثشی داسد؟  .7
 َجب ؼظهت ظالن است. ب( و الف( کلیذ صٍال قذست است. 

 د( هیچکذام  کًذ.  ج( وشدم سا وجبَس به اغاؼت وی

 سَسه طػشاء، ٍظیفه پیاوبشاى دس بشابش قَوضاى چیست؟  115بش اساس آیه  .8
 ب( اٌزاس ٍ ساهًهایی   الف( تضکیل حکَوت 

 د( ههه وَاسد  ج( تشساٌذى وشدم اص ؼزاب الهی 

 بضاى چه بَد؟ طذٌذ ٍ ؼزا قَم لَط چه گًاهی سا وشتکب وی .9
 پشستی / صلضله  ب( بت فشٍطی/  سیل  الف( کن

 اٌذٍصی / فشٍ سفتي دس صویي  د( ثشٍت گشایی / باساى سًگ جًس ج( هن

 کشد؟  حضشت طػیب)ع( چه تَػیه ٍ سفاسطی به قَم خَد وی .11
 حق وشدم سا کن ٌگزاسیذب(  الف( بش اجًاس وشدم ؼیب ًٌهیذ 

 د( ههه وَاسد   ج( دس وػاوله اٌغاف داطته باطیذ

 سَسه طػشاء، چشا قشآى به صباى ؼشبی ٌاصل طذه است؟  199ٍ  198بش اساس آیات  .11
 تشیي صباى است.  الف( چَى ؼشبی کاول

 آٍسدٌذ.   ب( چَى اگش قشآى غیشؼشبی بَد، اؼشاب لجَج به آى ایهاى ٌهی
 گَیًذ.  ج( چَى اؼشاب وکه به صباى ؼشبی سخي وی

 د( هیچکذام 
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 طٌَذ؟  چه کساٌی ٌاصل ویطیاغیي بش  .12
 طٌَذ. ها فقظ بش وؤوًیي ٌاصل ٌهی الف( طیعاى

 یابًذ.  طٌَذ ٍ تسلظ وی ها ٌاصل وی ها بش ههه اٌساى ب( طیعاى
 طٌَذ.  کاساى( ٌاصل وی ها بش هش افاک اثین )صطت ج( طیعاى

 د( ههه وَاسد 

 تَاى طًاخت؟  ي سا چگٌَه وییهای طیاغ القائات ٍ ٍسَسه .13
 ي ٍیشاٌگش ٍ وخشب است. یهای طیاغ هٍسَسالف( 

 ب( القائات طیعاى دس وسیش فساد ٍ تخشیب است. 
 کاساًٌذ.  گَیاى ٍ گًاه ج( وضتشیاى القائات طیعاى دسٍؽ

 د( ههه وَاسد  

 سَسه ٌهل، اٍػاف وؤوًیي چیست؟  3بشاساس آیه  .14
 الف( اقاوه ٌهاص / پشداخت صکات / ایهاى به آخشت 
 ب( اقاوه ٌهاص / جهاد دس ساه خذا / ایهاى به آخشت 

 ج( اقاوه ٌهاص / پشداخت صکات / جهاد دس ساه خذا 
 د( پشداخت صکات / جهاد دس ساه خذا / ایهاى به آخشت 

 حقیقت ایهاى چیست؟  .15
  ب( تسلین دس ظاهش ٍ باغي دس بشابش حق الف( ؼهل به دستَسات دیًی 

 ج( هیچکذام  ج( تسلین دس ظاهش 

 چه کاس ٌیکی اسصش داسد؟  .16
 ب( کاسی که وَجب سضایت خذا باطذ  الف( کاسی که وَجب پیضشفت گشدد

 د( هیچکذام ج( کاسی که وَجب سضایت وشدم باطذ

 اسطاد ٍ تبلیؾ چگٌَه بایذ باطذ؟  .17
 ب( وعابق ویل اطخاظ الف( با جذیت ٍ قاغػیت 
 د( ههه وَاسد  ج( با وهشباٌی ٍ سحهت  
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 اٌجام کاسهای بضسگ چیست؟ طشط  .18
 ب( سشؼت، قذست، وقاٍوت الف( سشؼت، قذست، اواٌت 
 د( قذست، وقاٍوت، اواٌت  ج( سشؼت، وقاٍوت، اواٌت 

 اص دیذگاه اسالم چه ٌَع سَگًذی اسصش داسد؟  .19
 الف( سَگًذی که بشای اٌجام کاس اسصطهًذ ٍ وفیذ باطذ. 

 . ب( سَگًذی که بشای تشک کاس وضش ٍ ٌاپسًذ باطذ
 طذ.ج( سَگًذی که طشؼی ٍ قاٌٌَی با

 د( الف ٍ ب  

 ؼلل ٍ ؼَاول ؼذم استجابت دؼا چیست؟  .21
 کشدین خیش است.  ٍ وا گهاى وی هالف( دؼای وا غلب خیش ٌبَد

 ب( ٌحَه دسخَاست دسست ٌبَده است. 
 .این ج( دس دؼا اخالظ ٌذاطته

 د( ههه وَاسد  

 ها چیست؟  ها ٍ حکَوت والک طًاخت ٌظام .21
 ب( ؼهلکشدها  ( اطخاظ الف

 د( الف ٍ ج ها  ج( سٍش

 وستضػفاى چه کساٌی هستًذ؟  .22
 های دس بًذ ٍ صٌذاٌی  ب( اٌساى های ضػیف ٍ ٌاتَاى الف( اٌساى

 د( الف ٍ ب  های تَاٌهًذ گشفتاس ظالهاى  ج( اٌساى

 کًذ؟  خذاٌٍذ کافشاى سا تَسظ چه کساٌی رلیل ٍ خَاس وی .23
 ب( ستهگشاى  الف( وؤوًاى  

 د( هیچکذام کضیاى خَدطاى  ( هنج
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 کًذ؟ واجشای وادس حضشت وَسی)ع( چه دسسی سا دس ساه اجشای فشاویي الهی بیاى وی .24
 ب( به خذا تَکل کًین الف( اص چیضی ٌتشسین
 د( الف ٍ ب    ج( با احتیاط ؼهل کًین

 حضشت وَسی)ع( بػذ اص کهک به دختشاى طػیب)ع( چگٌَه دؼا کشد؟  .25
 ٍ ٌیکی بش وي فشستی وي به آى ٌیاص داسم.   الف( خذایا هش خیش

 ب( خذاٌٍذا ههسش ٍ فشصٌذاى پاکیضه به وي ؼعا کي. 
 ج( خذاٌٍذا وشا اص بذبختی ٍ فالکت ٌجات بذه. 

 د( پشٍسدگاسا صٌذگی وشا سش ٍ ساواى ببخص. 

 بشای استخذام افشاد چه طشایعی الصم است؟  .26
 ب( اواٌتذاسی ٍ تػهذ الف( تَاٌایی ٍ تخغع

 د( الف ٍ ب   ( ههفکش بَدى با وسئَلیي ج

 تشیي حشبه وستکبشاى ؼلیه وغلحاى چیست؟  بضسگ .27
 ب( تحشین الف( تعهیغ 

 د( قتل  ج( تههت 

 اٍضاع وًحشفاى خالفکاس دس سٍص قیاوت چگٌَه است؟  .28
  اٌذاصٌذ. الف( گًاه خَد سا به گشدى دیگشاى وی

 جَیًذ. ب( اص یکذیگش بیضاسی وی
 پزیشٌذ.  کًًذ ٍ وسئَلیت آى سا وی ج( به گًاهاى خَد اقشاس وی

 د( الف ٍ ب  

 ؼقایذ ٍ افکاس سا چگٌَه بایذ تًظین کشد؟  .29
 ب( بش اساس سفتاس گزطتگاى  الف( بش اساس بشهاى ٍ دلیل وحکن  

 د( الف ٍ ج  ج( بش اساس سَد ٍ صیاى 
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 ها چیست؟  هضذاس قشآى به قاسٍى ٍ قاسٍى .31
 دهذ تا تَبه کًًذ.  ٌضٍل ؼزاب خذاٌٍذ به آٌها وهلت ویالف( هًگام 

 ب( هًگام ٌضٍل ؼزاب هیچ وهلتی به آٌاى داده ٌخَاهذ طذ.  
 دهذ.  ج( هًگام ٌضٍل ؼزاب خذاٌٍذ فشػت اٌذیضه ٍ اٌتخاب به آٌاى وی

 د( هیچکذام 

 

 

 

 




