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  هش کسی اویذ لقاء پشٍسدگاس سا داسد بایذ دس اٌجام چه کاسی وضایقه ٌکًذ؟ .1
 ب( اغاؼت پشٍسدگاس  الف( اؼهال ػالح 

 د( ٌهاص ٍ ؼبادت  د( جًگ ٍ جهاد 

 کًذ؟  خذاٌٍذ چگٌَه وؤوًاى سا اص وًافقیي وتهایض وی .2
 طٌَذ.  الف( دس جهاى آخشت اص هن وتهایض وی

 تَاى اص یکذیگش وتهایض کشد.  ب( وؤوًاى ٍ وًافقاى سا ٌهی
 طٌَذ.   د( با فتًه ٍ آصوایص وؤوًاى اص وًافقاى تهییض داده وی

 د( الف ٍ ب 

 چیست؟ « افیباس گًاه اض»وًظَس اص  .3
 ب( غیبت اص دیگشاى  الف( تضَیق دیگشاى به گًاه  

 د( الف ٍ د  د( گزاسدى یک سًت که وَجب گًاه است

 بهتشیي دلیل وػاد چیست؟  .4
 الف( پذیذ آٍسدى وَجَدات دس ٌخستیي وشتبه بهتشیي دلیل وػاد است. 

 ب( وشگ بهتشیي دلیل وػاد است. 
 یي دلیل وػاد است. د( فشوایضات ٍ تزکشات پیاوبشاى بهتش

 د( ب ٍ د 

 چیست؟ « ؼبادی»وًظَس اص تػبیش  .5
 طَد. ها سا طاول وی ب( ههه اٌساى الف( کالم وحبت آویض پشٍسدگاس است.

  د( الف ٍ د  .د( تاد افتخاسی حتی بشتش اص وقام سسالت



676  ...........................................................................................................    (21تفسیر نفیس )جلد 

 ٍجَد داسد؟ « تذبیش»ٍ « خلقت»چه استباغی ویاى  .6
 ب( ایًها اص هن جذا ٌیستًذ.  الف( ایًها دٍ وَضَع جذاگاٌه هستًذ.

 د( خلقت با خذا ٍ تذبیش با غبیػت است.  هاست. د( خلقت با خذا ٍ تذبیش به اٌساى

 ها چیست؟  ؼلت طکست ٍ ٌاکاوی وؤوًیي ٍ وسلهاى .7
 ب( ٌذاطتي اخالظ دس اؼهال  الف( کَتاهی دس جهاد 

 د( الف ٍ ب   کاسی  د( تًبلی ٍ غهغ

 است؟ ٍضغ وجشواى دس قیاوت چگٌَه  .8
 ًذکً ب( گًاهاى خَد سا اٌکاس وی ه هستًذ ٍالف( دس ٌَویذی ٍ غن ٍ اٌذ

 د( هیچکذام  د( به سحهت خذا اویذٍاس هستًذ

 طشط سستگاسی چیست؟  .9
 ٌهاص ٍ ؼبادت ب(  الف( اویذ به سحهت پشٍسدگاس 

 د( جهاد دس ساه خذا  ایهاى ٍ ؼهل ػالح د( 

 ها کیست؟  باؼج ضشسها ٍ سحهت .11
 اص اٌساى ٍ سحهت اص خذاست.   الف( ضشسها

 ب( ضشس ٍ سحهت اص خذاست.
 د( ضشس ٍ سحهت اص اٌساى است. 

 د( هیچکذام 

 چیست؟ « ٍجه اهلل»وًظَس اص  .11
 ب( رات پاک پشٍسدگاس   الف( ػَست جسهاٌی خذا 

 د( الف ٍ د  د( ػفات سحهاٌیه ٍ سحیهیه پشٍسدگاس

 ٍظیفه پیاوبشاى چیست؟  .12
 ب( اجباس آٌاى به پزیشش حق  الف( اسطاد وشدم  

 د( الف ٍ ب  د( داطتي سٍحیه تسلین دس بشابش حق 
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 الصوه اسطاد ٍ هذایت چیست؟  .13
 بایذ با پزیشش حق ههشاه باطذب(  الف( بایذ با قاغػیت ههشاه باطذ

 ههه وَاسد د(   د( بایذ ههشاه سحهت ٍ وحبت باطذ

 چیست؟ « غًای حالل»وًظَس اص  .14
 ب( ػذای خَطی که وفسذه اٌگیض ٌباطذ الف( غًای حالل ٌذاسین 

 د( ب ٍ د   د( وًاسب وجالس فسق ٍ فجَس ٌباطذ

 طًیذى سخًاى لهَ ٍ باغل چه اخشی داسد؟  .15
   .کًذ ب( آوادگی پزیشش حق سا سلب وی گشدد.  الف( وَجب آگاهی اٌساى وی

 د( الف ٍ د  گشدد.  د( وَجب تضَیق به ؼهل ػالح وی

 اس طشک چیست؟ آخ .16
 ب( اضعشاب ٍ ٌگشاٌی الف( خَاسی ٍ رلت دس قیاوت  

 د( ههه وَاسد  د( اختالف ٍ تفشقه 

 اخالظ چیست؟  .17
 ب( اٌجام ؼهل بشای کسب خَاب  الف( اٌجام ؼهل فقظ بشای سضای خذا 

 اٌجام ؼهل بشای ٌجات اص ؼزاب د(  د( اٌجام ؼهل فقظ بشای اٌجام ٍظیفه 

 صش بیضتشی داسد؟ هایی اس چه ٌَع ؼبادت .18
 هایی که ههشاه با سختی باطذ ب( ؼبادت هایی که وخفیاٌه باطذ الف( ؼبادت

 د( الف ٍ ب   هایی که وستهش باطذ د( ؼبادتی

 های دٌیا با ؼذل الهی ساصگاس است؟  آیا تلخی .19
 الف( تلخی جضیی اص بشٌاوه دٌیاست

 ها است ىب( تلخی دٌیا ٌتیجه اؼهال اٌسا
 اساس حکهت ٍ بشای اػالح است  د( تلخی دٌیا، بش

 د( هیچکذام 
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 سسذ؟  آیا به دٍستاى هن اسث وی .21
  الف( اسث وتػلق به خَیضاى ٌضدیک است. 

 تَاٌذ اسث بذهذ.  ب( اٌساى به هشکس که بخَاهذ وی
 تَاٌذ به دیگشاى اسث بذهذ.  د( طخع فقظ تا یک سَم اوَالص سا وی

 د( الف ٍ د  

 کًًذ؟  هایی استفاده وی ؤوًاى اص چه طیَهوًافقاى بشای تضػیف سٍحیه و .21
 ب( طایػه پشاکًی  الف( تهسخش ٍ تحقیش 

 د( ههه وَاسد   د( استفاده اص وزهب ؼلیه وزهب 

 فلسفه ٍ هذف حَادث تلخ ٍ سخت چیست؟  .22
 داس ٍ وَجب طکَفایی استػذادها هستًذ.   الف( هذف

 ها هستًذ.  ب( حَادث تلخ ٌتیجه اؼهال ٌاطایست اٌساى
 های بضسگتش ٌیستًذ.  ایي حَادث واٌغ سسیذى اٌساى به هذف د(

 د( ههه وَاسد 

 های باسص وًافقاى چیست؟  اص ٌضاٌه .23
 ب( صخن صباى  الف( تشس ٍ بخل

 د( ههه وَاسد   د( تَقغ ٌابجا 

 چه ٌَع اغاؼتی اسصش داسد؟  .24
 الف( اغاؼت بایذ بشای جلَگیشی اص خعشات احتهالی باطذ. 

 اساس وػشفت ٍ ؼضق باطذ. ب( اغاؼت بایذ بش 
 د( اغاؼت بایذ بشای کسب وًفػت بیضتش باطذ. 

 د( هیچکذام 

 طٌَذ؟  ی با هن جهغ ویغلب آیا دٌیاغلبی ٍ آخشت .25
 طٌَذ.  غلبی هشگض با هن جهغ ٌهی الف( دٌیاغلبی ٍ آخشت

 خَاهی ٌذاسد.  ها وًافاتی با آخشت حالل اص ٌػهتب( استفاده 
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 دٌیا ٍ آخشت یکی سا اٌتخاب کًذ. دلبستگی بهد( اٌساى بایذ ویاى 
 د( الف ٍ ب  

 . ٌیستکذام وَسد اص وغادیق رکش کحیش  .26
 ب( یاد خذا هًگام حالل ٍ حشام  تسبیحات حضشت صهشا الف( 

 د( بیاى ػفات ٍ اسهاء حسًی  د( یاد خذا تًها با صباى  

 طَد؟  به چه کساٌی گفته وی« وشجفَى» .27
 کًًذ.  گزاسی وی های ٌاطایست سا بًیاى سًتکساٌی که دس جاوػه الف( 

 کًًذ.  ساصی دس جاوػه دلهشه ایجاد وی کساٌی که با طایػهب( 
 کًًذ.  د( کساٌی که اص سفتي به جًگ ٍ جهاد خَدداسی وی

 کشدٌذ.  د( کساٌی که با خیاٌت ٍ جاسَسی صویًه طکست وسلهاٌاى سا فشاهن وی

 صى ٍ وشد دس چه اوَسی یکساى هستًذ؟ .28
 ها یکساى هستًذ.  الف( صى ٍ وشد دس ػػَد به کهاالت ٍ سقَط دس پستی

 ب( صى ٍ وشد دس هیچ چیض با یکذیگش یکساى ٌیستًذ. 
 اٌذ.  ها آفشیذه طذه د( وشدها بشتش اص صى

 اٌذ.  ها بشتش اص وشدها آفشیذه طذه د( صى

 ٍظیفه ویههاى دس ویههاٌی چیست؟  .29
 ست سا تحقیش ٌکًذ. الف( غزایی که بشای اٍ آواده طذه ا

 ب( خیلی صٍد بشای ویههاى ٍاسد خاٌه ویضباى ٌضَد. 
 د( پس اص اتهام ویههاٌی، بیص اص اٌذاصه دس خاٌه ویضباى ٌهاٌذ. 

 د( ههه وَاسد  

 چیست؟ « اطحّة»وًظَس اص تػبیش  .31
 ب( بخل ههشاه با حشظ  الف( گضَدى چیضی ههشاه با خضن 

    کاسطکًی ههشاه با ٌفاقد(  د( سفتاس غلبکاساٌه ٍ آوشاٌه 




