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 دارد؟ اشاره مفهوم این به آیه کدام و هستند ویژگی چه دارای زنند، می نشان چند تیر یک با که کسانی -1

 ﴾ الدَّهر إلّا یُهلِكُنا ما وَ ونَحیا نَموتُ الدُّنیا حَیاتُنا إلّا هِیَ ما﴿ - شده اند سرگرم مادی لذت های به (1

 ﴾ الدَّهر إلّا یُهلِكُنا ما وَ ونَحیا نَموتُ الدُّنیا حَیاتُنا إلّا هِیَ ما﴿ - اند برگزیده را جامع هدفی زیرکی با (2

 ﴾ اآلخِرة و الدُّنیا ثوابُ اهللِ فَعِندَ الدُّنیا ثوابَ یُریدُ کانَ مَن﴿ - اند شده گرم سر مادی لذت های به (3

  ﴾ اآلخِرة و الدُّنیا ثوابُ اهللِ فَعِندَ الدُّنیا ثوابَ یُریدُ  کانَ مَن ﴿- اند برگزیده را جامع هدفی زیرکی با (4

 است؟ مقصود این به وافی آیه کدام پیام دهیم، ارائه دنیا برای تعریفی الهی، وحی بر تكیه با بخواهیم هرگاه -2

 ﴾ُیحییكُم لِما دَعاکُم إذا للرَّسولِ وَ هللِ إستَجیبوا آمَنوا الَّذینَ  أیَّهَا یا﴿ (1

  ﴾یعلمون کانوا لو الحیوانُ لهی اآلخرة الدّار وانّ لَعِبٌ و لهوٌ الّا الدّنیا الحیاة هذه ما و﴿ (2

   ﴾الدّهر إلّا یُهلِكُنا َو ما وَ نَحیا َنموتُ الدُّنیا حَیاتُنا إلّا هِیَ ما وَ قالُوا﴿ (3

   ﴾یَحزَنون هُم وال عَلَیِهم خَوفٌ  َفال صالِحاً َعمِلَ وَ  اآلخِرِ الیَومِ وَ بِاهللِ  آمَنَ  مَن﴿ (4

 تمایالت برای مناسب پاسخ بینی پیش و است........................  به ایمان خدا، به ایمان الزمه الهی، انبیای دیدگاه از -3

 . باشد می رستاخیز تحقق پیامش، که است الهی.................................  الزمه

  امكان - عدل - نبوت (1

  امكان - عدل - آخرت (2

  ضرورت - حكمت - نبوت (3

  ضرورت - حكمت - آخرت (4

 که باشدمی.... ....................... است، ناپذیر انفصال او، از حیات مراتب همه در انسان، از مصاحبتش که مصاحبی تنها -4

 .شود می..........................  قیامت، عرصه در

 نمایان آن، عین - اعمال حقیقی صورت  (1

 نمایان آن، عین - راستین اعتقاد و ایمان (2

 داده نمایش آن، تصویر - اعمال حقیقی صورت  (3

 داده نمایش آن، تصویر - راستین اعتقاد و ایمان (4

 یبترت به ریاضت، و ورزش کمک به سالمت نعمت از پاسداری» و «تحقیق و مطالعه راه از آگاهی و علم به دستیابی» -۵

.....................  مؤثر و .....................، مؤثر ترتیب به آن تغییر در قوانین وضع که است و.................................  کیفر و پاداش

 . 

 نیست -نیست  -طبیعی  – طبیعی (1

 نیست -است - طبیعی - قراردادی (2

 است - نیست - قراردادی - طبیعی  (3
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 است – است - قراردادی - قراردادی (4

 و: .......................... گوییم می«  چیست؟ تأخر، و تقدم رتبه حفظ با اسالم، اساس و پایه: » بپرسند ما از اگر -۶ 

 .باشد می ...................... جمله آن، بیانگر که است............................. 

 ﴾اهلل الّا اله ال﴿ - تبرّی - تولّی  (1

 ﴾اهلل الّا اله ال ﴿ - تولّی - تبرّی (2

 ﴾نستعین ایّاك و نعبد اّیاك﴿ -تبّری   - تولّی  (3

 ﴾نستعین اّیاك و نعبد اّیاك﴿ - تولّی - تبرّی (4

 هستند؟ کسانی چه دارند، بسیاری عشق و محبت خداوند به که آنان وحی، کالم مبنای بر -۷ 

 ﴾آمَنوا الَّذینَ وَ﴿ (1

 ﴾أنداداً اهلل دونِ من یَتَّخِذُ  مَن﴿ (2

 ﴾اآلخر الیَومِ و باهللِ  آمَنَ  مَن﴿ (3

 ﴾دیناً اإلسالمِ  غَیرَ یَبتَغِ مَن﴿ (4

 .شد آغاز .............. دوران از اروپا در حجاب گسترش و.................  هستند، دین یک اصل در که الهی ادیان -8 

  مسیح حضرت ظهور - اند دانسته دینداری الزمه را پوشش  (1

  یهود آیین گسترش - اند دانسته دینداری الزمه را پوشش  (2

  مسیح حضرت ظهور - اند کرده عمل یكسان حجاب حدود تعیین در  (3

  یهود آیین گسترش - اند کرده عمل یكسان حجاب حدود تعیین در  (4

 شود؟می ترسیم آیه کدام پیام شود، متعال خداوند امر از نافرمانی موجب و آگاهی از تابعی تجاوز، که جا آن -9

 .«نامید مسلمان پیش از را شما او و است ابراهیم پدرتان آیین [دین این]» (1

  «بود. مسلمان و یكتاپرست بلكه مسیحی؛ نه و بود یهودی نه ابراهیم» (2

 .«کردیم وحی تو به ما را آن چه و نمود توصیه بدان را نوح که کرد بیان برایتان را همان دین از خداوند»  (3

 « که... آن از پس مگر نپیمودند، مخالفت راه آن در کتاب اهل و است اسالم خدا، نزد دین قطعاً» (4

 این جمله این پیام و ایم گفته......................  سخن یک نیست، ممكن انسان ها برای عصمت تشخیص: »بگوییم اگر -1۰ 

 ........... که است

  است هدایت راه شناخت به محتاج زمان هر در انسان، به -نادرست  (1

  دریافت معصومانه افعال و اقوال از توان می را عصمت های نشانه و آثار - نادرست (2

 است امامت مقام احراز شایسته فرد کننده تعیین که است خدا فقط - درست  (3
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 نیست  بردار تعطیل جامعه، سرپرستی و والیت و دین تعالیم تبیین و تعلیم مسئولیت به -درست (4

 بود؟ چه «گمراهی از مردم نجات برای خدا رسول روزی شبانه تالش» درباره مسلمانان به خداوند خطاب-11

  بدهی. دست از را جانت که شاید آورند، نمی ایمان برخی که این از  (1

  است. نیكویی سرمشق خدا رسول در شما برای قطعاً  (2

 . اند مخلوقات بهترین اینان دادند، انجام شایسته کارهای و آوردند ایمان که کسانی  (3

 است. حریص شما [هدایت] بر و است دشوار و سخت او برای شما رنج  (4

 پیامبر)ص( اعتماد و احترام مورد و جهادگر تقوا، با های شخصیت )ص( به اسالم الشأن عظیم پیامبر رحلت از پس -12

 باشد. ................... می پیامد این. یافتند منزلت و قرب ثروت، و قدرت طالبان و شدند منزوی

 نامناسب الگوهای و ها شخصیت ظهور معلول (1

  نامناسب الگوهای و ها شخصیت ظهور علت (2

 سلطنت به نبوی عدل حكومت تبدیل معلول  (3

  سلطنت                                                                    به نبوی عدل حكومت تبدیل علت (4

 و فرزندان به پیامبر)ص( را احادیث انتقال» و «تقیه قالب در مبارزه و اقدام» ،«حاکمان تأیید عدم» موارد از یک هر-13

  بود؟ راستا کدام در امامان های مسئولیت به مربوط «خود یاران

 دینی مرجعیت - دینی مرجعیت - ظاهری والیت (1

  دینی مرجعیت - ظاهری والیت - ظاهری والیت (2

 ظاهری والیت - ظاهری والیت - دینی مرجعیت  (3

 ظاهری والیت - دینی مرجعیت - دینی مرجعیت (4

 می جااین ما بجنگید، و بروید پروردگارت و تو: »گفتند خود پیامبر به )ع( کلیم موسای قوم که عبارت این مصداق -14

 که .................. . هستند افرادی «نشینیم

 اند. نداده عملی نمود پیامبرشان، دعوت برابر در را خود درونی قبول صمیمانه، (1

  است. کرده کور حقایق، دیدن از را ایشان دل چشم دنیایی، های زینت و زخارف  (2

 اند.گذارده کنار هواپرست، نفس از تبعیت حكم به را باطل با درگیری و حق برابر در بودن تسلیم  (3

  اند. درك کرده را ظهور زمان و اند ننموده مقابله مستكبران با و اند نكرده مبارزه باطل با خود، زندگی در (4

 

 د؟بر پی دانی تمایالت از استفاده حدود به توان می چگونه و خواند فرامی عالی تمایالت سوی به را ما نفس کدام-1۵

 اختیار و عقل از استفاده - لوّامه نفس  (1

  الهی احكام به مراجعه - لوّامه نفس (2
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 الهی احكام به مراجعه - اّماره نفس  (3

  اختیار و عقل از استفاده - امّاره نفس (4

 می حاشیه به را عقل و بندد می را گوش و چشم ازدواج، امر در آغازین های محبت و عالیق: »بگوییم که جا آن-1۶

 است...............  آن، کننده ناخشنود پیامدهای از ماندن مأمون راه که ایم کرده ترسیم را.......................  جملة پیام. «راند

 مادر و پدر با مشورت - ﴾یصمّ و یعمی الشّیء حبّ﴿  (1

  مادر و پدر با مشورت - ﴾عصاه من اهلل احبّ ما﴿ (2

 عقالنیت از استمداد - ﴾یصمّ و یعمی الشیء حب﴿ (3

 عقالنیت از استمداد -  ﴾عصاه من اهلل احبّ ما﴿ (4

 است؟ مشهود قرآنی عبارت کدام در موالنا از «نما فانی مطلقی، وجود تو» مصرع مفهوم-1۷

 ﴾اهلل إلىَ الفَُقراءُ اَنتُمُ  ﴿ (1

  ﴾شأنٍ فی هُوَ یومٍ کلّ﴿ (2

  ﴾الَحمید الغَنیُّ هُوَ اهلل و﴿ (3

 ﴾واألرض السَّماوات فِی مَن یَسألُهُ﴿ (4

 است؟ کسانی چه به ﴾البَصیر و األعمى یَستَوِی هَل﴿ قرآنی عبارت خطاب-18

 . اند قائل فرزند و پدیدآورنده خداوند برای که کسانی (1

 دانند. می خود سرپرست را خدا غیر که مشرکانی  (2

 . می دانند شرك موجب و توحید مقابل در را امامان به توسل که آنان  (3

 اند. قائل تدبیر قدرت نیز سایرین برای خدا کنار در که ربوبیت شرك به گرفتاران  (4

 باشد؟ می افرادی چه ویژگی مفهوم این و چیست معلول آرام نا درونی داشتن-19

 ﴾ الحَقّ.... مِنَ  جاءَکُم بما َکفَروا قَد﴿ - غیرالهی های حكومت و ظالمان به تمسک (1

 ﴾حَرٍف ...  َعلى اهللَ َیعبُدُ مَن النّاسِ مِنَ ﴿ - غیرالهی های حكومت و ظالمان به تمسک  (2

 ﴾الحَقّ ...  ِمنَ جاءَکُم ِبما کَفَروا قَد ﴿ - نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم  (3

 ﴾حَرٍف ....  عَلى اهللَ یَعبُدُ مَن النّاسِ مِنَ  ﴿ - نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم (4

 است الهی.. ............. و...............  مصادیق از ترتیب به اختیار، از انسان برخورداری و مشخص درجه در آب جوشش -2۰

 . است........................  علل از برخاسته دوم، امر که

  طولی - تقدیر - تقدیر (1

  طولی - قضا - تقدیر  (2
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  عرضی - تقدیر - قضا  (3

 عرضی -قضا  –قضا   (4

 آشكارا است، برگزیده را چه آن نتیجه و دهد نشان را خود درونی تمایل و نیت که این برای انتخابگری انسان هر-21

 .است آن از حاکی.........................  شریفه آیه پیام که است الهی.......................  معرض در همواره کند، مشاهده

  ﴾یفتنون ال و هم آمّنا یقولوا أن یترکوا أن النّاس احسب﴿ - ابتالء  (1

  ﴾یفتنون ال هم و آمّنا یقولوا أن یترکوا أن النّاس احسب ﴿ - امداد  (2

 ﴾محظوراً ربّک عطاء کان و ما ربّک عطاء من و هؤالء هؤالء نمدّ کلّا ﴿ - ابتالء  (3

  ﴾محظوراً رّبک عطاء کان ما و ربّک عطاء من هؤالء و هؤالء نمدّ  کلّا﴿ - امداد (4

 بگیرند؟ قرار آیه کدام مصداق آنان که شود می باعث واقعی تكرار این کنند، توبه زیاد که کسانی-22

  ﴾التَّوّابین یُحِبُّ اهلل إنَّ ﴿ (1

  ﴾اهلل رَحمَةِ مِن تَقنَطوا ال﴿ (2

 ﴾جَمیعاً الذنوب َیغفِرُ  اهلل اِنَّ﴿ (3

  ﴾زَکّاها َمن أفلَحَ قَد ﴿ (4

 آنكه گرفتار کسب و کار حرام نشویم، الزم است به مفهوم کدام حدیث عمل کنیم و کدام معامله حرام است؟برای -23

 ای که سبب ترویج مدگرایی شود.معامله - ﴾اَحَلَّ اهللُ البَیع وَ حَرَّمَ الرِّبا﴿ (1

 تجارتی که به سود رژیم صهیونیستی باشد. - ﴾اَحَلَّ اهللُ البَیع وَ حَرَّمَ الرِّبا﴿ (2

 تجارتی که به سود رژیم صهیونیستی باشد. - ﴾یا َمعشَر التُّجّار الفِقه ثُمَّ المَتَجر ﴿ (3

 ای که سبب ترویج مدگرایی شود. معامله - ﴾یا َمعشَر التُّجّار الفِقه ثُمَّ المَتَجر﴿ (4

هر مسجد بود، ثمره ای وصف ناپذیر در مسلمانان که از ثمرات آن ساخته شدن مدرسه در کنار ایجاد شور و عالقه -24

 توجه به مفهوم کدام آیه از کالم وحی بود؟

 ﴾مَن آمََن بِاهلِل وَ الیَومِ اآلخِرِ َو َعمِلَ صالحاً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم﴿ (1

 ﴾یا اَیَّهَا الَّذین آمنوا اَطیعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی ااَلمِر مِنكُم﴿ (2

  ﴾َو اَنزَلنا مَعَهُُم الكِتابَ و المیزانَ لِیَقومَ بالقِسطِلَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبَیِّناتِ ﴿ (3

 ﴾قُل هَل یَستَوی الَّذینَ َیعلَمون و الَّذین ال یَعلَمون ِانَّما یَتَذَکَّرُ اُولُوا االلباب﴿ (4

 در حوزه عدل و قسط، در مقابله با آثار منفی که تمدن جدید را فرا گرفت، کدام مسئولیت بر دوش مسلمانان است؟  -2۵

 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت  (1

 مشارکت مردم در تشكیل حكومت (2
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 ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم  (3

 حضور فعال و مؤثر در جامعه جهانی  (4

 شاعر از «سازد؟ نظر و عقل صد لحظه هر به که آن یا/ بینش؟ در و دانش در باشی به تو عقل ای بیت مفهوم -2۶

 چیست؟ فارسی ادب و شعر بلندباالی

 . است اندیشه و عقل نیروی اخروی، و دنیوی سعادت به رسیدن برای انسان وجودی های سرمایه از یكی  (1

  د.بیابن را زندگی صحیح راه و کنند تعقل الهی پیام در آنان تا فرستاده بندگان برای را رسوالنش خداوند  (2

 است. الهی احكام به توجه با و الهی رضایت هدف با دنیوی امور همه انجام معنای به خدا بندگی  (3

 قرار خود اصلی مقصود را او است شایسته و داشته برتری اهداف همه بر است، چیزی هر خالق که خداوند (4

 دهیم.

 است؟ شده متذکر را مفهومی چه ﴾ زکّاها مَن افلح قد ﴿آیه  در کنندگان تزکیه رستگاری بیان از پیش خداوند -2۷

  است. مسئول خودش شود، گمراه کس هر پس کرده، هدایت رسل فرستادن طریق از را انسان ها خداوند (1

  است. رستگاری اش نتیجه قطعا تعالی حق خشنودی و الهی تقوای پایه بر زندگی بنیان بنا نهادن  (2

 آن ها از و داشته شناخت بدی ها به نسبت همچنین و دارند گرایش آن به و شناسند می را نیكی ها انسان ها (3

 بیزارند.

 توبه خداوند زیرا نشوید، نامید الهی پایان بی رحمت و لطف از اید کرده ستم خود حق در که من بندگان ای (4

 .آمرزد می را کنندگان

  بریم؟ می پی انكاری، استفهام طرح راه از امری تحقق به آیه، کدام پیام در دقت از-28

  ﴾خیرٌ رضوانٍ و اهلل من تقوى على بنیانه اسّس افمن﴿  (1

  ﴾ُترجَعون ال إلینا انّكم و عبثاً  خلقناکم اّنما افحسبتم﴿  (2

  ﴾شیءٍ کلّ ربّ هو و رَبًّاً ابغی اهلل أغیر﴿  (3

  ﴾جهنّم نار فی به فانهارَ هارٍ شفاجرفٍ على بنیانه اسّس من ام﴿  (4

 در که وقتی تا سازد، جاری جامعه در را نیكی روش و سنت کس هر: »فرمود )ص( که خدا رسول کالم این مفهوم-29

 هشریف آیه کدام پیام با.« گذارند می هم شخص این حساب به را اعمال آن ثواب کنند، می عمل سنت آن به مردمی دنیا

 است؟ متناسب

 ﴾صالحاً عمل و اآلخر الیوم و باهلل آمن ومن﴿ (1

  ﴾ترکت فیما صالحاَ  أعمَل لعلّی ارجعون ربّ﴿ (2

 ﴾اخَّر و قدّم بما یومئذٍ االنسان ینبّؤا﴿ (3

  ﴾کالفجّار المُتّقین نجعل ام﴿ (4
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 می .................. بهشتیان ترنّم و است که ................ کشد می زبانه دوزخیان جان درون از جهت آن از دوزخ، آتش -3۰

  .باشد

  مستمر سپاس و حمد - آنان مقاصد و نیات از برخاسته  (1

  مستمر سپاس و حمد - انسان ها خود اختیاری عمل حاصل  (2

 «منزّهی و پاك تو! خدایا» - آنان مقاصد و نیات از برخاسته  (3

 «منزّهی و پاك تو خدایا» - ها انسان خود اختیاری عمل حاصل  (4

 کدام به توجه محصول مفهوم این.« شود مراقبت آن از باید که است نوزادی مانند شود می بسته خدا با که عهدی -31

 است؟ )ع(  على امیرالمؤمنین از روایت

 «بكشد. حساب مرگ از بعد برای خود عمل و خود از که است کسی انسان ترین زیرك»  (1

 .« نشود رویگردان تو از ای لحظه بگیرد، انس تو با که کس آن» (2

 .«دارد دوست را آن که است چیزی اندازه به انسان ارزش» (3

 «.شود می ها تصمیم گسیختگی هم از موجب که دارد آفاتی ایام گذشت» (4

 روزه که سالمتی و ثروتمند شخص و بگیرد روزه نتوانسته بیماری علت به رمضان مبارك ماه در که کسی وظیفه -32

 چیست؟ است، کرده باطل شراب خوردن با را خود

 . است واجب او بر جمع کفاره -بگیرد قضا روزه نگرفته، روزه که روزهایی تعداد به بعد سال رمضان ماه تا  (1

 فقیر ۶۰ به یا بگیرد روزه روز ۶۰ -بگیرد قضا روزه نگرفته، روزه که روزهایی تعداد به بعد سال رمضان ماه تا (2

 بدهد. طعام

 .بدهد طعام فقیر ۶۰ به یا بگیرد روزه روز ۶۰ -بدهد فقیر به طعام مد سه و گرفته قضا روزه روز هر برای باید  (3

 است. واجب او بر جمع کفاره -بدهد فقیر به طعام مد سه و گرفته قضا روزه روز هر برای باید (4

  دارد؟ اشاره آراستگی حفظ برای زمان ترین پراهمیت به زیر احادیث از یک کدام-33

 «است. دین ضعف و سستی نشانه لباسی چنین زیرا نپوشید، نما بدن و نازك لباس» (1

 .« باشد آراسته و آماده رود، می خود دوستان سوی به اشبنده وقتی داره دوست تعالی خدای» (2

 .« آید می بدش دادن نشان ژولیده را خود و خود به نپرداختن از و دارد دوست را زیبایی و آراستگی خداوند»  (3

 .« است خوش بوی بدون نماز رکعت هفتاد از بهتر شود، گزارده خوش بوی با که نماز رکعت دو»  (4

 و است ................. تحقق متعال، خدای جانب از بندگان سوی به رسوالن )ع( ارسال انحصار کاظم )ع( امام بیان به-34

 .است.. ................ الهی پیام بهتر پذیرش

  معرفت برتری معلول - تعقل  (1
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  معرفت برتری معلول - ایمان  (2

  ایمان استواری علت - تعقل  (3

 ایمان استواری علت - ایمان (4

 ینهدیر تندباد از قرآن صیانت و است ................ ساز زمینه زندگی، کامل برنامه دریافت برای بشری جامعه آمادگی -3۵

 .داد قرار آن، بر را...........................  مهر که بود......................  معلول تحریف،

 جاودانگی – الهی عنایت - نبوت ختم  (1

  جاودانگی - الهی عنایت - عقلی رشد (2

 بودن الهی - پیامبر)ص( اهتمام - نبوت ختم  (3

  بودن الهی - )ص( پیامبر اهتمام - عقلی رشد (4

 دیدنی شما برای که هایی ستون با را ها آسمان خداوند»، ﴾...  القمر تدرك ان لها ینبغی الشّمس ال﴿ شریفه آیات-3۶

 ناظر رتیبت به ﴾کثیراً  اختالفاً فیه لوجدوا اهلل غیر عند من کان ولو القرآن یتدبّرون افال ﴿و «  است داشته پا بر نیستند،

 است؟ قرآن محتوایی اعجاز از ویژگی کدام بر

  جاهلیت دوران عقاید از تأثیرناپذیری - ستارگان میان جاذبه - علمی نكات  (1

  تدریجی نزول عین در درونی، انسجام - ستارگان میان جاذبه - علمی نكات  (2

  تدریجی نزول عین در درونی، انسجام - علمی نكات - ماه و خورشید میان جاذبه  (3

 جاهلیت دوران عقاید از تأثیرناپذیری - علمی نكات - ماه و خورشید میان جاذبه  (4

 آثار دریافت لیاقت و استعداد کننده فراهم و است ................... شدن، مخلوق به خالق فیض ایصال واسطه عامل-3۷

 می باشد.. .................. آن، تحقق نشانه و است.....................  وساطت،

  معنوی و روحی الهامات - خداوند مشیت - معنوی والیت  (1

 معنوی و روحی الهامات - خداوند مشیت - بندگی و عبودیت  (2

  قلوب در تصرف - عمل و ایمان - معنوی والیت (3

 قلوب در تصرف - عمل و ایمان - بندگی و عبودیت (4

 لیلد این به: گوییم می «دوست؟ نه است، سرپرست معنای به غدیر حدیث در «مولی» کلمه چرا: »بپرسند ما از اگر-38

 که ........................

  است. گرفته خود به حقیقت عنوان و است شده وضع معنی همین برای فقط کلمه، این (1

  را معنایی چنین دریافت کند می ایجاب دو، آن قبول و است نبوت راه استمرار والیت، و امامت  (1

 بوده «انفسهم من بالمؤمنین الناس أولى من: »جمله کلمه، این کاربرد )ص( در اسالم گرامی پیامبر مستمسک  (2

 .است
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 من: »فرمود ﴾آمنوا ...  الّذین و رسوله و اهلل ولیّكم انّما ﴿ آبه به حاضران دادن توجه )ص( با اسالم گرامی پیامبر  (3

 «مواله ...  کنت

 نآمِ حصنی دخل فمن ِحصنی اهلل اال اله ال کلمة: »فرمود که نیشابوریان جمع در )ع( رضا امام سخن این در دقت از -39

 . بریم می پی باشد، می...............  با مرتبط که است.... اهمیت ........... به «عَذابی من

  ظاهری والیت راستای در مجاهده - خداوند والیت همان که امام والیت با اجتماعی زندگی در توحید تجلی  (1

  دینی مرجعیت به مربوط اقدامات - خداوند والیت همان که امام والیت با اجتماعی زندگی در توحید تجلی  (2

 ظاهری والیت راستای در مجاهده - توحید که مسلمین اعتقادی بنیادین اصل به نظر دقت و توجه  (3

 دین مرجعیت به مربوط اقدامات - توحید که مسلمین اعتقادی بنیادین اصل به نظر دقت و توجه (4

وجبِ م الفداء، مقدمه لتراب ارواحنا عصر امام محبت و والیت )ص( پذیرش اسالم گرامی پیامبر بخش هدایت بیان به -4۰

 .شود ...................... می

  رضایت مورد کامل ایمان از برخورداری حال در خداوند، واسعه رحمت مالقات  (1

  جویی حقیقت و گرایی آرمان خواهی، عدالت راه در شهادت و ایثار برای آمادگی و سرسپاری  (2

 جهان سراسر در انسانیت و عدالت گسترش برای تالش و طاغوتی های حكومت به گفتن «نه» (3

 استكبار  و ظلم از خالی روشنِ فردای برای یقین با توأم آمادگی و آینده به نسبت تردید از ایمنی (4

استقامت و پایداری مردم در جامعه اسالمی یاری گر رهبری در مسئولیت ................... است و نظارت همگانی مردم  -41

 سبب می شود تا رهبر جامعه ................... .

  بزند مستكبران به را ضربه بیشترین - الهی دستورات و احكام اجرای  (1

  بیاید خود پشتیبان را جامعه افراد - الهی دستورات و احكام اجرای (2

  بیابد خود پشتیبان را جامعه افراد - بیگانگان نفوذ از جلوگیری و کشور استقالل حفظ  (3

  بزند مستكبران به را ضربه بیشترین - بیگانگان نفوذ از جلوگیری و کشور استقالل حفظ  (4

 ازدواج از هدف - ﴾حَفَدَة و بَنینَ  أزواجكُم من لَكُم َجعَلَ و أزواجاً أنفُسِكُم من لَكُم َجعَلَ اهللُ وَ ﴿ شریفه آیه بر بنا  -42

 چیست؟

  جنسی نیاز به پاسخ  (1

  همسر با انس و آرامش  (2

  فرزندان پرورش و رشد  (3

 معنوی و اخالقی رشد  (4

 مفهوم این «.باشد موجود ذاتاً خودش که نیست دیگری به نیازمند خود وجود در صورتی در فقط موجود یک» -43

 .است .................... بیت با ارتباط در و بوده پیدایش در خدا به جهان نیازمندی ................ مقدمه بیانگر
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  توست ماز در صدا و کوهیم چو ما/ توست ماز در نوا و ناییم چو ما - اول  (1

  توست ماز در صدا و کوهیم چو ما توست ز ما در نوا و ناییم چو ما - دوم  (2

  آب دهی صفت وی از نآید تهی/آ آب ز بود که ابری خشک - اول  (3

 آب دهی                             صفت وی از نآید/ تهی آب ز بود که ابری خشک - دوم  (4

 باشد. می ..................... به موکول او، جز برای که .................. اوست از برخاسته جهان، بر خداوند والیت-44

 او به والیت از بخشی واگذاری - ذاتی وحدت (1

  او به والیت از بخشی واگذاری - حقیقی مالكیت (2

  الهی والیت مجرای و مسیر در گرفتن قرار - ذاتی وحدت  (3

 الهی والیت مجرای و مسیر در گرفتن قرار - حقیقی مالكیت  (4

 کدام زلیخا، نامشروع درخواست با رویارویی در )ع( یوسف حضرت آموز عبرت سرگذشت در مورد، ترین کلیدی-4۵

  است؟ بوده مورد

 او به بردن پناه و خداوند حضور به توجه  (1

  دانی تمایالت بر عالی تمایالت بخشی تقدم (2

 خویش انسانی عزت از پاسداری و صیانت  (3

 زلیخا در یافته تجلی هوسِ نیرومند چنگال از فرار (4

 دانیم،ب الهی قضای یک است، آن سستی و کجی متوجه و نشسته آن زیر که انسانی بر را کج دیوار فروریختن هرگاه -4۶

 .است حقیقت این از حاکی.................  شریفه آیه پیام که است.......................  امری قضاء این از فرار

 ﴾َکفورا اما و شاکرأ اما السّبیل هدیناه انّا﴿ - ناممكن  (1

  ﴾َکفوراً اّما و شاکراً  امّا السّبیل هدیناه انّا﴿ - ممكن (2

   ﴾تزوال أن األرض و الّسماوات یمسک اهلل انّ﴿ - ناممكن  (3

  ﴾تزوال أن األرض و السّماوات یمسک اهلل انّ ﴿ - ممكن  (4

 پیام که زند می رقم را. ................. سنت اشرار، و ابرار برای ها، خواسته به دستیابی لوازم و امكانات کردن فراهم-4۷

 .باشد می آن بیانگر .................. شریفه آیه

 ﴾األرض و السّماء من برکاتٍ علیهم لَفتحنا اتقّوا و آمنوا القُرى اهل انّ و لو﴿ - امداد (1

  ﴾األرض و السّماء من برکاتٍ علیهم لَفتحنا اتّقوا و أمنوا القُرى اهل انّ  و لو﴿ - توفیق  (2

  ﴾محظوراً رّبک عطاء کان ما و ربک عطاء من وهؤالء هؤالء نمدّ کالًّ﴿ - امداد  (3

 ﴾محظوراً ربک عطاء کان ما و ربک عطاء من وهؤالء هؤالء نمدّ کالًّ ﴿ - توفیق (4

 رود؟ می کار به کسانی چه برای بیشتر و معناست چه به حیله این. است «تسویف» شیطان های حیله از یكی-48
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  جوانان -. اندازد می تأخیر به را اش توبه گنهكار فرد  (1

  اند. کرده عادت گناه به که کسانی - اندازد می تأخیر به را اش توبه گنهكار فرد  (2

 جوانان -شود می کشیده بزرگ گناهان به گام به گام و آهسته انسان  (3

 .اند کرده عادت گناه به که کسانی -.  می شود کشیده بزرگ گناهان به گام به گام و آهسته انسان (4

 چیست؟ است، داشته برحذر زنا گناه انجام شرایط کردن فراهم از حتی را ما کریم قرآن در خداوند که آن علت -49

   ﴾مهینّ  عذابٌ لهم وَ  اثماً لِیزدادوا ﴿ (1

   ﴾سبیالً  ساء و فاحشةً  کان إنّه ﴿ (2

  ﴾ نفعهما من اکبر ائمهما و للنّاس منافع و کبیرٌ اثمّ  فیهما ﴿ (3

    ﴾جهنّم  نار فی به فانهار هارٍ جرفٍ شفا على بنیانه أسَّس َمن أم ﴿ (4

 این با کریم قرآن مبارزه و کردند می تلقی دوم درجه موجودی را زن مقدس، کتاب کدام براساس جدید عصر در -۵۰

 شود؟ می استنباط آیه کدام مفهوم در دقت از دیدگاه

 ﴾أزواجاً  أنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ أن آیاتِهِ  وَ مِن ﴿ - انجیل  (1

  ﴾ أزواجاً أنفُسِكُم ِمن لَكُم خَلَقَ أن آیاتِهِ  وَ ِمن ﴿ - تورات (2

  ﴾الیَعلمون  الَّذین و َیعلَمون الَّذین یَستَوی هل ﴿ - انجیل  (3

   ﴾ الیَعلمون الَّذین و َیعلَمون الَّذین یَستَوی هل ﴿ - تورات  (4

 دارد؟ موضوع کدام در ریشه زندگی، اصلی هدف عنوان به خدا بندگی انتخاب انحصار -۵1

 آخرت برابر در آن لوازم و دنیا زندگی بودن ارزش بی  (1

  او بودن ها خوبی همه خواهان و انسان روح طلبی نهایت بی (2

  معنوی و الهی مفاهیم به انسان زندگی کلیدی مفاهیم تغییر  (3

 اخروی سرای کردن آباد کنار در دنیوی زندگی مادی های بهره از استفاده  (4

 دنیاست؟ زندگی در انسان برای معاد انكار پیامدهای بیانگر مورد کدام -۵2

  مرگ از پس اخروی حیات به بیشتر توجه و دیگر زندگی برای شدن آماده  (1

  روشنایی های پنجره شدن باز و دنیایی زندگی در بست بن از آمدن بیرون  (2

  دنیا چندروزة زندگی این شدن ارزش بی و دیگران از گیری کناره  (3

 العاده فوق انرژی همراه به بسیار تالش و زندگی و کار از بردن لذت  (4

 آن به هاانسان تا است آخرت نام به جهانی وجود الهی، عدل اقتضای: »عبارت به شریفه آیه کدام پیام در دقت از -۵3

 بریم؟ می پی.« برسند دارند، را استحقاقش چه
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 ﴾ لكَریمِا العَرشِ رَبُّ هُوَ إلّا إلهَ ال الحَقُّ المَلِکُ اهللُ فََتعالَى تُرجَعونَ ال إلَینا أنَّكُم و عَبَثاً خَلَقناکُم أَنََّما أَفَحَسِبتُم ﴿ (1

 ﴾ َترَکتُ فیما صاِلحاً أعمَلُ لَعَلّی ارجعونِ رَبِّ قالَ المَوت أَحَدَهُمُ جاءَ إذا حَتّى ﴿ (2

 ﴾کالفُجَّارِ  المُتَّقینَ  نَجعَلُ أم األرضِ فِی کالمُفسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلوا و آمَنُوا أَم نَجعَلُ الَّذینَ ﴿ (3

 ﴾حَدیثاً  اهللِ مِنَ أَصدَقُ مَن وَ فیهِ  رَیبَ ال القیامَةِ  یَومِ إلَى لَیَجمَعَنَّكُم هُوَ إلَّا إلهَ ال اهللُ ﴿ (4

 معناست؟ چه به و افتد می اتفاق قیامت مرحله کدام در آسمان و زمین ساختار در تغییر -۵4

 . شوند می تبدیل دیگر زمینی و آسمان ها به زمین و آسمان ها – اول  (1

  شوند. می تبدیل دیگر زمینی و آسمان ها به زمین و آسمان ها – دوم  (2

 .می شوند دیده حوادث و انسان ها سرگذشت که شوند می روشن طوری زمین و آسمان ها – اول  (3

 . می شوند دیده حوادث و ها انسان سرگذشت که شوند می روشن طوری زمین و آسمان ها – دوم (4

 مونهن این در «.است گشته نقدی جریمه پرداخت به ملزم و نكرده تبعیت رانندگی و راهنمایی قوانین از شخصی» -۵۵

  دارد؟ اهمیت چیزی چه رابطه نوع این در و است حاکم کیفر و پاداش و عمل میان روابط از دسته کدام

  آن با زندگی برنامه کردن هماهنگ - قراردادی  (1

  عدالت برقراری برای کیفر و جرم میان تناسب - قراردادی  (2

  عدالت برقراری برای کیفر و جرم میان تناسب - عمل خود طبیعی نتیجه  (3

 آن با زندگی برنامه کردن هماهنگ - عمل خود طبیعی نتیجه  (4

  است؟ الزم اقدام کدام انجام آن، با مقابله برای و دارد پی در را آفتی چه ایام گذشت )ع( علی امام سخن مبنای بر -۵۶

 عهد از مراقبت - مشكالت برابر در کردن نشینی عقب  (1

  ارزیابی و محاسبه به مشكالت برابر در کردن نشینی عقب (2

 ارزیابی و محاسبه به کارها و هاتصمیم  گسیختگی هم از  (3

 عهد از مراقبت - کارها و ها تصمیم گسیختگی هم از (4

 است؟ خداوند به انسان واقعی محبت آثار بیانگر عبارت کدام -۵۷

  چاالکی و تحرك و طلبی منفعت از دوری با همراه خودگذشتگی از و ایثار  (1

  قلبی نفرت گونه هر از دوری و خداوند به محبت عطر از دل فضای نمودن آکنده (2

 خداوند مخلوقات همه به محبت ابراز و دشمنی و کینه هرگونه از دل نمودن خالی  (3

 خدا دشمنان به نسبت عملی بغض و نفرت و حق ذات به عشق از عالم لبریز نمودن (4

 بگیرد؟ روزه سفر در باید فرد و شود نمی روزه منع موجب سفر صورتی چه در -۵8

 . باشد نرفته نبوده، واجب او برای که سفری به مادر و پدر نهی با (1
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 . نماید توقف کرده، سفر که جایی در روز ده از کمتر باشد داشته تصمیم  (2

 . باشد نكرده سفر ظالم، با همكاری با مظلوم به سئم مانند حرامی، کار انجام برای  (3

 .باشد شرعی فرسخ هشت از بیش آن مجموع و شرعی فرسخ چهار از کمتر او رفتن  (4

 مین تبعیت انبیا هدایت برنامه از که کسانی درباره قرآن و چیست )ع( کاظم امام دیدگاه در رسل ارسال فلسفه -۵9 

 است؟ فرموده چه کنند،

 ﴾ کَفوراً  إمّا وَ شاکِراً إما السَّبیلَ هَدَیناهُ إنّا ﴿ - الهی پیام در تعقل  (1

  ﴾ لِلنّاس ... یكون لِئَلّا مُنذِرینَ و مَُبشِّرینَ رُسُالً ﴿ - الهی پیام در تعقل  (2

 ﴾ لِلنّاس ... یكون لَِئلّا مُنذِرینَ و مُبَشِّرینَ رُسُالً ﴿ - برتر معرفت از شدن مند بهره  (3

   ﴾ کَفوراً َو إمّا شاِکراً إمّا السَّبیلَ هَدَیناهُ إنا ﴿ - برتر معرفت از شدن مند بهره (4

 هد؟د انجام باید خود ادعای اثبات برای کریم، قرآن بودن غیرخدایی مدعی که است کاری بیانگر شریفه آیه کدام -۶۰

 ﴾ کثیراً اختِالفاً فِیهِ  لَوَجَدُوا اهللِ غَیرِ  عند مِن کانَ وَلَو القُرآنَ  یَتَدَبَّرُونَ أفَال ﴿ (1

  ﴾المُبطِلُونَ  ألرتابَ إذاً بِیَمینِکَ  تَخُطُّهُ وَ ال کِتابٍ مِن قَبلِهِ  ِمن تَتلُو کُنتَ مَا وَ ﴿ (2

  ﴾ مِثلِه بِسورةٍ فأتوا قُل افتراهُ  یقولونَ أم ﴿ (3

 ﴾ بِمِثِلهِ یَأتونَ ال القرآن هذا بِمثلِ یَأتوا أن الِجنُّ و االنسُ اجتََمعَتِ لَئِن قُل ﴿ (4

 گردید؟ الهی پیام ماندگاری و مردم میان در پیامبران تعالیم ماندن باقی موجب چیزی چه -۶1

  بشری مختلف اقوام و جوامع فكر سطح تدریجی رشد  (1

  الهی دین پیوسته ترویج و پیامبران دعوت در استمرار (2

 آنان توان حد در گفتن سخن و الهی پیام از مردم صحیح درك  (3

 کتابت توسعه عدم و اجتماعی زندگی و فرهنگ سطح بودن ابتدایی (4

 آنها حیات و مسلمانان جامعه از شرك آثار کردن دور برای االجرا الزم وظیفة )ره( پیرامون خمینی امام سخن -۶2

 است؟ زیر آیات از یک کدام با مرتبط

  ﴾بِالقِسط  النّاسُ  لَِیقوم المیزانَ وَ  الكِتابَ َمعَهُمُ أنزَلنا و بِالبَیِّناتِ رُسُلَنا أرسَلنا لَقَد ﴿ (1

  ﴾تَطهیراً  یُطَهِّرَکُم وَ البیتِ أَهلَ الرِّجسَ عَنكُمُ لِیُذهِبَ اهللُ  ُیریدُ إنَّما ﴿ (2

.. . الطّاغوت إلَى یَتَحاَکموا أن یُریدونَ قَبلِکَ مِن أنِزلَ وَ ما إلَیکَ أُنزِلَ  بِما ءآمَنوا أنَُّهم یَزعُمونَ الَّذینَ إلَى تَرَ ألَم ﴿ (3

﴾ 

 ﴾الخاسِرین  مِنَ األخِرَةِ  فِی هُوَ وَ  مِنهُ یُقبَلَ فَلَن دیناً  اإلسالمِ غَیرَ یَبتَغ َو مَن ﴿  (4

 مورد در تا اکرم پیامبر جلسه، آن در و )ص( آمد پیامبر برای خداوند جانب از فرمانی چه بعثت سوم سال در -۶3

 فرمودند؟ )ع( چه امیرالمؤمنین
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 .« بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصی من، برادر ،[()ع على حضرت] این همانا» - کن انذار  (1

 .« بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصی من، برادر ،[()ع على حضرت] این همانا» - بده بشارت (2

 پیامبری من از بعد که این جز هستی، موسی برای هارون منزلة به من ، برای[()ع على حضرت] تو» - کن انذار  (3

 .« نیست

 من از بعد که این جز هستی، موسی برای هارون منزلة به من برای ،[()ع على حضرت] تو» - بده بشارت  (4

 «.نیست پیامبری

 یدتأی بر سندی البالغه، نهج شرح بر او مقدمه در )ع( علی امیرالمؤمنین شخصیت درباره الحدید ابی ابن سخن -۶4

 است؟ اکرم پیامبر گهربار حدیث کدام

  «علی. با قرآن و است قرآن با على» (1

  «هستی. موسی برای هارون منزلة به من برای تو» (2

 « رستگارند، او پیروان و مرد این اوست، قدرت دست در جانم که خدایی به سوگند» (3

 .«است آن درِ علی و هستم علم شهر من» (4

 دادند؟ انجام اقداماتی چه اسالمی معارف تحریف برای عباس بنی و امیه بنی حاکمان -۶۵

  کریم قرآن مبنای بر حكومت صرفأ و ائمه )ع( تعالیم به توجهی بی (1

 بود. شده برده آن در ائمه نام که قرآن آیات به توجهی بی و قرآن تحریف  (2

 اسالمی معارف و قرآن آیات تعلیم و تفسیر برای کتاب اهل عالمان از استفاده (3

 . داشت ادامه عباس بنی دوره پایان تا که آن کتابت منع و احادیث نوشتن از جلوگیری (4

 ابدی می ادامه کسی چه توسط ترتیب به «ظاهری والیت» و «دینی مرجعیت» مسئولیت های کبری، غیبت عصر در -۶۶

 لتدال )ع( امام مسئولیت کدام دادن ادامه بر -﴾ فِرقَةٍ  کُلِّ مِن نَفَرَ  َفلَوال کافَّةً لِیَنفِروا المُؤمِنونَ کانَ  َما وَ  ﴿ شریفه آیه و

  دارد؟

 ظاهری والیت - فقیه ولی - شرایط دارای فقیه  (1

  ظاهری والیت - شرایط دارای فقیه - فقیه ولی (2

  دینی مرجعیت - فقیه ولی - شرایط دارای فقیه  (3

  دینی مرجعیت - شرایط دارای فقیه - فقیه ولی  (4

 ع() اباعبداهلل شهادت) واقعه این در: »فرمود که زیاد بن عبیداهلل پاسخ در )علیها السالم( زینب حضرت جمله این -۶۷

 دارد؟ مفهومی تناسب شریفه آیه کدام با «ندیدم زیبایی جز ،(یارانش و

 ﴾ِبأَنفُسِهِم  ما ُیغَیِّروا حَتّى قومٍ عَلَى أَنعَمَها ِنعمَةً  مُغَیِّراً لَم یَکُ ﴿ (1

 ﴾ جمیعاً الِعزَّةُ فَلِلّهِ  الِعزَّة ُیریدُ کانَ مَن ﴿ (2
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  ﴾تَطهیراً  یُطَهِّرَکُم و البَیتِ أَهلَ الرِّجسَ عَنكُمُ لِیُذهِبَ اهللُ  ُیریدُ إنَّما ﴿ (3

 ﴾ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقناهُم و البَحرِ و البَرِّ  فی حَمَلناهُم و آدَمَ  بَنی کَرَّمنا لَقَد وَ ﴿ (4

 أَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ أَن آیاتِهِ مِن وَ ﴿ شریفه آیه از و است ازدواج اهداف از یک کدام به مربوط پذیری مسئولیت -۶8

 شود؟ می دریافت مفهوم کدام ﴾ وَ رَحمَةً مَوَدَّةً بَیَنكُم جَعَلَ وَ إلَیهَا لِتَسكُنُوا أزواجاً

 . نیست رحمت و مودت از جدای مرد، و زن درونی آرامش احساس - همسر با روحی انس و آرامش به نیاز  (1

 .نیست رحمت و مودت از جدای مرد، و زن درونی آرامش احساس - اعضا از یک هر معنوی و اخالقی رشد  (2

 . است مرد و زن درونی آرامش احساس رحمت، و مودت ساز زمینه - همسر با روحی انس و آرامش به نیاز (3

 .است مرد و زن درونی آرامش احساس رحمت، و مودت ساز زمینه - اعضا از یک هر معنوی و اخالقی رشد  (4

 است؟ خالقیت در توحید کننده تأیید مورد کدام -۶9

 رفع را مشكلی با بخشد شفا را بیماری مثال و کند دخالت جهان امور در خداوند از مستقل تواند نمی کسی  (1

 . کند

 . نماید تصرف اشیائی در خداوند اجازه محدوده در تواند می نیز شخص آن دهد، اذن کسی به خداوند اگر  (2

 شوند می هم عین وگرنه ندارد، دیگری که باشند دارا را کماالنی باید آنان از یک هر چندخدایی، تصور در (3

 نماید. می هدایت است، کرده معین برایش که مقصدی سوی به و کند می اداره را جهان که خداست (4

 گردد؟ می مفهوم مطلب، کدام ﴾ مُستقیمٌ صِراطٌ هذَا فَاعبُدُوهُ  رَبُّكُم وَ رَبّی اهللَ إنَّ ﴿ شریفه آیه از -۷۰

 . اوست هستی جهان کننده اداره که یابیم می در است، جهان پشتیبان و مالک تنها خدا که این از آگاهی با  (1

 قرار مستقیم صراط در انسان شود می باعث «شماست پروردگار و من پروردگار خداوند» که این به آگاهی  (2

  بگیرد.

  است. حضرت آن جانشینان و خدا رسول طریق از الهی فرمان و حكم از اطاعت عبادت، در توحید الزمه  (3

  ت.خداس پرستش شایسته وجود تنها که یابیم می در ،«است جهان کننده اداره تنها خدا» که این به اعتقاد با  (4

 داشت؟ خواهد پی در انسان برای نتایجی چه استوار دانش و محكم های اندیشه به دستیابی -۷1

  بندگی در اخالص برای ریزی برنامه و پذیری حق روحیه تقویت  (1

  متعال خداوند پیشگاه به رسیدن و حقیقی محبوب دیدار  (2

  باطل از حق تشخیص برای بصیرت از درجاتی به رسیدن  (3

  او از استمداد و خداوند با نیاز و راز اوقات یادآوری  (4

 درست عبارت کدام ،﴾ المُحسِنینَ  لَمَعَ اهللَ إنَّ وَ سُبُلَنَا لَنَهدیَنَّهُم فِینَا جاهَدوا الَّذینَ وَ ﴿ شریفه آیه به توجه با -۷2

 است؟
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  خداست دشمنان با مبارزه راههای بهترین از یكی خدا راه در جهاد  (1

 . است پذیر امكان محسنین همراهی با فقط پرستی بت و شرك بر پیروزی  (2

 . است افراد تالش دنبال به هدایت و نصرت الهی، توفیق های جلوه از یكی  (3

 . است پیروزی همواره جهاد ثمرة ولی باشد، می خودش دست به کس هر عمل نتیجه  (4

 اند؟ فرموده چه کنندگان توبه مورد در )ع( داود حضرت به خداوند -۷3

 . می شود بخشیده توبه هنگام به گناهكاران معصیت داود! ای  (1

 . است گناهان بخشودگی و غفران موجب گناهكاران توبه داود! ای  (2

  گسست.می هم از من محبت از وجودشان بندبند که است قدری به توبه هنگام به کاران معصیت اشتیاق  (3

 نم سوی به آمدن شوق از دانستند، می آنان اگر که است قدری به گناهكاران معصیت ترك برای من اشتیاق  (4

 .مردند می

 اطاعت خدا غیر و شود تنظیم خداوند دستورات مبنای بر مردم، اجتماعی روابط» تا بود آمده خدا )ص( رسول -۷4

  است؟ موضوع این گویای شریفه، آیه کدام پیام.« نگردد

 ﴾بِالقِسط  النّاسُ  لِیَقومَ المیزانَ و الكِتابَ مَعَهُمُ  أنزَلنا وَ  بالبَیِّنات رُسُلَنا أرسَلنا لَقَد  ﴿ (1

 ﴾أحسَن  هی بالَّتی جادِلَهُم وَ  الحَسَنَةِ المَوعِظَةِ و بالحِكمَةِ رَبِّکَ سَبیلِ إلى أدعُ ﴿ (2

  ﴾ رَبِّهِم... عِندَ أجرُهُم فَلَهُم صالِحاً َعمِلَ وَ  اآلخِرِ والیَومِ باهللِ آمَنَ مَن ﴿ (3

  ﴾ ِمنكُم ... األمرِ أولِی وَ الرَّسولَ أطِیعُوا و اهللَ أطِیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أیُّهَا یا ﴿ (4

 کنند؟ می تحمل را ما آزادی و استقالل حدی چه تا دشمنان )ره( خمینی امام پیام به توجه با -۷۵

 . باشند می عدالت و حق پذیرای و شود می نرم دلشان حق سخن شنیدن با  (1

  شناسند نمی مان الهی و معنوی ارزش های و هویت ها همه از عدول جز مرزی  (2

 باشیم آن ها پاسخگوی و کنیم دفاع الهی دین از خردمندانه و معقول بتوانیم تا  (3

 . کنیم قیام ستمدیدگان آزادی و جهان اصالح برای که شود سبب خودباوری که زمانی (4

 برابر در شدن پیروز راه )عَجَّل اهلل تَعالی فرجه الشَریف( عصر امام و بود چه الهی درگاه از شیطان شدن رانده راز -۷۶

 اند؟ کرده بیان چه را او

 نماز – ها انسان کردن گمراه برای خوردن سوگند (1

  ها خوبی به گرایش - ها انسان کردن گمراه برای خوردن سوگند (2

 نماز – انسان بر سجده بر مبنی خدا از اطاعت عدم  (3

  خوبی ها به گرایش - انسان بر سجده بر مبنی خدا از اطاعت عدم (4
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 از دارد، پیش در تر درخشان طلوعی که دانند می غروبی را آن بلكه دانند، نمی زندگی پایان را مرگ که «الهیون» -۷۷

  برسند؟ هدف کدامین به تا کنند می طلب طوالنی عمر خداوند

 . برسانند ظهور منصه به دو آن دادن جلوه سنگ هم در را آخرت و دنیا متعادل کفه (1

 . ندارد دنیا به سپردن دل با منافات مرگ، از پس عالم به اعتقاد که بفهمانند دنیاپرستان به  (2

 .کنند مالقات را خدا تر کامل ایاندوخته با ها، انسان به خدمت و خدا راه در بیشتر تالش با  (3

 .نیست خلق خدمت جز به عبادت که کنند اثبات و کنند هموار آیندگان، برای را بختی نیک راه (4

  است؟ ارتباط در مورد کدام با «تقواست ابدیت، برای توشه بهترین» جمله -۷8

 . دادند او به )ع( علی حضرت سؤال در قبرستان اهل که بود خبری (1

 . بود )ص( اکرم پیامبر به بدر جنگ در کفار بزرگان شدگان کشته پاسخ  (2

 .بود صفین جنگ از بازگشت هنگام به برزخیان قول از )ع( علی حضرت سخن (3

 بود. بدر جنگ در کفار بزرگان شدن کشته از پس )ص( اکرم پیامبر نظر از خداوند وعده بودن حق (4

 یم مفهوم موضوع کدام ﴾...  شَیءٍ کُلَّ أَنطَقَ الَّذِی اهللُ  أنطَقَنَا قَالُوا َعلَینَا شَهِدتُم لِمَ لِجُُلودِهِم قَالُوا وَ  ﴿ شریفه آیه از-۷9

 گردد؟

 اعمال نامه دادن  (1

  بدن اعضای شهادت (2

  الهی عدل دادگاه پاشدن بر  (3

 الهی فرشتگان شهادت (4

 گوید؟ می چه آن ها به پاسخ در شیطان و کنند می معرفی مقصر را دیگران بیانی چه با دوزخیان -8۰

 دادم.  دروغ وعده شما به من و داد راست وعده شما به خدا - ساختند گمراه را ما بزرگان، و شیطان  (1

  نپذیرفتید. خود شما آوردند، شما برای روشنی دالیل پیامبران - ساختند گمراه را ما بزرگان، و شیطان (2

 ید.نپذیرفت خود شما آوردند، شما برای روشنی دالیل پیامبران - ساختند گمراه را ما دنیایی آرزوهای و شیطان  (3

 . دادم دروغ وعده شما به من و داد راست وعده شما به خدا - ساختند گمراه را ما دنیایی آرزوهای و شیطان (4

 کند؟ می اشاره آن به عبارت کدام و چیست خداوند با دوستی الزمه -81

  «هللِ حُبّاً أشدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ» -)ع(  بیت اهل )ص( و خدا رسول دوستی (1

  «عصاه من اهلل احبّ ما» -)ع( بیت اهل )ص( و خدا رسول دوستی  (2

  «هللِ حُبّاً أشَدُّ آمَنُوا الَّذین وَ » - خداوند دستورهای از پیروی و اطاعت  (3

 « عصاه من اهلل احبّ ما » - خداوند دستورهای از وروی و اطاعت  (4
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 حق در والدین چند هر کند، نگاه خود مادر و پدر به خشم روی از که فرزندی: »)ع( صادق امام فرمایش به توجه با -82

 دارد؟ مجازاتی چه «باشند کرده ظلم و کوتاهی او

 .گیرد می قرار خداوند غضب مورد  (1

 .نیست پذیرفته خدا سوی از نمازش (2

 .شود می محروم الهی رحیمیت و رحمانیت از  (3

 .شود نمی قبول اشروزه و نماز روز چهل تا (4

  می شود؟ مشاهده گزینه کدام در ظاهری خودنمایی و آراستگی میان رابطه -83

  مقبولیت و عفاف  (1

  نفس حقارت و نفس سالمت  (2

 تبرّج و جهالت  (3

 تفریط و افراط (4

 شریفه آیه در خداوند ولی ، ................. آشنا آن حدود با و ................ را خود سر موی ابتدا همان از مسلمان زنان -84

 .شوند شناخته پاکی و عفاف به تا بدهند انجام را عمل این که دهد می دستور آنان به ..................

  ﴾ ازواجأ انفسكم من لكم خلق ﴿ - بودند - پوشاندند نمی (1

 ﴾ازواجأ  أنفسكم من لكم خلق ﴿ - بودند- پوشاندند می (2

   ﴾جَالبیبِهِنَّ  من عَلَیهِنَّ یُدنِینَ ﴿ - نبودند - پوشاندند نمی  (3

  ﴾جَالبیبِهِنَّ  من عَلَیهِنَّ یُدِنینَ  ﴿ - نبودند - پوشاندند می (4

 ودهب برتر نیاز کدام بیانگر موالنا از ،«وطنم؟ ننمایی آخر روم می کجا به/  بود؟ چه بهر آمدنم ام آمده کجا از» بیت -8۵

 هستند؟ چیزی چه از برخاسته نیازها این و

 انسان ویژه های سرمایه - زندگی درست راه کشف  (1

  انسان ویژه های سرمایه - خویش آینده درك (2

 انسان ها خاص های بینش - زندگی درست راه کشف  (3

  انسان ها خاص های بینش - خویش آینده درك (4

 است؟ کریم قرآن لفظی اعجاز های جنبه بیانگر مورد کدام -8۶

  قرآن الفاظ ناپذیر وصف هماهنگی و ناسازگاری و تعارض وجود عدم  (1

  کتاب این بالغت و فصاحت و اختصار و ایجاز وجود با معنا در رسایی (2

 آن از پذیری تأثیر و حجاز مردم فرهنگ با هماهنگ الفاظ از استفاده به توجه  (3
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 دانش و علم از بهره بی ای جامعه در سابقه بی و بدیع علمی نكات بیان (4

 رایب دعوتش ابتدای در. بودند نپذیرفته را او دعوت خویشانش حتی که شرایطی در )ص( اسالم گرامی پیامبر چرا -8۷

 کردند؟ معین جانشین خود

 ایشان جانشین از هاشم بنی بزرگان خودش، از بعد تا دهد انذار را خود خویشان )ص( اسالم پیامبر بود ضروری (1

 . کنند پیروی

 نمی و شود مشخص مردم برای باید دعوت اول روزهای همان از که دارد اهمیتی )ص( چنان پیامبر جانشینی  (2

 . کرد واگذار مردم انتخاب به را آن توان

 پیامبر که است برخوردار اهمیتی چنان )ص( از خدا رسول جانشینی امر در مردم مشارکت و پذیرش و حضور (3

 نمود. کار این به اقدام

 پس که است ضروری داد، می انجام خداوند جانب از را هایی مسئولیت )ص( و اسالم گرامی پیامبر که همانطور (4

 .دهند انجام امام عنوان به کسانی ایشان از

 )ص( نازل خدا رسول حدیث کدام از بعد و ﴾ البَرِیَّةِ خَیرُ َهم أُولئِکَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ  آَمنُوا الَّذینَ إِنَّ ﴿ شریفه آیه -88

 شد؟

 . بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصی من، )ع( (برادر علی حضرت) این، همانا  (1

  نیست. پیامبری من از بعد که این جز هستی، موسی برای هارون منزلة به من ( برای( )ع علی حضرت) تو  (2

 . درستگارن کنند، پیروی او از که کسانی و( ع علی حضرت) مرد این اوست دست در جانم که خدایی به سوگند  (3

 هرگز جویید تمسک دو این به که وقتی تا را، عترتم و خدا کتاب گذارم می گرانبها چیز در شما میان در من  (4

 .شوید نمی گمراه

 بود؟ چه عباس بنی و امیه بنی دوران در کسرایی و قیصری سلطنت به نبوی عدل حكومت تبدیل علت -89

  جامعه بر حاکم های فرهنگ شدن آمیخته و اسالمی کشور با مختلف کشورهای ارتباط  (1

  زمانه نیازهای با حكومتی ساختار تطبیق لزوم و اسالمی حكومت ثروت و قدرت افزایش  (2

  ثروت و قدرت طالبان منزلت و قرب )ص( و خدا رسول اعتماد و احترام مورد های شخصیت انزوای  (3

 انایش اجتماعی و سیاسی تعالیم به نسبت اصحاب همه توجهی بی )ص( و اسالم پیامبر جهادگر یاران انحراف  (4

 بود؟ چه «الذهب سلسلة» حدیث خاص بیان نحوه انتخاب از )ع( رضا امام مقصود -9۰

 رسید. خواهد ربوبیت در توحید یعنی آن اقسام سایر به نوبت خالقیت، در توحید به اعتقاد از پس  (1

 . دارند را مردم ذهن در ماندگاری قابلیت شوند، مطرح خاص شكل به احادیث اگر (2

 .شود ظاهر اجتماعی زندگی در باید بلكه نیست، شعار و لفظ یک تنها توحید  (3

 بود. خواهد پذیر امكان همكاری و تعاون از پس ها، انسان اجتماعی زندگی (4
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 ؟فرمودند چه )ص( اسالم گرامی پیامبر رابطه همین در و است کرده کامل کسانی چه وجود با را هدایت نعمت خداوند -91

  نمودند. معرفی است پدران را على )ع( امام و خود - امامان  (1

 نمودند. معرفی امت پدران على )ع( را امام و خود - اولوالعزم پیامبران  (2

 است. )ع( على با حق و است حق )ع( با علی امام - امامان  (3

 .است )ع( على با حق و است حق با )ع( علی امام - اولوالعزم پیامبران (4

 و تو دینی برادر ای دسته اند، دسته دو مردم: »فرمایند می )ع( على حضرت اشتر، مالک عهدنامه به توجه با -92 

 اند؟ داده مردم با معاشرت مورد در دستوری چه حضرت آن، از پس «تواند ...  همانند آفرینش در دیگر ایدسته

 . شوند می رغبت بی خیر کار به نیكوکاران صورت این در زیرا نباشد، یكسان نظرت در کار بد و نیكوکار هرگز  (1

  باش. مهربان و دوست همه با و بده قرار مهربان حكومت تحت مردم به نسبت را خویش دل  (2

 است. آن ترین میانه حق در که باشد چیزی آن تو، نزد چیزها ترین داشتنی دوست (3

 .باشد کوشا مردم عیوب کردن پنهان در همه از بیش باید جامعه رهبر و مدیر (4

 هنهفت قرآنی عبارت کدام در «کند؟ برطرف را دیگری موجود هر و انسان نیاز تواند می خداوند چرا» سؤال به پاسخ -93

  است؟

 ﴾الحَمید الغَنیُّ هُوَ اهللُ  وَ ﴿ (1

  ﴾اهلل إِلَى الفُقَراءُ أَنتُمُ﴿ (2

 ﴾شَأنٍ فی هُوَ یَومٍ  کُلَّ ﴿  (3

 ﴾واألَرض السَّماواتِ فِی مَن یَسألُة﴿ (4

 امتم که است ای آورنده پدید تنها او بلكه ندارد، آورنده پدید به نیازی و نیست پدیده خداوند »که  مفهوم این -94

 شود؟ می استنباط آیات کدام مفهوم در دقت از «گیرند می او از را خود هستی جهان

 ﴾بِالحَقّ إلّا خَلَقناهما ما ﴿ (1

  ﴾الصَّمَد * اهللُ أَحَدٌ اهلل هُوَ قُل﴿ (2

 ﴾أحد کفوا له یكن ولم یولد ولم یلد ولم﴿  (3

 ﴾شَیءٍ ُکلِّ رَبُّ هُوَ وَ رَباً  أبغى اهللِ  غَیرَ أَ﴿ (4

 

 است؟ توحیدی مفهوم چه بیانگر حافظ سخن، استاد از زیر ابیات -9۵

  اوست ارادت رود می ما سر بر چه هر که                    دوست حضرت آستان و ما ارادت سر»

 «دوست رخ مقابل در ها اینه نهادم مهر                    و مه از اگرچه ندیدم، دوست نظیر
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 می حرکت هماهنگی و وحدت سوی به و کند می دوری تضاد و تفرقه از که است ای جامعه توحیدی جامعه ی  (1

  نماید.

 فاییشكو و رشد برای بستری بلكه نیست، خداوند مهری بی نشانه زندگی های دشواری که دارد باور موحد انسان  (2

 . اوست

 اخالص و ایمان شود، بیشتر خدا به ما معرفت که قدر هر و شود می ما معرفت افزایش سبب الهی آیات در تفكر  (3

 . شود می بیشتر نیز ما

 می بندگی مسیر وارد آسانی به و است تسلیم حق مقابل در و بوده دلیل تابع دارد، پذیری حق روحیه که کسی (4

 شود.

 پذیرفته عمل این آیا و دارد را حسن کدام عملش گیرد می اسالمی احكام مطابق را روزه شدن الغر برای که کسی -9۶

 است؟

   بله - فعلی حُسن (1

  خبر - فعلی حُسن (2

  خیر - فاعلی حُسن  (3

  بله - فاعلی حُسن  (4

 موجودات و دارد اشاره چیزی چه به ،﴾النَّهَارِ ...  سابِقُ اللَّیلُ وَ لَا القَمَرَ  تُدرِكَ أَن لَهَا یَنبَغِی الشَّمسُ  ال﴿ شریفه آیه -9۷

 هستند؟ مورد کدام به مربوط شوند، می ایجاد الهی اراده و فرمان و حكم با که جهت آن از جهان

  الهی قضای - الهی تقدیر (1

  الهی قضای - الهی قضای  (2

  الهی تقدیر - الهی تقدیر  (3

 الهی تقدیر - الهی قضای  (4

الهی اشاره  هایبه کدام یک از سنت ﴾ِبالشَّرِّ و الخَیرِ فِتنَةً وَ اِلَینا تُرَجعونکُلُّ نفسٍ ذائَِقةُ المَوت وَ نَبلُوَکُم ﴿آیه شریفه  -98

 داشته و بیانگر چه مفهومی است؟ 

 این سنت عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است.  -ابتالء  (1

 و همیشگی است.این سنت عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت  -امالء  (2

 های همه مردم را فراهم کرده است.ها و هدفخداوند امكانات و لوازم رسیدن به خواسته -ابتالء  (3

 های همه مردم را فراهم کرده است.ها و هدفخداوند امكانات و لوازم رسیدن به خواسته -امالء  (4

 های معمولی و دادن جایزه توسط افراد به ورزشكاران به ترتیب چه حكمی دارد؟ ها و ورزششرط بندی در بازی -99

 مكروه  -حرام  (1
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 جایز -حرام  (2

 جایز -بال اشكال  (3

 مكروه -بالاشكال  (4

 پیامبر گرامی اسالم )ص( مبعوث شد تا .................... را نابود کند و مردو را به سوی زندگی مبتنی بر .................. -1۰۰

 سوق دهد، لذا اولین آیاتی که بر ایشان نازل شد درباره ..................... بود. 

 دانش و آموختن  -تفكر و علم  -آداب جاهلی  (1

 دانش و آموختن  -تفكر و علم  -کفر و شرك  (2

 توحید و عدل  -عدل و قسط  -آداب جاهلی (3

 توحید و عدل -عدل و قسط  -کفر و شرك  (4

 اند؟داده دستور «اهلل ذات فی تفكّروا وال شی، کلّ فی تفكّروا» )ص( اسالم گرامی پیامبر علت، کدام به -1۰1

  نداریم. دسترسی خدا چیستی و هستی به هرگز ما و است آن به دسترسی و احاطه چیزی، هر شناخت الزمه (1

 . داریم را خدا چیستی فهم توان فقط ما و شود می خداوند هستی شدن محدود موجب خداوند ذات در تفكر  (2

 .ایم کرده محدود و آورده پایین خود ذهنی تصورات حد در را او کنیم، فرض خداوند برای که چیستی هر  (3

 داریم. را خداوند مخلوقات فهم توانایی فقط ما و گنجد نمی ما ذهن ظرف در خداوند چیستی و هستی (4

 دارد؟ مفهومی چه اجازه این نماید، تصرف اشیائی در تا دهد اذن کسی به متعال خداوند اگر -1۰2

 . ندارد استقاللی خودش از و گرفته قرار الهی والیت مجرای و مسیر در  (1

  است. والیت در توحید الزمه و شخص آن به خداوند والیت واگذاری معنای به (2

 .نیست انسان ها ولیّ او جز دیگری کس هیچ و خداست والیت عرض در جهان در او تصرف  (3

 کند. می واگذار آنها به را خود والیت از بخشی خداوند انسان ها، متفاوت ظرفیت به توجه با (4

 ابیات: -1۰3

 سازد؟ قمر که آن یا بهتر، قمر خوبی              سازد؟ شكر که آن یا بهتر شكر دوست، ای»

 «سازد؟ تر نرگس صد گل، برآرد که آن یا           تو؟ در گل و گلشن یا تر خوش تویی باغ ای»

 دارد؟ تری نزدیک معنایی ارتباط آیه کدام با موالنا از 

  ﴾لِیَعبُدون إلّا اإلنسَ  وَ الجِنَّ  خَلَقتُ ما﴿ (1

  ﴾اآلخِرَة و الدُّنیا ثَوابَ اهللِ فَعِندَ  الدُّنیا ثَوابَ یُریدُ کانَ مَن﴿ (2

 ﴾العالَمین ربّ لِله مَماتی وَ  مَحیایَ وَ نُسُكی وَ صَالتی إِنَّ قُل﴿ (3

  ﴾بِالحقِّ إلّا خَلَقناهُما ما وَ العِبینَ بَینَهُما وَ ما األرضَ وَ  السّماواتَ خَلَقنا وَ ما ﴿ (4
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 ایجاب را الهی صفت کدام براساس معاد برپایی لزوم فانی، دنیای در خدا راه شهیدان پاداش تحقق نبودن ممكن -1۰4

 دارد؟ اشاره مفهوم این به آیه کدام و کند می

 ﴾ ُترجَعون ال إِلَینا اَنَّكُم وَ عَبَثاً  خَلَقناکُم انَّما اََفحَسِبتُم﴿ - حكمت (1

 ﴾ُترجَعون  ال إِلَینا اَنَّكُم وَ عَبَثاً  خََلقناُکم اَنَّما أَفَحَسِبتُم﴿ - عدل  (2

 ﴾األرض  فِی کَالُمفسِدینَ الصّالِحات عَمِلوا وَ آمَنوا الَّذینَ نَجعَلِ َام﴿ - عدل  (3

 ﴾األرض  فِی کَالمُفسِدینَ الصّالِحات عَمِلوا وَ  آمَنوا الَّذینَ  َنجعَلِ َام ﴿ - حكمت  (4

 برای را امكانی چه کند، می اداره و کرده خلق را جهان خود، حكمت با که حكیم خدایی به موحد انسان اعتقاد - 1۰۵

 کند؟ می فراهم وی

  الهی واسعه رحمت به امیدواری دلیل به گناه از پس توبه انجام (1

  آخرت سرای در آن پاداش دریافت به علم با صالح اعمال انجام  (2

 خود تفكر و تعقل قوة و دین دستورات مبنای بر زندگی گذاری پایه  (3

 زندگی هدف به رسیدن و نیازها رفع جهت در فعالیت و حرکت (4

 شده بیان آیه کدام در «رود پیش به کرده، انتخاب که راهی در بتواند فرد که شرایطی ایجاد و الهی کمک های» -1۰۶

 است؟

 ﴾فتنةً الخَیرِ  و بالشّرّ نَبلُوَکُم ﴿ (1

 ﴾مِن عَطاءِ رَبّکَ و هؤُالءِ هؤُالءِ  نُمِدُّ کُلّاً﴿ (2

 ﴾سُبُلَنَا لَنَهدِیَنَّهُم فِینا جاهَدُوا الَّذینَ وَ﴿ (3

 ﴾أَمثالِها عَشرُ َفلَهُ بِالحَسَنَةِ جَاءَ  مَن﴿ (4

 شود؟  آنان رسوم و آداب جزء و بماند مردم میان در مختلف های زمان طول در الهی تعالیم تا شد سبب عاملی چه -1۰۷

 زمانه نیازهای همه به الهی ادیان جامع پاسخگویی (1

  زندگی برنامه دریافت برای بشری جامعه آمادگی (2

 آن دائمی و پیوسته ترویج و دعوت در استمرار (3

 اقوام و جوامع فكر سطح تدریجی رشد (4

 چیست؟ انسان، نیازهای به احتمالی های پاسخ مهم اشكال - 1۰8

 است شده گرفته نادیده آن در انسان انتخاب قدرت (1

  شود مشخص آن کارآیی تا است آزمون و تجربه نیازمند (2

 . شود مشخص آن بودن درست تا است ادراك و تعقل نیازمند (3
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 .است شده گرفته نادیده آن در انسان نیازهای جانبه همه بررسی  (4

 دارد؟ مسلمانان وحدت حفظ در اثری چه استدالل، و دانش با دینی اعتقادات ارتقای -1۰9

  شود. می جلوگیری ادیان سایر مقدسات به توهین و اهانت از (1

  گردد. می آنان وحدت موجب جهان مظلومان همه از روش این با دفاع  (2

 باشد. می شیعیان وحدت ساز زمینه که گردد می احراز مسلمانان سایر به نسبت ما ریتبر  (3

 م.کنی بیان صحیح نحو به را خود اعتقادات و بگوییم سخن استدالل و معرفت براساس مسلمانان دیگر با (4

 عصِمُکَیَ اهللُ  وَ  رِسالَتَهُ َبلَّغتَ فََما تَفعَل لَم إن وَ  رَبِّکَ  ِمن إلَیکَ أُنزِلَ  ما َبلَّغ الرَّسولُ أَیَّها یا ﴿ شریفه آیه از بخش کدام -11۰

 کند؟می اعالم را دین تبلیغ مسیر در مخاطرات وجود ﴾ الكافِرینَ القَومَ یَهدِی ال اهللَ إنَّ النَّاسِ مِنَ

 ﴾رِسالَتَهُ بَلَّغتَ فََما تَفعَل لَم إن﴿ (1

 ﴾ النَّاسِ ِمنَ َیعصِمُکَ  اهللُ وَ﴿ (2

 ﴾الكافِرینَ القَومَ یَهدِی ال اهللَ إنَّ﴿ (3

 ﴾رَبِّکَ ِمن إلَیکَ أَنزِلَ ما بَلِّغ﴿ (4

 چگونه شدند،می رو روبه دشمن حساسیت با که هنگامی ظاهری، والیت راستای در معصوم )ع( امامان مجاهدة -111

 رفت؟ می پیش

  بخورند. ضربه کمتر دشمن به زدن ضربه عین در که ای گونه به یعنی تقیه، قالب در (1

  برسند. برکت به آنان واسطه به بافضیلت های انسان که این تا معنوی، والیت قالب در (2

 دانستند. می آنان آگاهی را مسلمانان رهایی راه چون مردم، به بخشی آگاهی چارچوب در  (3

 .کنند اقدام آنان رفتاری های تفاوت به توجه با که طوری حاکمان، تأیید عدم چارچوب در (4

 فرمودند؟ ای توصیه چه جامعه محروم طبقات خصوص در ، اشتر مالک عهدنامه در ال علی حضرت -112

  باش. فروتن و متواضع مستضعفان و مستمندان خصوص به مردم برابر در (1

  نیازمندند. عدالت به دیگران از پیش گروه این زیرا کن، عمل آن ها مشكالت رفع برای (2

  باش. مهربان و دوست آن ها همه با و بده قرار مهربان آن ها به نسبت را خویش دل  (3

 است. فرموده معین آن ها برای خدا که باشد چیزی آن تو نزد چیزها ترین داشتنی دوست  (4

 ینیجانش ثمره ﴾...  األَرضِ فِی لَیَستَخلِفَنَّهُم الصَّالِحاتِ عَِملُوا وَ  مِنكُم آمَنُوا الّذِینَ اهللُ َوعَدَ﴿ شریفة آیه به توجه با -113

  است؟ کدام ایمنی، به آن ها بیم تبدیل و خداوند دین استقرار و زمین در مؤمنان

 ﴾شَیئاً  بِی یُشرِکُونَ ال یَعبُدُونَنِی﴿ (1

 ﴾أَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوَارِثینَ نَجعَلَهُمُ  وَ﴿ (2
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 ﴾الصَّالُِحونَ عَبَادِی یَرِثُها األَرضَ أَنَّ﴿ (3

 ﴾عَلیمٌ سَمیعٌ اهللَ اَنَّ  وَ بِأَنفُسِهِم ما یُغَیِّروا حَتّى﴿ (4

 «شود ...  می دفن تو با و گردد نمی جدا تو از هرگز که بود خواهد نشینی هم ناچار تو برای» پیامبر )ص( سخن از -114

 شود؟ می دریافت مفهوم کدام

  است. دنیا از فراتر آنجا در انسان آگاهی سطح و دارد وجود حیات برزخ در (1

 . بیند می را خود اعمال عین کس هر و شود می نمایان انسان عمل خود قیامت در (2

 خیزند. برمی غفلت خواب از شوند برزخ عالم وارد که گاه آن و اندخواب در دنیوی حیات در مردم  (3

 . ندارد معنایی ظلم جا آن در دلیل همین به گیرد می صورت الهی عدل براساس قیامت عالم در جزا و پاداش (4

 عمل سنت آن به دنیا در مردمی و سازد جاری جامعه در را نیكی روش و سنت کس هر نبوی، روایت به توجه با -11۵

 کند؟ می دریافت را پاداش کدام کنند،

  کرد. خواهند هدیه فرد آن به را خود ثواب از بخشی کنند، می عمل سنت آن به که مردمی (1

 کنند. کم آن دهنده انجام اجر از که آن بدون گذارند، می شخص آن حساب به را اعمال آن ثواب  (2

 .کرد خواهند استفاده آن آثار و ثمرات از مابقی و ثواب اصل ساخته، جاری را سنت آن که شخصی (3

 باشند. مرده چند هر شود، می تقسیم اند داده انجام را سمت آن که افرادی تمام میان اعمال آن ثواب (4

 مؤمنان ترین باهوش )ص( اکرم پیامبر و بود خواهد چگونه. است واقعی زندگی که آخرت سرای بدون دنیا زندگی -11۶

 کنند؟ می معرفی کسانی چه را

 . کند می منتقل دیگر هستی به هستی یک از را آدمی که آورند می حساب به پلی را مرگ - بیهوده تالش (1

  کند،می منتقل دیگر هستی به هستی یک از را آدمی که آورند می حساب به پلی را مرگ - لعب و لهو  (2

 .کنند می آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و اند مرگ یاد به فراوان - بیهوده تالش  (3

 .کنند می آماده آن برای را خود دیگران از بهتر و اند مرگ یاد به فراوان - لعب و لهو (4

 نكنیم؟ توجه دارد، قرار خداوند مقابل در چه آن به تا کند می کمک ما به نماز افعال از یک کدام -11۷

 نمازگزار مكان و لباس نبودن غصبی (1

  تكبیر هنگام در خداوند بزرگی به توجه (2

 اذکار و آیات اشكال بدون و صحیح قرائت  (3

 وقت اول اقامة در دقت و نماز موقع به انجام (4

 است؟ کننده خوار و پست تمایالت به دادن منفی پاسخ برای زمان بهترین جوانی و نوجوانی چرا -118

  است. تر قوی دوره این در ها خوبی به گرایش (1
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  ندارد. وجود نامشروع های خواسته نوجوان و جوان وجود در (2

 . دارد مقبولیت و توجه به نیاز آدمی هر از بهتر نوجوان و جوان  (3

 کند. می کمال و موفقیت احساس عالی تمایالت داشتن با انسان دوره، این در  (4

 از قسمت هایی چه پوشاندن )ع( صادق امام و است حرام صورتی چه در زنان برای آالت زیور و زینت از استفاده -119

 اند؟ دانسته واجب زنان برای را بدن

  باال. به مچ از و است روسری زیر آنچه - نگیرد قرار روسری زیر در (1

  باال. به مچ از و است روسری زیر آنچه.  کند جلب را نامحرمان توجه  (2

 مچ. تا پا و دست و چهره جز به بدن همه - کند جلب را نامحرمان توجه  (3

  مچ. تا پا و دست و چهره جز به بدن همه - نگیرد قرار روسری زیر در (4

 د،باش نداشته معرفت کار آن عواقب و ارزش به نسبت اما دهد، انجام خدا خاطر به کاری بگیرد تصمیم کسی اگر -12۰

 شود؟ می حاصل ای نتیجه چه

  بست خواهد خود بر را حق به رسیدن راه هوس و هوی از پیروی و او نبودن پذیر حق دلیل به (1

 . ندارد ارزشی او عمل نرسیده، فلب در اخالص به و است اندیشه حد در فقط او معرفت چون (2

 .بزند ضرر دیگران و خود به است ممكن مسأله زوایای به نسبت معرفت نداشتن دلیل به (3

 خواهد باطل گرفتار و داده تشخیص باطل از را حق توانست نخواهد است، معرفت از خالی که این به توجه با (4

 .شد

 این نزول و است گردیده نازل موردی چه در ﴾ البَرِیَّةِ  خَیرُ  هُم أُولئِکَ الصَّالِحاتِ َعمِلُوا وَ  آمَُنوا الَّذینَ إنَّ﴿ شریفه آیه -121

 داشت؟ اسالمی جامعه در تأثیری چه آیات

 اسالمی جامعه انحراف در معاندین شدن ناتوان - خیر به عاملین شناساندن (1

 مشخص شدن راه رستگاری برای مردم جامعه -شناساندن عاملین به خیر  (2

 ناتوان شدن معاندین در انحراف جامعه اسالمی  -شناساندن شخصیت ممتاز علی )ع(  (3

 مشخص شدن راه رستگاری برای مردم جامعه -شناساندن شخصیت ممتاز علی )ع(  (4

 چیست؟ « مرد بودن»و « زن بودن»ها از جهت ثمره تفاوت انسان -122

 های انسانی با هم اختالفاتی دارند. زن و مرد تكمیل کننده یكدیگر هستند و فقط در ویژگی (1

 گردد. های فطری موجب پایداری خانواده پس از ازدواج میدرك درست و صحیح تفاوت (2

 برتری ذاتی پیدا کند. هر دو را به یكدیگر نیازمند کرده، بدون اینكه یكی بر دیگری  (3

 های یكسانی را بر عهده گیرند تا یک خانواده متعادل را پدید آورند. توانند نقشمی (4
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سخن نبی مكّرم اسالم، حضرت محمد )ص( در تبیین برترین جهاد در ارتباط با کدام یک از معیارهای تمدن  -123

 اسالمی است؟ 

 ارتقای جایگاه خانواده و احیای منزلت زن  (1

 ای بر محور عدلعدالت طلبی و برپایی جامعه (2

 ای بر پایه قوانین الهی والیت محوری و برپایی جامعه (3

 عقل گرایی و مبارزه با جهل و خرافات (4

ای که ما را در راه دستیابی به هدف بزرگ تالش برای جامعه و تمدن آرمانی اسالم یاری نماید، باید چه برنامه -124

 خصوصیاتی داشته باشد؟ 

 های افراد پاسخ صحیح دهد. روش درست تبلیغ را بیان کند و در گام نخست با مطالعه برنامه، به پرسش (1

 ما را به سطح الزم از توانمندی ارتقا دهد و قدرت الزم برای ایفای نقش در جهان کنونی را به ما ببخشد.  (2

 ان ما را در کسب علم یاری نماید. زمینه پیشرفت علمی را برای استقالل فراهم سازد و هنگام برتری بیگانگ (3

رسالت متعالی را برای همه دوستان و دشمنان تبیین نماید تا آنان نیز به مسئولیت خود آگاه شوند و پشتیبان  (4

 آن گردند. 

های دسته جمعی در چه صورتی پاداش اخروی دارد و چه زمانی فراهم کردن ها و ورزشپیش قدم شدن در بازی -12۵

 ها واجب است؟ ها و ورزشامكانات بازی

 برای دور شدن جامعه از فساد ضرورت یابد. -بازیكنان ظواهر و آداب اسالمی را رعایت نمایند  (1

 از شرط بندی حتی بدون قصد قمار پرهیز شود.  -بازیكنان ظواهر و آداب اسالمی را رعایت نمایند  (2

برای دور شدن جامعه از فساد  -انجام شود با هدف تقویت رابطه صمیمانه و سالمت اخالقی افراد خانواده  (3

 ضرورت یابد. 

از شرط بندی حتی بدون قصد قمار  -با هدف تقویت رابطه صمیمانه و سالمت اخالقی افراد خانواده انجام شود  (4

 پرهیز شود.

 کدام در عمل در اخالص از برخورداری لزوم و شده برداشت قرآنی عبارت کدام از آفرینش هدفمندی مفهوم -12۶

 دارد؟ تجلی قرآنی عبارت

 ﴾العالَمین رَبِّ هللِ﴿ - ﴾لِیَعبُدُون إلّا﴿ (1

 ﴾اآلخِرَة و الدُّنیا ثَوابَ اهللِ فَعِندَ ﴿ -  ﴾لِیَعبُدُون إلّا﴿ (2

 ﴾العالَمین رَبِّ هللِ﴿ - ﴾بِالحَقّ إلّا خَلَقناهُما ما﴿ (3

  ﴾اآلخَِرة و الدُّنیا ثَوابَ اهللِ َفعِندَ ﴿ - ﴾بِالحَقّ إلّا خَلَقناهُما ما﴿ (4
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 دتوحی بُعد کدام به اشاره «برد می پیش به فرموده معین برایش که مقصدی آن سوی به را جهان خداوند» عبارتِ -12۷

  است؟ توحید مرتبه این با مرتبط آیه، کدام و دارد

 ﴾ أَحَدأً حُكمِهِ  فِی یُشرِكُ  وَ ال وَلیٍّ مِن دُونِهِ مِن لَهُم ما﴿ - مالكیّت (1

  ﴾ أَحَدأً حُكمِهِ  فِی یُشرِكُ  وَ ال وَلیٍّ ِمن دُونِهِ مِن لَهُم ما ﴿ - ربوبیّت (2

 ﴾هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ وَ رَبّاً أَبغى اهللِ أَغَیرَ  قُل ﴿ - مالكیّت  (3

  ﴾هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیءٍ  وَ  رَبّاً أَبغى اهللِ أَغَیرَ  قُل ﴿ - ربوبیّت (4

 دهد؟ می هشداری چه انسان به زمان به خوردن سوگند از پس خداوند کریم، قرآن در -128

  شماست. جمعی و فردی دنیوی اعمال به وابسته شما سرنوشت تغییر (1

 . است کاران زیان از قیامت در قطعاً  کند، پیروی اسالم جز دینی از کس هر  (2

 کنید. می زبان خودتان تنها گردید، باز جاهلیت عقاید و آداب به اگر (3

 .دورند به زیان از دهند، انجام منكر از نهی و معروف به امر و صالح عمل که مؤمنانی تنها (4

 است؟ ممكن چگونه مرتبه این رشد و دارد اشاره تقوا مرتبه اولین به شریفه آیه کدام -129

  گناه از بازدارندگی و رسیدگی -﴾کُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّیَامُ کََما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِكُم لَعَلَُّكم تَتَّقُونَ﴿ (1

  روزه و نماز از گرفتن یاری -﴾کُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّیَامُ کََما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِكُم لَعَلَُّكم تَتَّقُونَ﴿ (2

 گناه از بازدارندگی و رسیدگی -﴾وَ نَفسٍ َو َما سَوَّاهَا * فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقَواهَا  ﴿ (3

  روزه و نماز از گرفتن یاری  -﴾وَ نَفسٍ َو َما سَوَّاهَا * فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقَواهَا  ﴿ (4

 است؟ کدام. است بسته پیمان انسان با آن برای متعال خداوند که عهدی -13۰

 ﴾استَجِیبوا هلل وَ لِلرَّسُوِل إذَا دََعاکُم لِمَا یُحیِیكُم ﴿ (1

 ﴾یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُُم الفَُقراءُ إلَی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمیدُ ﴿ (2

 ﴾قلُ اِنَّما اَعظُكُم بِواحِدَةً اَن َتقوموا هلِل مَثنی و فُرادی ﴿ (3

 ﴾ال َتعبُدُوا الشَّیطانَ إنَّهُ لَكُم َعدُوٌّ مُبِیٌن * َو أَنِ اعبُدُونِی ﴿ (4

 دفسا در بیشتر خودشان اصرار با تا افزاید، می گمراهان امكانات بر دادن، مهلت بر الوهع خداوند: »بگوییم اگر -131

 است؟ الهی های سنت از یک کدام بر ناظر ترتیب به «ها انسان هویت شدن شناخته» و «روند فرو

  ابتالء - استدراج (1

  امداد - استدراج  (2

 ابتالء - امهال  (3

 امداد - امهال (4
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 دارد؟ آنان زندگی در ای ثمره چه الهی، پیامبران پیروان میان در فداکاری برای آمادگی و مرگ از نهراسیدن -132

 . گردد می ضروری خدا راه در فداکاری و شود نمی ذلت و ننگ جز چیزی دنیا این در حیات (1

 شوند. می انسان ها فدای و روند می شهادت استقبال به دلیل همین به و کنند می مرگ آرزوی آنان  (2

 باشند مرگ آرزوی در همیشه تا شود می سبب عامل همین و بینند می گناه از باری کوله را زندگی (3

 . برسند عالی مرحله به شجاعت و شود می آسان آنان برای خودگذشتگی از و مظلومان و حق از دفاع (4

 رانیمب مرده سرزمین سوی به را ابر آن سپس. برانگیزند را ابرها تا فرستد می را بادها که خداست و» شریفه آیه از -133

 هوم،مف کدام.« است گونه همین نیز قیامت شدن زنده بخشیدیم. زندگی مرگش از پس [وسیله]بدان  را مرده زمین آن و

 گردد؟ می دریافت

  آخرت در روح به پیوستن برای جسم مجدد آفرینش امكان (1

  آخرت در روح به پیوستن برای جسم مجدد آفرینش ضرورت  (2

  شود، نمی نابود مرگ با که است روح و جسم انسان، وجود حقیقت  (3

 .دارد مجدد حیات برزخ در هم انسان شود، می زنده بهار در زمین که طور همان (4

 چیست؟ نشانه نما، بدن و نازك لباس پوشیدن و دارد ای نتیجه چه انسان روح در عفاف شدن ضعیف -134

  دین ضعف و سستی - خودنمایی سوی به حرکت و آراستگی در تغییر (1

  خدا با جنگ و گناه انجام - خودنمایی سوی به حرکت و آراستگی در تغییر (2

 دین ضعف و سستی - متفاوت شخصیتی سوی به حرکت و روح شدن گر جلوه  (3

 خدا با جنگ و گناه انجام - متفاوت شخصیتی سوی به حرکت و روح شدن گر جلوه (4

  گردد؟ می دریافت مفهوم کدام ﴾ کاتِبینَ کِراماً*  لَحافظینَ عَلَیكُم اِنَّ وَ﴿ شریفه آیات در تدبر با -13۵

 ترازوی در انسان ها های نیت و افكار اعمال، و می شود آغاز اعمال به رسیدگی قیامت، صحنه شدن آماده با (1

 . شود می سنجیده پروردگار عدل

 بهترین اند، بوده مصون خطایی هر از و اند دیده دنیا در را ها انسان اعمال باطن و ظاهر امامان و پیامبران چون (2

 . اند قیامت گواهان

 ضبط و ثبت را اعمالش تمامی و بوده او نگهبان و مراقب همواره انسان دنیوی زندگی طول در الهی فرشتگان (3

 .اندکرده

 شگفتی که دهند می شهادت صاحبانشان علیه گناهكاران بدن اعضای خداوند اذن به قیامت، دوم مرحله در (4

 .دارد پی در را گناهكاران

 است؟ چگونه انسان عمل کارنامه دین، پیشوایان تعالیم به توجه با -13۶
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 . می شود نگهداری و شده ثبت واقعی، کامالً  و صادقانه اعمال گزارش (1

 .شود می نمایان و گردیده ضبط و ثبت دقیق طور به انسان اعمال تصویر (2

 شود. می ثبت اعمال حقیقت و بیند می را خود عمل عین کس هر شود، می نمایان انسان عمل (3

 .گردد می نمایان شخص یک صورت به و شود می ملحق عمل غیبی و باطنی جنبه به عمل ظاهری و مادی جنبه (4

 چیست؟ حدیث این به توجه نتیجه و هستند کسانی چه )ع( على حضرت نظر از ها انسان ترین زیرك -13۷

 می دست به عهد به وفاداری و موفقیت میزان - بكشد حساب مرگ از بعد برای خود عمل و خود از که کسی (1

 . آید

 . دارد دنبال به را خدا رضایت - بكشد حساب مرگ از بعد برای خود عمل و خود از که کسی (2

 شود. می خارج بست بن از زندگی - اند کرده آماده آن برای را خود و اند مرگ باد به فراوان که اند کسانی (3

 یم ارزش کم برایشان دنیا این زندگی - اند کرده آماده آن برای را خود و اند مرگ یاد به فراوان که اند کسانی (4

 .شود

  بود؟ خواهد چیزی چه خداوند، با واقعی دوستی ثمره حج، مناسبت )ره( به خمینی امام پیام به توجه با -138

 باطل از نفرت شدن تر عمیق  (1

  دوستی مرزهای دقیق تبیین (2

 حكمت از درجاتی به رسیدن (3

 خدا دشمنان به عملی بغض و نفرت از عالم شدن لبریز (4

 دارد؟ موضوع این به اشاره حدیث، کدام و است بوده منظوری چه برای متعدد پیامبران آمدن -139

  «نّاسُنُكَلِّمَ ال أَن أُمرِنا األَنبیاء َمعاشِرَ إنّا» - کنند ابالغ خود دوران های انسان به را شده تحریف و اصیل تعلیمات (1

 «حَرَّمَ الرّبا وَ البَیعَ اهلل أَحَلَّ» - کنند ابالغ خود دوران های انسان به را نشده تحریف و اصیل تعلیمات (2

   «نُكَلِّمَ النّاسُ أَن أُمرِنا األَنبیاء مَعاشِرَ إنّا» -کنند بیان خود دوران های انسان اندیشه و فهم خور در را الهی دین (3

 «حَرَّمَ الرّبا وَ  البَیعَ اهلل أَحَلَّ» - کنند بیان خود دوران های انسان اندیشه و فهم خور در را الهی دین (4

 خودشان که دوردست شهرهای به تا کردند می تربیت را دانشمندانی امامان شریفه، آیه کدام پیام به توجه با -14۰

 بیاموزند؟ آنان به را اسالمی احكام و بروند نداشتند، حضور

  ﴾الوَارِثینَ نَجعَلَهُمُ وَ اَِئمَّةُ َنجعَلَهُم وَ األَرضِ فِی اسُتضعِفُوا الَّذینَ  عَلَى َنمُنَّ أَن نُریدُ وَ﴿ (1

 ﴾ الدِّینِ فِی لِیَتَفَقَّهُوا طاِئفَةٌ مِنهُم ِفرقَةٍ کُلِّ ِمن نَفَرَ  فَلَوال کَافَّةً  لِیَنفِرُوا المُؤمِنُونَ َکانَ مَا﴿ (2

 ﴾ ِبأنفُسِهِم ما یُغَیِّروا حَتّى قَومٍ  َعلى اَنَعمَها ِنعَمةً ُمغَیِّرَ یَکُ  لَم اهللَ بِأَنَّ ذلِکَ﴿ (3

 ﴾قَبلِهِم ِمن الَّذین استَخَلفَ کََما األَرضِ ِفی لَیَستَخلِفَنَّهُم الصَّالِحَاتِ َعمِلُوا وَ مِنكُم آمَنُوا الَّذینَ اهللُ وَعَدَ﴿ (4

 دارد؟ او وجود در ای ثمره چه کوشش این و کند می تالش مسیری چه در موحّد انسان -141
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  پایدار و ثابت شخصیتی - آن ها تقویت برای ریزی برنامه و غرایز و امیال میان هماهنگی (1

  پایدار و ثابت شخصیتی - برتر های گرایش پیشتر ظهور و غرایز و امیال کنترل و تنظیم  (2

  متفاوت گیری جهت با متعادل شخصیتی - آن ها تقویت برای ریزی برنامه و غرایز و امیال میان هماهنگی (3

 تمتفاو گیری جهت با متعادل شخصیتی - برتر های گرایش بیشتر ظهور و غرایز و امیال کنترل و تنظیم  (4

 ()ص اسالم پیامبر )ع( برای علی امام و )ع( موسی برای )ع( هارون منزلت تفاوت منزلت، شریف حدیث به توجه با -142

 است؟ شده بیان زمانی چه در «مواله علىٌّ  فهذا مواله کنت من» جمله و )ص( بود پیامبر ویژگی کدام دلیل به

 البالغ حجة برگزاری از پس - خاتمیت (1

  البالغ حجة برگزاری از پس - عصمت (2

 انذار روز در خویشان دعوت - خاتمیت (3

  انذار روز در خویشان دعوت - عصمت (4

 چیست؟ قرآن از پیروی الزمه )ع( امیرالمؤمنین فرمایشات به توجه با -143

 اند. کرده فراموش را قرآن که کسانی شناختن (1

 )ع( بیت اهل و کریم قرآن با خویش عهد به وفای (2

  مستقیم صراط به کنندگان پشت و کنندگان رها شناسایی (3

 . کنند نمی مخالفت دین با که افرادی گروه در شدن داخل (4

 دارد؟ نام چه عمل این و است توبه با دل وشوی شست و قلب از گناهان خروج بیانگر روایت، کدام -144

 پیرایش - «له ذنب ال کمن الذّنب من التّائب» (1

  پشیمانی - «له ذنب ال کمن الذّنب من التّائب» (2

  پیرایش - «بربّه ئکالمستهز یفعله و الذّنب من المستغفر»  (3

 اور پشیمانی -«بربّه ئکالمستهز یفعله و الذّنب من المستغفر» (4

 

 کسانی چه )ع(، على امام توسط کوتاه دوره یک در حكومت اداره و امامت مسیر از رهبری جریان خروج از پس -14۵

 کردند؟ غصب )ص( را پیامبر جانشینی

 .بودند ناتوان حكومت اداره از و بودند کرده سپری جنگ راه در را خود عمر که مسلمانان از افرادی (1

 . نداشتند را پیامبر جانشینی صالحیت اسالم، در طوالنی سابقه رغم علی که انصار و مهاجران از افرادی (2

  دادند. ادامه و گرفتند پیش را سلطنتی روش ولی )ع( می دانستند، اطهار ائمه عموزادگان را خود که کسانی (3

 تبدیل سلطنت به را خالفت و بودند آورده اسالم ظاهر، )ص( به پیامبر حیات سال های آخرین در که کسانی (4

 . کردند
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 است؟ جاهلیت دوران باطل عقاید از کریم قرآن تأثیرناپذیری بیانگر زیر موارد از یک کدام -14۶

  آن آیات موزون آهنگ و بیان شیرینی لفظی، های زیبایی (1

  قرآن تدریجی نزول وجود با متنوع موضوعات درباره سخن بیان (2

 ستارگان میان جاذبه وجود دربارة قرآن خبردادن (3

 عفافش و عزت بر تاکید و مرد با انسانیت در وی تساوی و زن کرامت بیان (4

 دارد؟ خصوصیتی چه و چیست ملّی اقتدار مایه رهبری، معظم مقام سخنان به بنا -14۷

 است. ملت یک در استعداد وجود گرو در - عزت (1

  زاست. درون و جوش درون - علم (2

 در گرو وجود استعداد در یک ملت است.  -علم  (3

 درون جوش و درون زاست. -عزّت  (4

ی هادر ارتباط با کدام یک از راه« اِنَّهَ لَیسَ لِاَنفُسِكُم َثمَنٌ اِلّا الجَنَّة فَال تَبیعوها اِلّا بِها»سخن حضرت علی )ع(:  -148

 اند؟نستهتقویت عزت نفس است و ایشان بهای جان انسان را چه چیزی دا

 بهشت -توجه به عظمت خدا و تالش برای بندگی او  (1

 خدا  -توجه به عظمت خدا و تالش برای بندگی او (2

 بهشت  -شناختن ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندك  (3

 خدا  -شناختن ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندك  (4

 بریم؟ به کدام پیام ومقصود پی می« قبله و بعده و معهما رأیتُ شیئاً إلّا و رأیتُ اهلل »از حدیث شریف:  -149

 وابسته بودن جهان در پیدایش  (1

 مشاهده کردن خداوند در همه حال (2

 فطرت خداآشنا و خداگرا  (3

 پاکی و صفای قلب، وسیله رؤیت هستی  (4

 اند؟«نفی سبیل»در کدام گزینه، موارد بیان شده هر دو از مصادیق عملی قاعده  -1۵۰

 مدیریت اقتصاد کشور با هدف حفظ استقالل اقتصادی -وسایل ارتباط داخلیاستفاده از  (1

 جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی  -استفاده از وسایل ارتباط داخلی  (2

 جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی -ها ها، مجلّات و کتابتولید، توزیع و تبلیغ فیلم (3

 مدیریت اقتصاد کشور با هدف حفظ استقالل اقتصادی -ها ها، مجلّات و کتابتولید، توزیع و تبلیغ فیلم (4
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 ریافتد قابل شریفه، آیه کدام مفهوم از «نیستند. جدا یكدیگر از تدبیر در وحدانیت و خلقت در وحدانیت» عبارتِ -1۵1

 است؟

 ﴾َفاعبُدُوُه هذَا صِراطٌ مُستَقیمٌ وَ رَبُّكُم رَبِّی اهللَ إنَّ﴿ (1

 ﴾بِما قَدَّمَت اَیدیكُم وَ اَنَّ اهللَ لَیسَ بِظلّامٍ لِلعَبیدذلِکَ ﴿ (2

 ﴾قَد جاءَکُم بََصائِرُ مِن رَبِّكُم َفَمن أَبصََر فَلِنَفسِِه وَ مَن عَمَِی فَعََلیها وَ مَا أَنَا عَلَیكُم بَِحفِیظٍ ﴿ (3

 ﴾ا إِن أَمسَكَهُما ِمن أَحَدٍ ِمن َبعدِهِ إنَّ اهللَ یُمسِکُ السَّماواتِ وَ اأَلرضَ أَن تَزُولَا وَ لَئِن زَالَتَ ﴿ (4

 داشت؟ خواهد ما برای الهی تقدیرات شناخت نتایج بر عالوه ثمراتی و فواید چه الهی های سنت شناخت -1۵2

  باالتر مراحل به رفتن و انسان استعدادهای ظهور و ایجاد (1

  خداوند و جهان دیگران، خود، با انسان رابطه بر بسزا تأثیر  (2

 طبیعی های پدیده و طبیعت از مندی بهره و خالق عظمت درك  (3

 جهان در مخلوقات همه تكاملی مسیر کشف و یكدیگر بر تأثیرگذاری (4

 است؟ هدایت کدام بر ناظر امر این و فرموده سفارشی چه )ع( پیامبران سایر و نوح حضرت به قرآن در خداوند -1۵3

 تشریعی - «دارید. پا به را عدالت مردم کمک به» (1

  عمومی - «دارید. پا به را عدالت مردم کمک به» (2

 تشریعی - «.نكنید تفرقه آن در و دارید پا به را دین»  (3

  عمومی -.« نكنید تفرفه آن در و دارید پا به را دین» (4

 

  شود؟ می استنباط مفهوم کدام ﴾ علینا شهدتم لم لجلودهم قالوا و﴿ قرآنی عبارت از -1۵4

  کنند. می گفتن سخن به شروع خداوند اذن به بدن جوارح و اعضا اعمال، نامه دادن از پس (1

  دهید؟ می شهادت ما علیه چرا: گویند می انگیز شگفت لحنی با بدن اعضای گواهی مشاهده از پس بدکاران (2

 باشد. می الهی قدرت صفت گر تجلی و بوده معاد امكان بیانگر بدن اعضای شهادت (3

 الهی عدل شاهدان از نیز قیامت در اند، بوده ما اعمال شاهد و ناظر دنیا در که گونه همان انسان بدن اعضای (4

 . اند

 گناهان از جامعه معالجه و اصالح راه و کند می تر آسان آنان برای را توبه جوانان، در خصوصیت کدام وجود -1۵۵

 چیست؟ اجتماعی

  منكر از نهی و معروف به امر وظیفه انجام - خصلت ها تثبیت (1

  جامعه افراد معنوی و مادی حقوق کردن ادا - خصلت ها تثبیت (2

  جامعه افراد معنوی و مادی حقوق کردن ادا - پذیری انعطاف (3
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 منكر از نهی و معروف به امر وظیفه انجام - پذیری انعطاف (4

 کدام از و بدهد دست از را شده کسب کماالت همه و شود بسته مرگ با انسان زندگی دفتر که نیست ممكن چرا -1۵۶

 شود؟ می استنباط مطلب این شریفه، آیه

 هللِا مِنَ  أَصدَقُ مَن وَ  فیهِ رَیبَ ال القِیامَةِ یَومِ إلَى لَیَجَمعَنَّكُم هُوَ إلَّا إلهَ لَا اهللُ﴿ -. است شده بنا عدل بر دنیا زیرا (1

 ﴾حَدیثاً

  ﴾ثاًحَدی اهللِ مِنَ أَصدَقُ مَن وَ فیهِ رَیبَ ال القِیامَةِ  یَومِ إلَى لَیَجمَعَنَّكُم هُوَ إلَّا إلهَ لَا اهللُ﴿ -. است حكیم خداوند چون (2

 ﴾التُرجَعون إلَینا اَنَّكُم وَ عََبثاً خَلَقناکُم اَنَّما فَحَسبِتُم أَ﴿ -. است شده بنا عدل بر دنیا زیرا (3

  ﴾التُرجَعون إلَینا اَنَّكُم وَ  عَبَثاً خَلَقناُکم اَنَّما فَحَسبِتُم أَ﴿ -. است حكیم خداوند چون (4

 است؟ امامت مقام های مسئولیت کدام بیانگر الذهب، سلسلة شریف حدیث -1۵۷

  حق بر امام عنوان به خویش معرفی دینی، مرجعیت راستای در (1

  حق بر امام عنوان به خویش معرفی ظاهری، والیت راستای در (2

 نو نیازهای با اسالمی معارف تبیین دینی، مرجعیت راستای در (3

 نو نیازهای با اسالمی معارف تبیین ظاهری، والیت راستای در (4

 ازب مفید کارهای از را او که شود می مشغول کارهایی به انسان دنیا این در» که است این از حاکی آیه، کدام پیام -1۵8

 زندگی آورد، می دست به صالح عمل و ایمان راه از که واقعی کماالت با انسان که است جایی دیگر سرای اما دارد، می

 ؟«کند می

 ﴾الدَّهر إلَّا یُهلِكُنا َو ما َو نَحیا نَموتُ الدُّنیا حَیائَُنا إلّا هِیَ ما﴿ (1

 ﴾ عَلَیهِم خَوفٌ لَا وَ رَبِّهِم عِندَ أَجرُهُم فَلَهُم صَالِحاً َعمِلَ وَ اآلخِرِ  والیَومِ بِاهللِ  آمَنَ  مَن﴿ (2

 ﴾الدَّارَ اآلخِرََة لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانُوا یَعَلموُن إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهوٌ إلَّا الدُّنیَا الحَیاةُ هذِهِ مَا وَ﴿ (3

 ﴾وَ اآلخِرةَ الدُّنیا ثَوابَ اهللِ فَعِندَ  الدُّنیا ثَوابَ یُریدُ کانَ مَن﴿ (4

 یجادا خلل امامت وظیفه کدام انجام در )عَجَّلَ اهلل تَعالی فَرَجه الشَریف( نباشیم، زمان امام بودن زنده به معتقد اگر -1۵9

  چیست؟ اثر در «بجنگید و بروید پروردگارت و تو» آیه در ایشان به )ع( موسی حضرت قوم خطاب و شود می

 جهاد در الهی لطف از ناامیدی - علمی مرجعیت (1

  جهاد در الهی لطف از ناامیدی - معنوی والیت (2

 مبارزه برای آمادگی عدم - علمی مرجعیت  (3

 مبارزه برای آمادگی عدم - معنوی والیت (4

 است؟ کسانی چه توصیف ترتیب، به ﴾ لِلّهِ حُبّاً أَشَدُّ ﴿ و ﴾ اهللِ کَحُبِّ یُحِبُّونَهُم ﴿ عبارت -1۶۰
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 ﴾آمَنُوا الَّذِینَ وَ﴿ - ﴾اهلل یُحبِبكُمُ  فَاتَّبِعونی﴿ (1

 ﴾ آمَنُوا الَّذِینَ  وَ﴿ - ﴾مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اهللِ أَندَاداً النَّاسِ مِنَ  وَ﴿ (2

 ﴾یَغفِر لَكُم ذُنُوبِكُم﴿ -﴾اهلل یُحبِبكُمُ  فَاتَّبِعونی﴿ (3

  ﴾َیغفِر لَكُم ذُنُوبُِكم﴿ - ﴾مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اهللِ أَندَاداً النَّاسِ مِنَ  وَ﴿ (4

 داشت؟ خواهد پی در را نامبارك رهاورد کدام آراستگی، در افراط یا تبّرج -1۶1

 اجتماعی و اقتصادی مشكالت و گرایی وسواس (1

  خدا از شدن دور و زندگی اصلی هدف از غفلت (2

  مادیات به حد از بیش توجه و گرایی مصرف به شدن گرفتار  (3

 اجتماعی و اقتصادی مشكالت و زندگی اصلی هدف از غفلت  (4

 کنند؟ می عمل چگونه خود رفتار و اعتقادات و افكار در مردم عموم -1۶2

 .می دهند قرار اسوه را آن ها و هستند خود جامعه برجسته های شخصیت رو دنباله (1

 . شوندمی مند بهره آن از خود استعداد و همت نسبت به و هستند الهی های ارزش و کماالت دنبال به (2

 پذیرند می گیرند، می قرار دوستان جبهه در تزویر با مدتی از پس و هستند دشمنان جبهه در که را کسانی (3

 .میشود آنها اجتماعی زندگی وارد جدید لباسی با جاهلیت مدتی از پس خداوند، خالقیّت به اعتقاد وجود با (4

 است؟ عالم کدام ﴾ سعیراً  سیصلون﴿ و ﴾ ارجعون ربّ قال ﴿ قرآنی عبارات از یک هر تحقق ظرف -1۶3

  قیامت - برزخ (1

  برزخ - برزخ  (2

 قیامت - قیامت  (3

 برزخ - قیامت (4

 خواند می مردم آگاهی برای آمد، می مسجد سوی به شتاب با که حالی در را آیه )ص( کدام اسالم گرامی پیامبر -1۶4

 کیست؟ آن مصداق و

 اهل اینان خدایا: فرمود و داد جای خود کنار در را )علیهم السالم( حسنین و زهرا حضرت و علی امام - تطهیر (1

  هستند. من بیت

 اهل اینان خدایا: فرمود و داد جای خود کنار در را حسنین )علیهم السالم( و زهرا حضرت و علی امام - والیت  (2

 . هستند من بیت

 ینب از آن کتمان امكان و بشنوند )ص( پیامبر زبان از و ببینند خود چشم به مردم که )ع( على امام - تطهیر  (3

 . برود

 .رودب بین از آن کتمان امكان و بشنوند پیامبر زبان از و ببینند خود چشم به مردم که )ع( على امام - والیت  (4
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 است؟ شده بیان درست و صحیح اسوه و الگو انتخاب مورد در زیر های گزاره از یک کدام -1۶۵

 . کنیم عمل الگوها حد همان در و کنیم پیروی خویش الگوهای از توان حد در بتوانیم باید (1

 . باشد داشته ما با بیشتری زمانی قرابت که کنیم انتخاب را الگوهایی بتوانیم باید (2

 .کند منطبق آن ها روش و راه با عیناً  را خود زندگی هایشاسوه از صحیح الگوگیری با تواند می انسان (3

 برسد. هدف به تر سریع الگوهایش از صحیح روی دنباله با تواند می انسان (4

 

 شود؟ تلقی جدی «زیستن چگونه» دغدغه باید چرا و چیست به وابسته بشر معنوی حیات -1۶۶

  دارد. آرامش به نیاز انسان چون -﴾...  بالحقّ تواصّوا و الصّالحات عملوا و آمنوا الّذین الّا﴿ (1

 .کند می تجربه را زندگی بار یک انسان چون -﴾...  بالحقّ تواصّوا و الصّالحات عملوا و آمنوا الّذین الّا ﴿ (2

  دارد. آرامش به نیاز انسان چون -﴾ دعاکم اذا للرّسول و هلل استجیبوا﴿ (3

 .کند می تجربه را زندگی بار یک انسان چون -﴾ دعاکم اذا للرّسول و هلل استجیبوا ﴿ (4

  هستند؟ ﴾ المبین الخسران هو ذلک﴿ مشمول کسانی چه -1۶۷

 ﴾حرفٍ على اهلل یعبد من النّاس من﴿ (1

 ﴾الحقّ  من کم جاء بما کفروا قد﴿ (2

 ﴾هواه الهه اتّخذ من﴿  (3

 ﴾ شرکاء هلل جعلوا﴿ (4

 مقصود این به ما وافی آیه کدام و باشد می گزینه کدام با تقابل در وجدان و عقل ندای استماع از امتناع عامل -1۶8

 بود؟ خواهد

 ﴾اللَّوّامَة  بِالنَّفس أُقسِمُ  َوال ﴿ - طغیانگر نفس (1

   ﴾سَوّاها  َو ما وَ َنفسً ﴿ - طغیانگر نفس  (2

 ﴾اللَّوّامَة  ِبالنَّفس أُقسِمُ  َوال ﴿ - سرزنشگر نفس  (3

 ﴾سَوّاها  َو ما وَ َنفسً ﴿ - سرزنشگر نفس (4

 الذّنوب یَغِفرُ اهلل انّ اهلل رَحمَةِ مِن تَقنَطوا ال أَنفُسِهِم عَلى أَسرَفوا الَّذین عِبادیَ  یا قُل ﴿ آیه از عبارت کدام به توجه با -1۶9

 بیانگر عبادی، کلمه و شود می همگان حال شامل الهی رحمت که شود می برداشت ﴾ الرَّحیم الغَفورُ هُوَ إنَّه * جَمیعاً 

   چیست؟

 عملی توحید - ﴾اهلل رَحمَةِ مِن تَقنَطوا ال﴿ (1

  مالكیت در توحید -﴾ اهلل رَحمَةِ مِن تَقنَطوا وال﴿ (2

 عملی توحید - ﴾جَمیعاً الذُّنوبَ یَغِفرُ اهللَ إنَّ﴿ (3
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 مالكیت در توحید -﴾ جَمیعاً الذُّنوبَ یَغفِرُ  اهللَ إنَّ ﴿ (4

 چیست؟ ترتیب به نفس عزت به ها انسان رسیدن معلول و علت -1۷۰

 دانی تمایالت سرکوب - خدا برای خالصانه بندگی (1

  رسولش و خدا با پیمان حفظ - خدا برای خالصانه بندگی (2

 دانی تمایالت سرکوب - تمایالت و هوس ها بر کنترل توانایی  (3

 رسولش و خدا با پیمان حفظ - تمایالت و ها هوس بر کنترل توانایی (4

 است؟ رفته کار به گروه کدام برای کریم قرآن در ﴾ البَصیر و األعمى هَل یَستَوی قُل ﴿ استدالل -1۷1

  اند. بهره بی شخصیت ثبات از و کرده پیروی نفس هوای از که کسانی (1

 . اند رویگردان خدا از شر رسیدن هنگام و پرستند می جانبی به را خدا که کسانی  (2

 .دارند عهده بر را موجودات امور تدبیر کسانی خدا از غیر که دارند اعتقاد که کسانی  (3

 .ندارند را خود زیان و سود اختیار که اند کرده انتخاب سرپرستان خود برای که کسانی (4

 وافی موضوع این و کند می تبعیت مطلب کدام از گردد، می عرضه نادرست های روش با که حقی پیام نفوذ عدم -1۷2

 است؟ عصر حاضر مسئولیت کدام به ما

  جهانی جامعه در مؤثر و فعال حضور - غیرافراطی های روش به ضمیر روشن و طلب حقیقت انسان جذب (1

  اسالم دین عقالنی چهرا ترسیم - افراطی غیر های روش به ضمیر روشن و طلب حقیقت انسان جذب  (2

 جهانی جامعه در مؤثر و فعال حضور - آن تبلیغ روش و پیام یک میان منطقی تناسب ضرورت (3

 اسالم دین عقالنی چهره ترسیم - آن تبلیغ روش و پیام یک میان منطقی تناسب ضرورت (4

 بود؟ خواهد پذیر امكان چگونه اسالمی، ممالک از قدرت ها ابر دست کردن کوتاه -1۷3 

  اسالم فرهنگ بر تكیه - نفسانی هواهای و اختالفات از دوری و مسلمین اجتماع (1

  اسالم در شیعه جایگاه تبیین - نفسانی هواهای و اختالفات از دوری و مسلمین اجتماع  (2

 اسالم فرهنگ بر تكیه - اسالمی مذاهب آمدن پدید علل کردن فراموش و مسلمین اتحاد  (3

  اسالم در شیعه جایگاه تبیین - اسالمی مذاهب آمدن پدید علل کردن فراموش و مسلمین اتحاد (4

 است؟ واجب یک کدام و مستحب اعمال از یک کدام ترتیب به -1۷4

 .یابد افزایش ورزشی های بازی و ورزش با جان و جسم سالمتی - اخالق سالمت برای بازی در شدن قدم پیش (1

فراهم کردن امكانات ورزشی اگر برای دوری از فساد ضرورت    - اخالق سالمت برای بازی در شدن قدم پیش (2

 یابد.
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ش های ورزشی افزایسالمتی جسم و جان با ورزش -تالش برای پیشرفت علمی، صنعتی و افزایش تولید داخلی  (3

 یابد. 

فراهم کردن امكانات ورزشی اگر برای دوری از  - تالش برای پیشرفت علمی، صنعتی و افزایش تولید داخلی   (4

 فساد ضرورت یابد.

 خاك، روزه خود را عمدًا باطل کرده چه تفاوتی با هم دارد؟کفاره کسی که با خوردن آب یا با خوردن  -1۷۵

 اولی باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و دومی باید برای هر روز به شصت فقیر طعام دهد.  (1

 اولی نیاز به قضای روزه ندارد و دومی باید هم قضا کند و هم کفّاره بدهد.  (2

 دومی باید کفاره جمع بدهد.اولی در انتخاب نوع کفاره آزاد است و  (3

 اولی باید دو ماه روزه بگیرد و دومی باید به شصت فقیر طعام بدهد. (4

 کدام رعایت فرعی، و اصلی اهداف انتخاب در و چیست گزینند، برمی را متفاوتی اهداف ها انسان که این منشأ -1۷۶

 است؟ اهمیت حائز نكته

 . بست دل نیز آن ها به باید و است ضروری فرعی اهداف وجود - دارد را خود خاص نگرش و بینش کس هر (1

 . بست دل نیز آن ها به باید و است ضروری فرعی اهداف وجود - است متفاوت افراد اراده و همت میزان  (2

 نشوند اصلی اهداف به ما رسیدن مانع فرعی اهداف کنیم توجه - است متفاوت افراد اراده و همت میزان  (3

 .نشوند اصلی اهداف به ما رسیدن مانع فرعی اهداف کنیم توجه - دارد را خود خاص نگرش و بینش کس هر (4

 چیست؟ آن علت و هستند بازگشت به مند عالقه مرگ از بعد کافران چرا -1۷۷

 .شوندمی عذاب شدیدترین دچار و بینند می را خود اعمال جزای - ﴾فِیَما َترَکتُ  صَالِحاً  أَعمَلُ لَعَلّى ﴿ (1

 . می شوند عذاب شدیدترین دچار و بینند می را خود اعمال جزای - ﴾المُتَّقیَن کَالفُّجار  نَجعَلِ أَم ﴿ (2

 .نبود ممكن دنیا در آن ها درك که کنند می مشاهده و درك را اموری - ﴾ المُتَّقیَن کَالفُّجار نَجعَلِ أَم ﴿ (3

 .نبود ممكن دنیا در آن ها درك که کنند می مشاهده و درك را اموری - ﴾فِیَما َترَکتُ  صَالِحاً  أَعمَلُ لَعَلّى ﴿ (4

 دامک به آن، مشابه آیات و ﴾شَیءٍ  کُلَّ أنطَقَ الَّذِی اهللُ  أَنطَقَنَا قَالُوا عَلَینا شَهِدتُم لِمَ لِجُُلودِهِم قَالُوا وَ  ﴿ شریفه آیه -1۷8

 کند؟ می بیان را مفهومی چه و دارد اشاره قیامت واقعه

 جمادات و اشیاء تكلم - هاانسان همه شدن زنده (1

  جمادات و اشیاء تكلم - گواهان و شاهدان حضور (2

  مجرمین با خداوند گوی و گفت - هاانسان همه شدن زنده (3

 مجرمین با خداوند گوی و گفت - گواهان و شاهدان حضور  (4

 «الهی عذاب خواهان تخفیف به فرشتگان» و «جهنمیان گشت باز تقاضای به خداوند قطعی» پاسخ ترتیب به -1۷9

 چیست؟
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 ماش برای روشنی دالیل پیامبران مگر - آید راه به می خواست کس هر تا ندادیم عمر شما به کافی اندازه به آیا (1

  نیاوردند؟

 شما و شد چیره شما بر شقاوت آیا - آید راه به خواست می کس هر تا ندادیم عمر شما به کافی اندازه به آیا  (2

  بودید؟ گمراه مردمی

 نیاوردند؟ شما برای روشنی دالیل پیامبران مگر - کنید؟ مهاجرت تا نبود گسترده خدا زمین مگر  (3

 بودید؟ گمراه مردمی شما و شد چیره شما بر شقاوت آیا - کنید؟ مهاجرت تا نبود گسترده خدا زمین مگر (4

  است؟ شده بیان شریفه، آیه کدام در ﴾ وَ لَا ذِلَّةٌ قَتَرٌ وُجُوهَهُم َیرهَقُ وَلَا ﴿ قرآنی بیان علت -18۰

 ﴾یَعبُدونَنی لَا ُیشرِکونَ بی شَیئاً  ﴿ (1

 ﴾البَحرِ  وَ البَرِّ  فِی حَمَلناهُم وَ  آدَمَ  بَنی کَرَّمنَا لَقَد وَ ﴿ (2

 ﴾کَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزاُء سَیِّئَةٍ بَمِثلِهَا وَ َترهَقُهُم ذِلَّةٌ  الَّذِینَ  وَ ﴿ (3

 ﴾الِعزَّةَ فَلِلِّه الِعزَّةُ جَمیعاً  ُیریدُ کَانَ مَن ﴿ (4

 چیست؟ مردم برای تفقه هدف با مؤمنان از گروهی هجرت ثمرة کریم، قرآن آیات به توجه با -181 

 ﴾یَحذَرونَ  لَعَلَّهُم ﴿ (1

 ﴾ یَتَفَكَّرون لِقَومٍ ﴿ (2

 ﴾الوَارِثِینَ  نَجعَلَهُم وَ ﴿ (3

  ﴾ بِالقِسط النّاسَ لِیَقُومَ ﴿ (4

 

 یانب در لذا شدند، چیره آنان بر ستمگر حاکمان و رفتند خطا به صحیح مسیر تشخیص در مسلمانان از بسیاری -182

 داد؟ تشخیص را سعادت راه توان می امیرالمؤمنین )ع( چگونه

 . باشید قرآن پیرو و دهید تشخیص را پیمان و عهد به شكنندگان (1

 . نمایید شناسایی را مستقیم صراط به کنندگان پشت ابتدا (2

 . دهید قرار الگو را آن ها و باشید خود جامعه برجسته های شخصیت روی دنباله (3

 است. گویا و صادق شاهدی شما میان در دین و نكنید مخالفت دین با هرگز (4

 انجام بیانگر.« آمد می فرود شما بر مصیبت ها و ها دشواری بود، این جز اگر»... )ع( که معصوم امام فرموده این -183

 دهد؟ می نشان را آن از ای نمونه مورد کدام و است ایشان توسط الهی وظیفه کدام

 علما علمی مشكالت از بعضی حل - معنوی والیت (1

  علما علمی مشكالت از بعضی حل - علمی مرجعیت (2

 معابر از عبور و مردم میان در حضور - معنوی والیت (3
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 معابر از عبور و مردم میان در حضور - علمی مرجعیت (4

 بود؟ خواهند الهی واسعه رحمت مشمول کسانی چه کریم، قرآن آیات براساس -184

 ﴾َامَثالِهَا  عَشرُ  فَلَهُ ِبالحَسَنَةِ جَاءَ مَن ﴿ (1

 ﴾سُبُلَنَا  لَنَهدِیَنَّهُم فِینَا جَاهَدُوا الَّذِین وَ ﴿ (2

 ﴾کُلّاً ُنمِدُّ هؤُلَاءِ وَ هؤُآلِء مِن عَطَاءِ رَبِّکَ  ﴿ (3

 ﴾وَ لَو اَنَّ أهلَ القُرَی آمَنُوا َو اتََّقوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم َبرَکَاتٍ  ﴿ (4

 بود؟ خواهد چه مسلمانان زندگی در نفسانی و دنیایی تمایالت قراردادن اصل نتیجه -18۵

  همان ها با و چوب و سنگ جنس از غیر بت هایی پرستش (1

  جاهلیت عصر از تری خطرناك و تر پیچیده شرك در گرفتاری  (2

 خالقیت در شرك به شدن گرفتار و توحید مراتب گام به گام انكار  (3

 ذاتی توحید از غفلت و عالم حوادث کوچكترین در خداوند تدبیر ندیدن  (4

 عین در کنند، دخالت جهان امور اداره در توانند می خداوند، از مستقل مخلوقات سایر کند می گمان که کسی -18۶

 است؟ شده شرکی چه گرفتار توحید، از مرتبه کدام به اعتقاد

 والیت در شرك - عبادت در توحید (1

 ربوبیت در شرك - خالقیت در توحید (2

 ربوبیت در شرك - عبادت در توحید (3

 والیت در شرك - خالقیت در توحید (4

 دارد، اهمیت چه آن و نیست مهم انسان ظاهر و ظاهری اعمال است؛ کافی باشد خدا با انسان قلب معتقدند برخی -18۷

 فرماید؟ می چه مورد این در شریفه آیه و دارد الهی کالم با نسبتی چه مطلب این. است انسان باطن و درون

 ﴾ اهلل کَحُبِّ یُحِبّونَُهم أنداداً اهللِ  دونِ مِن یَتَّخِذَ مَن النّاسِ مِنَ  وَ ﴿ - ناسازگار (1

 ﴾ اهلل کَحُبِّ یُحِبّونَهُم أنداداً  اهللِ دونِ مِن یَتَِّخذَ َمن النّاسِ مِنَ وَ ﴿ - سازگار (2

  ﴾لَكُم ذُنُوبَكُم  َیغفِر وَ اهللُ  یُحبِبكُم فَاتَِّبعُونی اهللَ ُتحِبُّونَ کُنتُم إِن قُل ﴿ - ناسازگار (3

 ﴾لَكُم ذُنُوبَكُم  یَغِفر وَ  اهللُ ُیحبِبكُم َفاتَّبِعُونی اهللَ تُحِبُّونَ  کُنتُم إِن قُل ﴿ - سازگار (4

 شخص ترین صادق و خداوند فرمان انجام در انسان ترین راسخ و خدا با پیمان به عمل در فرد ترین وفادار معرفی -188

 بود؟ هم زمان شریفه آیه کدام )ص( با اسالم گرامی رسول توسط مردم بین داوری در

 ﴾تَطهِیراً  یُطَهِّرَکُم وَ البَیتِ أَهلَ الرِّجسَ عَنكُمُ لِیُذهِبَ اهللُ  ُیریدُ إنَّما ﴿ (1

 ﴾ رِسالَتَه بَلَّغتَ َفما تَفعَل لَم إن وَ  رَبِّکَ مِن إلَیکَ أُنزِلَ  ما بَلِّغ ﴿ (2
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 ﴾البَرِیَِّة  خَیرُ هُم أُولئِکَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ أمَنُوا الَّذینَ إنَّ ﴿ (3

 ﴾کَثیراً  اهللَ ذَکَرَ  وَ األخِرَ الیَومِ  و اهللَ یَرجُوا کان لِمَن ﴿ (4

 هوم،مف کدام ﴾لَا الشَّمسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدرِكَ القََمرَ وَ الَّیلُ سَابِقُ النَّهارِ وَ کُلُّ فِی فََلکٍ یَسبَحُونَ  ﴿ شریفه آیه از -189

  است؟ مندی قانون کدام به مربوط و گردد می دریافت

  الهی تقدیر - ببرد پی فرموده معین را ماه های جایگاه و خورشید مسیر که خدا قدرت به بتواند انسان (1

  الهی سنت - ببرد پی فرموده معین را ماه های جایگاه و خورشید مسیر که خدا قدرت به بتواند انسان  (2

 رتقدی - کند عمل و ریزی برنامه آن، نظم و دقت از اطمینان و اعتماد با و نموده تنظیم را ایام تواند می انسان (3

 الهی

 سنت - کند عمل و ریزی برنامه آن، نظم و دقت از اطمینان و اعتماد با و نموده تنظیم را ایام تواند می انسان (4

 الهی

 ست؟ا متناسب زیر های گزینه از یک کدام با «بخش هستی بود که تواند چون/  بخش هستی، از نایافته ذات» بیت -19۰

  اند. هستی نور به محتاج و وابسته خود بقای در موجودات (1

  نیست. خودشان از وجودشان ها پدیده همه هستی عالم در  (2

 نباشد. پدیده خودش که اند ایپدیدآورنده نیازمند موجودشدن برای ها پدیده (3

 اند. الهی قدرت و حكمت نشانگر و خداوند بخش تجلی خودش حدّ در موجودی هر (4

 نگیس تخته بر تاریک شب دل در سیاه ای مورچه رفتن راه از انسان دل به شرك راهیابی» روایت از مستنبط پیام -191

 چیست؟.« است تر پنهان سیاه

 . بمانیم مصون توحیدی انحرافات برابر در شود می موجب خداوند فطری عهد به صحیح پاسخ (1

  است. شیطان و نفس هوای مورد در اندیشه و خداوند اندیشه دوراهی سر بر همواره انسان  (2

 را او خطراتی دهد، می قرار خدا رضای براساس را خود عمل و اندیشه و برگزیده را توحید راه که کس آن (3

 .کند می تهدید

 . آید نمی دست به انسان خود تالش و سعی با جز تقرب این خداست، به تقرب انسان خلقت هدف (4

 آن انتقال برای درست شیوه انتخاب چرا و شود می اسالم پیام به او جذب موجب انسان در خصوصیتی چه وجود -192

 دارد؟ اهمیت

  آن تبلیغ روش و پیام میان معقول و منطقی تناسب رعایت - قوی اراده (1

  آن تبلیغ روش و پیام میان معقول و منطقی تناسب رعایت - ضمیری روشن  (2

  شهادت و جهاد با مگر روند، نمی دین پیام بار زیر باطل اهل از بسیاری - قوی اراده  (3

 شهادت و جهاد با مگر روند، نمی دین پیام بار زیر باطل اهل از بسیاری - ضمیری روشن  (4
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 کدام به ترتیب به...«  حصنی دخل فمن حصنی اهلل اال اله ال کلمة» و« ...  خمسٍ على االسالم بُنی» احادیث از -193

 بریم؟ می پی موضوعات

 . است میّسر خداست، والیت همان که امام والیت با اجتماعی زندگی در توحید تجلّی - والیت ویژه جایگاه (1

  .است میّسر خداست، والیت همان که امام والیت با اجتماعی زندگی در توحید تجّلی - دین احكام تمام اجرای  (2

 تهداش نقش فردی زندگی ابعاد همه در باید بلكه نیست، شعار و لفظ یک تنها توحید - والیت ویژه جایگاه  (3

 .باشد

 اشتهد نقش فردی زندگی ابعاد همه در باید بلكه نیست، شعار و لفظ یک تنها توحید - دین احكام تمام اجرای (4

 باشد.

  شد؟ خواهد تضمین چگونه کشور یک استقالل و عزت اسالمی، بینش مطابق -194

  رهبر توسط سلطه راه های بستن و پایداری و استقامت به مردم دعوت (1

 اسالمی هایبرنامه شدناجرا  و کشور قدرتمند شدن برای مردم اجتماعی همبستگی و وحدت حفظ (2

 مستكبران برابر در صحیح و درست گیری تصمیم برای مردم اجتماعی و سیاسی هایآگاهی افزایش (3

 جامعه اعضای همه توسط اجتماعی اهداف به دادن اولویت و همگانی نظارت در مشارکت (4

 لیتج عبارت کدام در اند، قرآن برای ای نمونه آوردن برای تالش در که کسانی پیرامون کریم قرآن بینی پیش -19۵

 دارد؟

 ﴾ظَهیرًا  لِبَعضٍ بَعضُهُم کَانَ  وَ لَو ﴿ (1

  ﴾بِمِثله  یأتونَ  ال ﴿ (2

 ﴾مِثلِه  ِمن بِسورَةٍ فَأتوا ﴿ (3

 ﴾القُرآن  هذَا بِمِثل یَأتُوا ﴿ (4

 زا حاکی شریفه، آیه کدام و چیست دینی چند دلیل است، بوده واحد دین پیامبران دعوت اساس که این وجود با -19۶

 است؟ آن

 ...  کتاب اهل و است اسالم خداوند، نزد دین قطعاً  - دعوت اصالت به مردم آگاهانه تجاوز (1

 ... کتاب اهل و است اسالم خداوند، نزد دین قطعاً - خدا دین در اختالف ایجاد از مردم ناآگاهی (2

 ... بدان را نوح که کرد بیان برایتان را همان دین از خداوند - دعوت اصالت به مردم آگاهانه تجاوز  (3

 ... بدان را نوح که کرد بیان برایتان را همان دین از خداوند - خدا دین در اختالف ایجاد از مردم ناآگاهی (4

 دور سبب پوشش کدام از استفاده کریم، قرآن آیات مطابق و است جایز نامحرم، زنان بدن از قسمت کدام دیدن -19۷

 شود؟ می مسلمان زن از ناپاك افراد شدن
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 خمار - چانه زیر و صورت (1

  خمار - دست روی و دست کف (2

 جلباب - چانه زیر و صورت (3

 جلباب – دست روی و دست کف (4

 

 باشد؟می دستور کدام به عمل ثمرة الهی، تقوای به دستیابی امكان شدن فراهم کریم، قرآن آیات به توجه با -198

  ﴾قَبلِكُم مِن الَّذینَ عَلَى کُتِبَ کََما الصِّیَامُ عَلَیكُمُ کُتِبَ﴿ (1

  ﴾صالِحاً َعمِلَ و اآلخِرِ الیَومِ و بِاهللِ  آمَنَ  مَن﴿ (2

 ﴾الصَّالةَ وَ أَقِمِ  الكِتابِ مِنَ  إلَیکَ أُوحِیَ مَا اتلُ﴿ (3

 ﴾َتتَفَكَّروا ثُمَّ  فُرادى وَ  مَثنی لِلّهِ تَقُوموا﴿ (4

 ؟کند می دعوت تفكر به صریحاً خانواده، نظام با مرتبط مسائل از یک کدام در را اندیشمندان کریم قرآن آیات -199

  ﴾رَحمَةً وَ مَوَدَّةً بَینَكُم وَ جَعَلَ إلَیهَا لِتَسكُنُوا أَزواجاً  أَنفُسِكُم ِمن لَكُم خَلَقَ أَن آیاتِهِ  وَ مِن ﴿ (1

  ﴾الطَّیِّباتِ مِنَ  رَزَقَكُم وَ حَفَدَةً  وَ بَنینَ أَزواجِكُم ِمن لَكُم جَعَلَ  وَ َأزواجاً أَنُفسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ اهللُ  وَ ﴿ (2

 ﴾أحسَنَ هِیَ بِالَّتی جادِلهُم وَ  الحَسَنَةِ وَ المَوعِظَةِ بِالحِكمَةِ رَبِّکَ سَبیلِ إلى اُدعُ ﴿ (3

 ﴾وَ نَجعَلَهُُم الوارِثین  أَئِمَّةً وَ َنجعَلَهُم األَرضِ فِی استُضعِفوا الَّذینَ عَلَى نَمُنَّ  أَن نُریدُ وَ ﴿ (4

 به «یفرهنگ تهاجم با مبارزه برای مجله و روزنامه تولید» و «فرهنگی اعتالی نیت به سینمایی های فیلم تولید» -2۰۰

 دارند؟ حكمی چه ترتیب

 کفایی واجب - کفایی واجب (1

  مستحب - مستحب (2

 مستحب - کفایی واجب (3

 واجب کفایی -مستحب  (4

 د؟کن می تفسیر را قرآنی عبارت کدام ﴾العالمین ربّ هلل مماتی و محیای و نسكی و صالتی اِنّ  قل ﴿ مبارکه آیه -2۰1

  ﴾َو اآلخَِرة الدُّنیا ثَوابَ اهللِ َفعِندَ الدُّنیا ثَوابَ ُیریدُ کانَ مَن ﴿ (1

  ﴾لِیَعبُدون إلّا اإلنسَ وَ  الِجنَّ خَلَقتُ ما ﴿ (2

 ﴾العِبین بَینَهُما َو ما األَرضَ و السَّماواتِ خَلَقَنا ما ﴿ (3

 ﴾ َکفوراً إمّا و شاِکراً  إمّا السَّبیل هَدَیناهُ إنّا ﴿ (4

 هب رسیدن در مؤثر عوامل از که «راه بهترین انتخاب قوة» و «انسان از خداوند حمایت» به ترتیب به آیات کدام در -2۰2

 است؟ شده اشاره اند، هدف
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 ﴾فَاعبُدوُه هذا صِراطٌ مُستَقیمٌ ﴿ - ﴾َکفُوراً إمَّا وَ  شَاِکراً  إمَّا السَّبِیلَ هَدَینَاهُ إنّا ﴿ (1

 ﴾فَاعبُدوُه هذا صِراطٌ مُستَقیمٌ ﴿ - ﴾سُبُلَنا لَنَهدِیَنَّهُم فِینَا جاهَدُوا الَّذینَ وَ﴿ (2

 ﴾فُجُورَها وَ تَقَواهَاَو نَفٍس وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلهَمَها ﴿ - ﴾ کَفُوراً  إمَّا وَ  شَاکِراً إمَّا السَّبِیلَ هَدَینَاهُ إنّا﴿ (3

 ﴾َو نَفٍس وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلهَمَها فُجُورَها وَ َتقوَاهَا﴿ - ﴾سُبُلَنا لَنَهدِیَنَّهُم فِینَا جاهَدُوا الَّذینَ وَ﴿ (4

 و اند شده شرکی نوع چه دچار دهند، قرار طاغوت منافع جهت در را خود فعالیت های جامعه افراد از یک هر اگر -2۰3

 است؟  آن از حاکی شریفه آیه کدام

 ﴾ ... حَرفٍ عَلى اهلل یَعبُدُ مَن النّاس ِمنَ وَ  ﴿ - اجتماعی بُعد در ربوبی (1

  ﴾ ... حَرفٍ عَلى اهلل یَعبُدُ مَن النّاس ِمنَ وَ  ﴿ - اجتماعی بُعد در عبادی (2

 ﴾عَدُوَّکُم اَولیاء ...  وَ  عَدُّوی تَتَّخِذوا ال آمَنوا الَّذینَ َایُّهَا یا ﴿ - اجتماعی بُعد در عبادی (3

 ﴾عَدُوَّکُم اَولیاء ...  وَ  عَدُّوی تَتَّخِذوا ال آمَنوا الَّذینَ َایُّهَا یا ﴿ - اجتماعی بُعد در ربوبی (4

 دارد؟  ارهاش آن به آیه کدام و است دریافته را ربوبیت در توحید چگونه هستند، او تدبیر تحت درختان که باغبانی -2۰4

 ﴾ اَحَداً ُحكمه فی یُشرِك َو ال وَلیٍّ ِمن دونِهِ ِمن لَهُم ما ﴿ - گیاهان در او تدبیر اثرگذاری چگونگی در دقت (1

  ﴾شیءٍ  کُلّ رَبُّ هُوَ وَ  رَبّا أبغی اهلل اَ غَیر قُل ﴿ - گیاهان در او تدبیر اثرگذاری چگونگی در دقت (2

 ﴾ اَحَداً  حُكمه فی یُشرِك َو ال وَلیٍّ ِمن دونِهِ  مِن لَهُم ما ﴿ - متعال خداوند تدبیر و او تدبیر طولی رابطه بررسی (3

  ﴾شیءٍ  کُلّ رَبُّ هُوَ وَ رَبّا أبغی اهلل َا غَیر قُل ﴿ - متعال خداوند تدبیر و او تدبیر طولی رابطه بررسی (4

 

 هوممف کدام ﴾ إثماً لیَزدَادُوا لَهُم نُملِی إنَّمَا لِأَنفُسِهِم خَیرٌ لَُهم نُملی اَنَّمَا َکفَرُوا الَّذِینَ َیحسَبَنَّ وَ لَا ﴿ شریفه آیه از -2۰۵

 شود؟  می دریافت

 برای فرصت این از که می دهد فرصت و مهلت گزینند، برمی را باطل راه که کسانی به امهال سنت در خداوند (1

 . کنند استفاده تاریكی و ظلمت ها از خود نجات

 بهره شده، گر جلوه الهی لطف صورت به که خودشان اراده و اختیار با همراه امكانات و مهلت ها از اگر انسان ها (2

 . کنند تر سبک روز هر را گناهان بار توانند می ببرند،

 یبرا الهی مدد این از که دهد می فرصت و مهلت گزینند، برمی را باطل راه که کسانی به امداد سنت در خداوند (3

 . یابند نجات تاریكی از و ببرند بهره خود نجات

 این هاآن ولی شود، می داده زندگی مهلت می ورزند، دشمنی حق با و گزینندبرمی را باطل راه که آنان به (4

 دهند. می قرار تاریكی در شدن ور غوطه وسیله را فرصت

 یشانا خصوصیت کدام )ص( به اکرم پیامبر و چیست مستلزمأ  زمان امام به عقیده بر پایبندی جابر، حدیث مطابقِ -2۰۶

 است؟ نموده اشاره
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  مردم نظر از شدن پنهان و طوالنی غیبت - راسخ اعتقاد و ایمان (1

  مردم نظر از شدن پنهان و طوالنی غیبت - دین راه در مجاهده و تالش  (2

 مستضعفین جهانی حكومت تشكیل و طوالنی عمر - راسخ اعتقاد و ایمان (3

 مستضعفین جهانی حكومت تشكیل و طوالنی عمر - دین راه در مجاهده و تالش (4

 دهیم؟ افزایش معنوی های هدایت دریافت برای را خود لیاقت و استعداد توانیم می چگونه -2۰۷

 ببریم. باال را خود عمل و ایمان درجه (1

 . نماییم اقدام غیبی امدادهای و روحی الهامات طریق از (2

 . شویم مخلوق به خالق فیض واسطة بندگی و عبودیت با (3

 نماییم. توجه معنوی والیت به معمولی، های روش از تربیت بر عالوه (4

 نَّ إِ َو رَحمَةً مَوَدَّةً  بَینَكُم َجعَلَ وَ إلَیهَا لِتَسكُنُوا أَزواجاً  أَنُفسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ أَن آَیاتِهِ ِمن وَ ﴿ شریفه آیه در دقت با -2۰8

 ردد؟گ می مستفاد «ازدواج نتیجه» و «مرد و زن برابری» ترتیب به آیه، قسمت کدام از ﴾ یَتَفَكَّرُونَ لِقَومٍ لَآیَاتٍ ذلِکَ فِی

 ﴾إلَیهَا لِتَسُكنُوا ﴿ - ﴾أَزوَاجاً أَنفُسِكُم مِن﴿  (1

  ﴾إلَیهَا لِتَسكُنُوا﴿ - ﴾جَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً﴿ (2

  ﴾یَتَفَكَّرُونَ لِقَومٍ لَآیَاتٍ﴿ - ﴾أَزوَاجاً أَنفُسُِكم مِن﴿ (3

  ﴾یَتَفَكَّرُونَ لِقَومٍ لَآیَاتٍ﴿ - ﴾جَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً﴿ (4

 چیست؟  آراستگی در «عفیف» انسان دیدگاه -2۰9

 . باشد دیگران احترام برای خاص های ارزش به محدود که یابد می آن از بزرگ تر را خود (1

 . داند می است، شده آفریده پاکیزه و پاك های انسان برای که پاك روزهای شامل را خود (2

 آورد. می برایش را بیشتری تحسین و احترام که یابد می واالتری های ارزش خود وجود در (3

 .پردازدمی خویش باطن اصالح به ندارد، اهمیتی چندان ظاهر و باشد پاك باید دل که این به توجه با (4

  سازد؟ می روشن را امامان و پیامبران گواهی بودن ارجح زیر گزاره کدام -21۰

  اشتباه و خطا از آن ها بودن دور به و ها انسان اعمال زوایای تمام از ایشان بودن آگاه (1

  ما اعمال ضبط و ثبت و دنیا در انسان از آن ها دائمی مراقبت  (2

 است داده دستور آنان به خداوند که چیزی آن با آن ها اعمال دقیق مطابقت  (3

 انسان ها تمامی بر ایشان بودن مهربان و حكیم خداوند سوی از آن ها مستقیم انتخاب (4

 چیست؟ جهان امور در خداوند همواره بودن کار اندر دست ، علت﴾شأنٍ فی هو یومٍ کلّ﴿ شریفه عبارت مطابق -211

 ﴾اهلل إلَى الفُقَراءُ اَنتُمُ﴿ (1
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  ﴾الغَنیُّ الَحمید هُوَ اهللُ وَ﴿ (2

 ﴾األرض وَش السَّماواتِ فِی مَن یَسألُهُ﴿ (3

 ﴾االَرض وَ  السّماواتِ نُورُ اهلل﴿ (4

 دامک با ارتباط )ص( در اکرم پیامبر توسط.« کردند نمی کار اما کردند می عبادت فقط که کسانی مذمت» مفهوم -212

 باشد؟ می حضرت آن گهربار حدیث

  باشد. گرسنه اش همسایه و بخواید سیر شكم با شب که کسی است نیاورده ایمان من به (1

 . داشتند می روا تبعیض عدالت اجرای در که شدند سقوط دچار سبب بدین پیشین ملل و اقوام  (2

 .نمک معاشرت شما با کدورت از خالی و پاك دلی با دارم دوست زیرا نكنید، بازگو من پیش را یكدیگر بدی های (3

 باشید. داشته احتیاج آن به تغذیه برای که این مگر نكشید را گوشت حالل حیوانات (4

 شود؟می انجام اسالم مبین دین ویژگی کدام به توجه با فقیهان توسط «امنیت تأمین چگونگی» تعیین -213

 تحرك و انطباق برای کننده تنظیم قوانین وجود (1

  ثابت نیازهای به توجه عین در متغیر نیازهای به توجه (2

 زندگی کامل برنامه دریافت برای بشری جامعه آمادگی (3

 ویژه مقررات و قوانین و اسالمی نظام و حاکم اختیارات (4

 خواهد چیزی چه آن از برخورداری نتیجه و داند می چیز چه را خداوند کوی مسافر توشه بهترین )ع( کاظم امام -214

  بود؟

 هدف به رسیدن تر آسان - اراده و عزم (1

  سستی عوامل برداشتن راه سر از - اراده و عزم (2

 شیطان نفوذ از بازدارندگی - تقوا (3

 آخرت و دنیا سعادت - تقوا (4

 است؟ کدام ترتیب به قرآن آیات مطابق قیامت و برزخ عالم در دنیا به گناهكاران بازگشت درخواست به خدا پاسخ -21۵

  نیاوردند؟ شما برای روشنی دالیل پیامبران آیا - گوید می او که است سخنی این! هرگز (1

  ؟نیاوردند شما برای روشنی دالیل پیامبران آیا - گیرید می پیش را گذشته راه باز گردید باز دنیا به اگر (2

 ندادیم؟ عمر شما به کافی اندازه به دنیا در آیا - گوید می او که است سخنی این هرگز!  (3

  ندادیم؟ عمر شما به کافی اندازه به دنیا در آیا - گیرید می پیش را گذشته راه باز گردید باز دنیا به اگر (4

 باشد؟ ملتزم اموری چه به باید کند، خدا خانه را قلبش بخواهد کسی اگر -21۶

 . باشد استبداد و ظلم از بیزار و آزادی و عدالت به بسته دل (1
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 . کند پیاده زندگی در ابعادش همه در را اهلل اال اله ال کلمة (2

 . باشد انسانی دهد، می انجام زندگی طول در که فعالیت هایی تمام (3

  اوست.  باطن و درون دارد، اهمیت چه آن باشد، خدا با انسان قلب  (4

 دیدن زا عُزَیر نبی )ع( پس و شده تأیید و تأکید چگونه شریفه آیه در ﴾القَِیامَةِ یَومِ إِلَى لَیَجَمعَنَّكُم﴿ که حقیقت این -21۷

 فرمود؟ چه مردگان شدن زنده از ای نمونه

 .« است چنین نیز قیامت شدن زنده» - حكیم ای آفریننده از خلقت بودن هدفدار (1

 «.تواناست کاری هر بر خدا که می دانم» - حكیم آفریننده ای از خلقت بودن هدفدار (2

 «.است چنین نیز قیامت شدن زنده» - گوینده صداقت در شبهه نبود (3

 .« تواناست کاری هر بر خدا که می دانم» - گوینده صداقت در شبهه نبود (4

 

 

  دارد؟ پی در را ثمره کدام حاکمان از مردم عمومی رضایت و هستند نیازمند عدالت به دیگران از بیش کسانی چه -218

 سازد. می اثر بی را خواص خشم - مجرمان (1

  برد. می بین از را نزدیكان خشنودی - مجرمان (2

 .سازد می اثر بی را خواص خشم - محرومان (3

 .برد می بین از را نزدیكان خشنودی - محرومان (4

 دید؟ خواهد چشم به را جهانی عدالت مورد در الهی های وعده شدن عملی انسانی جامعه زمانی چه -219

 . کند پیدا را الهی حجت آخرین وجود از کامل مندی بهره و ظهور درك شایستگی بشریت، (1

 . بردارند قدم رستگاری راه در ها انسان و گردد کامل الهی اولیای وجود با والیت و هدایت نعمت (2

 . باشند فرهنگ و علم پیشرفت خواهان و مشتاق جامعه عموم و باشد شده جور و ظلم از پر زمین (3

 .بردارند دست گناه و ستمگری از مسلمانان و یابد ادامه غیبت پرده پس از و جدید شكلی در امامت (4

 داشت؟ همراه به را ثمره کدام فعالیت این و بود چه )ع( سجاد امام اقدام ترین مهم -22۰

  جامعه در امیّه بنی علیه بر علنی مبارزات سایه در شاگرد هزاران تربیت - تشیع سازمان بنای تجدید (1

  جامعه در سیاسی و فكری بزرگ جریان یک عنوان به تشیع فعال حضور - تشیع سازمان بنای تجدید (2

  امعهج در امیّه بنی علیه بر علنی مبارزات سایه در شاگرد هزاران تربیت - بزرگ علمی مدرسه یک گذاری پایه (3

 معهجا در سیاسی و فكری بزرگ جریان یک عنوان به تشیع فعال حضور - بزرگ علمی مدرسه یک گذاری پایه (4

 «.تنیس ما دنیایی زندگی همین جز حیات و زندگی: »گویند می که کافران سخن ردّ به ما راهنمای شریفه آیه کدام -221

 باشد؟ می
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 ﴾الحیوان لهی اآلخرة الدّار اِنّ﴿ (1

  ﴾یَحزَنون هُم وال علیهم خوفٌ فال﴿ (2

 ﴾یظنّون اّلا هم أن علمٍ مِن بذلک لَهُم ما﴿ (3

 ﴾لعبٌ و لهوٌ الّا الدّنیا الحیاة هذه ما و﴿ (4

 رود؟ پیش به آن در و بیابد را زندگی صحیح راه تواند می چگونه انسان -222

 تعالی حق بر توکل و الهی وحی از استمداد با (1

  آن از گرفتن عبرت و گذشتگان سرنوشت مشاهده با  (2

 خود اندیشه دستگاه و عقل خدادادی سرمایه بر تكیه با  (3

 نبایدها و بایدها تشخیص و معرفت کسب وحی، در تفكر با (4

 ود؟ب گسترده او برای زلیخا که است دامی از خداوند به )ع( یوسف حضرت بردن پناه بیانگر قرآنی عبارت کدام -223

 ﴾الصّاِغرینلَیَسجِنَنَّ وَ لَیَكونَنَّ مَِن ﴿ (1

  ﴾لَقَد راوَدتهُ عَنِ َنفسِهِ فَاستَعَصم﴿ (2

 ﴾فَذلِكُنَّ الَّذی لُمتُنَّنی فیه ﴿ (3

 ﴾اِلّا تَصِرف عَنّی کَیدَهُنَّ اَصَبُّ اِلَیهِنَّ﴿ (4

 وزخنة مودة بینكم جعل﴿ آیة مصداق که ای حوزه در اسالم آرمانی تمدن و اهداف پیشبرد جهت در ریزی برنامه -224

 است؟ چگونه باشد، می ﴾

 .شود می پایداری و خداوند به اعتماد و توکل نفس، عزت تقویت موجب که دین به راسخ اعتقاد (1

 . است ضروری مؤثر های روش انتخاب و واقعیت ها درست درك جهت به که جدید دنیای شناخت (2

 است. ضروری خانواده تشكیل برای که استعدادها و ها قابلیت رساندن فعلیت به و فردی خودسازی  (3

 .شودمی  فرهنگی و اخالقی مشكالت از بسیاری گسترش مانع که خانواده بنیان از حراست و مواظبت (4

 با سفری به شرعی شب نیمه از قبل اداری، مأموریت یک انجام برای رمضان مبارك ماه در که شخصی روزه حكم -22۵

 چیست؟ برگردد، وطن به فردا ظهر از پیش و برود فرسخ 3 از بیش برگشتن و فرسخ  ۵ از بیش رفتن مسافت

  بگیرد. روزه تواند نمی باشد، شده روژه مبطل مرتكب سفر حین در اگر (1

 . بگیرد روزه تواند می دارد محل در بیشتر یا روز ده ماندن قصد اگر (2

 .بگیرد روزه باید نشده، روزه مبطل مرتكب صبح اذان از پس اگر (3

 .بگیرد روزه تواند نمی نكرده، نیت وطن به رسیدن از قبل اگر (4

 چیست؟ آن نتیجه و آمده دست به آیه کدام در دقت از انسان اعمال تمام قبولی شرط -22۶

https://konkur.info



 خداوند ویژه رحمت و لطف دریافت - ﴾العالَمین ربّ هلل مماتی و محیای و نسكی و صالتی إنّ قل﴿ (1

  هدف برترین انتخاب - ﴾العالَمین ربّ هلل مماتی و محیای و نسكی و صالتی إنّ قل﴿ (2

  آخرت و دنیا سعادت به رسیدن -﴾اآلخِرَة و الدنیا ثَواب اهلل فعندَ  الدّنیا ثواب یرید کانَ مَن﴿ (3

 زدن نشان چند تیر یک با -﴾اآلخِرَة و الدنیا ثَواب اهلل فعندَ  الدّنیا ثواب یرید کانَ مَن﴿ (4

 چیست؟ هستند، مرگ از پس دنیای و معاد منكر ﴾الدنیا حیاتنا الّا هی ما﴿ بیان با گروهی که این علت -22۷

 ندارند. آخرت به اعتقادی (1

 . دهند می نسبت طبیعی عوامل به را خود نابودی (2

 است. عملشان از تر قوی آن ها گمان و ظن (3

 نیستند. قائل جسم جز حقیقتی انسان برای (4

 

  شود؟ می دریافت مفهوم کدام «عصاه من اهلل احبّ ما» شریف حدیث در -228

 . کند پیروی دستوراتش از است شایسته بگیرد، قرار انسان قلب در خدا محبت اگر (1

 نماید می مقابله است، ضدخدایی چه هر یا کند، می افتخار خدا با دوستی به که کسی آن (2

 .هستند شرك با مبارزه پرچمدار و کنند می سپری او با محبت در را خود زندگی خدا، عاشقان (3

 .داشت نخواهد نشانی و رنگ خداوند غیر محبت دل آن در کرد، خانه دلی در خداوند محبت وقتی (4

  است؟ قیامت دوم مرحله در الهی عدل دادگاه شدن برپا واقعه با ارتباط در عبارت کدام-229

 . شود می سنجیده پروردگار عدل ترازوی در انسان اعمال تنها (1

 . شود می آغاز اعمال به رسیدگی قیامت، صحنه شدن آماده با  (2

 . رود می کنار ها پرده خداوند جانب از حقیقت نور تابیدن با  (3

 شود. می آشكار نبات و رفتار و اعمال جمله از چیز همه واقعیت (4

 دارد؟ مفهومی تناسب اخالص و بندگی حقیقت به رسیدن مسیر در عبارت کدام با زیر، بیت -23۰

 «سود چه نابینا، دیده و نور ز پر عالم دو هر               جهان ذرّات ز تابد می تو رخسار مهر»

 . نماید می مند بهره غیبی امدادهای از را انسان و تقویت قلب در را او محبت خداوند، با نیاز و راز (1

  یابد.می افزایش بندگی و پرستش برای انگیزه شود، بیشتر خداوند به ایمان و معرفت که میزان هر به (2

 .پیمایدمی را موفقیت راه سرعت، به و شده بندگی مسیر وارد شود، خاضع و تسلیم حق مقابل در که کسی (3

 نمی باز مجاهدت و تالش از و داده انجام صالح عمل و آورده ایمان و شناخته را حقیقت و حق مسیر انسان (4

 .ایستد

 است؟ ضروری خداوند پیشگاه در بندگی و عبودیت تقویت برای عبارت کدام فهم -231
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 ﴾شیو کل خالِقُ اهللُ قُل﴿ (1

  ﴾اهللِ إلَى الفُقَراءُ  أَنتُمُ النَّاسُ  أَیُّهَا یَا﴿ (2

 ﴾أَحَداً حُكمِه فی یُشِرك وَال﴿ (3

 ﴾شَأنٍ فی هُوَ یَومٍ کُلَّ﴿ (4

 مفهوم هم آیه کدام با مصادیق نظر از که ﴾النَّهَارِ سابِقُ اللَّیلُ لَا وَ القَمَرَ تُدرِكَ أَن لَهَا َینبَغِی الشَّمسُ  لَا﴿ شریفه آیه -232

 است؟

 ﴾ إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبیلَ إِمَّا شَاکِراً َو إِمَّا کَفُوراً ﴿ (1

 ﴾ لِلعَبید بِظَلّامٍ لَیسَ اهللَ و َأنَّ اَیدیكُم قَدَّمَت بِما ذلِکَ﴿ (2

 ﴾فَلِنَفسِه ...  أَبصَرَ  َفَمن رَبِّكُم مِن بَصائِرُ جاءَکُم قَد﴿ (3

 ﴾تَزُولَا...  أَن اأَلرضَ و السَّماواتِ یُمسِکُ  اهللَ إنَّ﴿ (4

  شود؟می دریافت مفهوم کدام ﴾أَحَداً حُكمِهِ  فِی یُشرِكُ َو لَا وَلِىٍّ مِن دونِهِ  ِمن لَهُم َما﴿ شریفة آیه به توجه با -233

 .کند تدبیر عالم امور در تواند می شخص آن دهد، اذن کسی به او اگر و است عالم همه ولی خدا (1

  ندارد. مستقل والیت موجودات بر کسی او از غیر و است خداوند شایسته و حق جهان، در تصرف هرگونه (2

 .است کرده واگذار او به را خود والیت از بخشی یعنی کند، می معرفی ها انسان ولی )ص( را پیامبر خداوند، اگر (3

 از هم ربوبیّت و مالكیت و است خداوند نیز آن ها حقیقی و اصلی مالک هستند، خدا از جهان مخلوقات چون (4

 .اوست آن

 زنان با ارتباط در جاهالنه رفتارهای و است امر کدام به مشروط الهی رضایت عدم و رضایت نبوی، احادیث مطابق -234

 است؟ شریفه آیه کدام پیام به توجه عدم شوم ثمرة اسالمی تمدن دوران در

  ﴾یَعلَمون ال الَّذینَ وَ  یَعَلمونَ الَّذینَ یَستَویَ  هَل قُل﴿ -)علیها السالم( فاطمه خشم و خشنودی (1

 ﴾ ... اَزواجاً  أَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ اَن آیاتِهِ وَ مِن﴿ -)علیها السالم( فاطمه خشم و خشنودی  (2

 ﴾َیعلَمون ال الَّذینَ وَ  یَعَلمونَ الَّذینَ یَستَویَ هَل قُل﴿ - دین در نابخردی و تعقل (3

 ﴾أزواجاً...  أنفُِسكُم مِن لَكُم خَلَقَ أن آیاتِهِ ِمن وَ﴿ - دین در نابخردی و تعقل (4

 آن اعجاز از بخش کدام به مربوط طلبی مبارزه و چیست مرهون تاریخ طول در کریم قرآن العاده خارق نفوذ -23۵

 است؟

  باطنی و ظاهری - تدریجی نزول عین در هماهنگی و سازگاری (1

 باطنی و ظاهری - بالغت و فصاحت و تعبیرات رسایی و شیرینی (2

  محتوایی و لفظی - تدریجی تزول عین در هماهنگی و سازگاری (3

 محتوایی و لفظی - بالغت و فصاحت و تعبیرات رسایی و شیرینی (4
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 چیست؟ آن بارز نمونه و بوده )ص( چه اکرم پیامبر سیره و سخنان حفظ برای )ع( بیت اهل اقدامات -23۶

  ثقلین حدیث - یاران تربیت و گسترش آموزش، انتقال، (1

  الذهب سلسلة حدیث - یاران تربیت و گسترش آموزش، انتقال، (2

 ثقلین حدیث - جامعه در فعال حضور و دعا کتاب، آوری جمع نوشتن، (3

 الذهب سلسلة حدیث - جامعه در فعال حضور و دعا کتاب، آوری جمع نوشتن، (4

 حفظ ناپاکی و پلیدی هر از را آنان: » فرمود که او فرزندان و همسر و خویش وصیّ حق در )ص( اکرم پیامبر دعای -23۷

 ساختند؟ مطلع مهم مسئله این از را مردم روشی چه با ایشان و رسید اجابت به چگونه.« کن

  کردند. معرفی را )ع( على امام همگان میان در و مسجد در - والیت آیه نزول (1

  کردند. معرفی را )ع( على امام همگان میان در و مسجد در - تطهیر آیه نزول (2

 . زدند می صدا بیت اهل )علیها السالم( را فاطمه حضرت خانه اهل - تطهیر آیه نزول (3

 .زدند می صدا بیت اهل )علیها السالم( را فاطمه حضرت خانه اهل - والیت آیه نزول (4

 کدام ﴾ نالدّی فی لیتفقّهوا طائفةٌ فرقةٍ کلّ من نفر فلوال... ﴿ و ﴾ الرّبا حرّم و البیع اهلل احلّ﴿ مبارکه آیه دو در دقت از -238

 شود؟ می استنباط مفهوم

  باشد. می ممكن اسالمی حكومت پشتوانه با حكومتی اجتماعی احكام اجرای (1

 . اشندمی ب دین احكام با مطابق جدید مسائل پاسخگوی سنت و کتاب در مطالعه و تحقیق با مجتهدان و فقیهان (2

 می در اجرا به ثابت اصول براساس را متغیر نیازهای خاص های شكل فقیه، والیت قالب در اسالمی حكومت  (3

 آورد.

 با باید اسالمی حاکم که آورد می وجود به ای ویژه شرایط باشد، تضاد در تر مهم مورد با مهم مورد یک وقتی (4

 .کند وضع را جدید قانون آن ثابت نیازهای به توجه

 چیست؟ انعام مبارکه سوره 1۰ آیه در بهشت به «السالم دار» لفظ اطالق علت -239

 . اند نیكوکاران و شهیدان راستگویان، پیامبران، آنجا، در انسان همنشینان (1

 . اند مترنم «منزهی و پاك تو خدایا» جمله به و اند صحبت هم خدا با بهشتیان  (2

 .آورد نمی مالمت و سستی و خستگی گاه هیچ بهشت دائمی و همیشگی نعمت های (3

 نیست. بهشت در رنجی و ناراحتی هیچ خالصه و جهل بیماری، عجزه ترس، و خوف غصه، اندوه، نقصان، هیچ (4

 بود؟ چه فرهنگی رشد این ثمره و شد مردم فرهنگ و رسوم و آداب از جزئی الهی تعالیم چگونه -24۰

  ماند.می باقی مردم میان در نشده تحریف و اصیل تعلیمات - آن تبلیغ تداوم و پیامبران دعوت استمرار (1

 ماند. می باقی مردم میان در شده تحریف و اصیل تعلیمات - اقوام و جوامع فكر سطح تدریجی رشد (2
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 شود. نمی خارج بشری جامعه از سادگی به دینی تعالیم - آن تبلیغ تداوم و پیامبران دعوت استمرار (3

 .شود نمی خارج بشری جامعه از سادگی به دینی تعالیم - اقوام و جوامع فكر سطح تدریجی رشد (4

  دارد؟ سنتی چگونه به اشاره و گردد می استنباط مفهوم کدام ﴾کُّلاً نُمِدُّ هؤُالءِ مِن عَطاءِ رَبِّکَ ...  ﴿ شریفه آیه از -241

  عام -. گیرد می قرار خداوند لطف مورد گزیند، برمی را حق راه که کسی (1

  خاص -. گیرد می قرار خداوند لطف مورد گزیند، برمی را حق راه که کسی  (2

  عام -. کند می رفتار بندگان با خود فضل با ها انسان اعمال برابر در خداوند  (3

 خاص -. کند می رفتار بندگان با خود فضل با ها انسان اعمال برابر در خداوند  (4

 گردیده توصیف جامع صورت به اما عبارت یک در )ع( علی حضرت واالی شخصیت زیر، احادیث از یک کدام در -242

  است؟

 «  اَنَا مَدینَةُ العِلِم َو عَلیٌّ بابُها» (1

  «عَلیُّ مَعَ القُرآن وَ القُرآنُ مَعَ َعلیّ » (2

 «عَلىّ مَعَ الحَقُّ و الحَق مَعَ عَلىُّ» (3

 «ِمن موسی هارونَ بِمَنزِلَةِ مِنّی أَنتَ» (4

 و شیعیان میان در مسئله کدام به اعتقاد ترتیب به ریف()عَجَّل اهلل تَعالی فَرَجه الشَ مهدی حضرت با رابطه در -243

 است؟ شیعه خاص اعتقادات از مورد کدام و است مشترك سنت اهل

  کند. می زندگی مردم میان در و است زنده - است. )علیها السالم( فاطمه حضرت و )ع( علی حضرت نسل از (1

 . کند می زندگی مردم میان در و است زنده -. باشد )ص( می پیامبر نسل از معصوم امام دوازدهمین (2

می  تشكیل را جهانی حكومت خداوند اذن به - )علیها السالم( است. فاطمه حضرت )ع( و علی حضرت نسل از (3

 .دهد

 .دهد می تشكیل را جهانی حكومت خداوند اذن به -. باشد می )ص( پیامبر نسل از معصوم امام دوازدهمین  (4

 ما به را مفهومی چه مسئله این و است مرد و زن در ویژگی کدام وجود نیازمند متعادل خانواده یک آمدن پدید -442

 دهد؟ می نشان

  ﴾یَعلَمون ال الَّذین وَ َیعَلمون الَّذینَ یَستَویَ هَل﴿ - شناختی روان و زیستی تفاوت های (1

 ﴾َیعلَمون ال الَّذین وَ  یَعلَمون الَّذینَ یَستَویَ  هَل﴿ - بودن هم مكمل و زوجیت درست درك (2

بَنِیَن وَ  أَزواجِكُم ِمن لَكُم َجعَلَ وَ أَزواجاً  َأنفُسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ اهللُ  وَ ﴿ - شناختی روان و زیستی های تفاوت (3

  ﴾حَفَدَةً

بَنِینَ وَ  أَزواجِكُم مِن لَكُم َجعَلَ وَ أَزواجاً أَنفُسِكُم ِمن لَكُم جَعَلَ اهللُ وَ ﴿ - بودن هم مكمل و زوجیت درست درك (4

 ﴾حَفَدَةً
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 قطع زمانی چه انسان رزق و است چگونه برزخ عالم در انسان اعمال تجسم محمد )ص(، آل صادق سخن مبنای بر -24۵

 شود؟ می

 انسان مرگ با - شخص یک صورت به (1

  قیامت برپایی با - شخص یک صورت به (2

 قیامت برپایی با - عمل باطنی صورت  (3

 انسان مرگ با - عمل باطنی صورت (4

 بود؟ چه )ع( بیت اهل انزوای نتیجه و دادند می میدان هایی اندیشه چگونه به عباس بنی و امیه بنی حاکمان -24۶

  اسالمی معیارهای از دور به افرادی گرفتن قرار اسوه -. بود عقالنیت از تهی و جاهلیت فرهنگ از برگرفته (1

  کریم قرآن به توجه بدون معنوی و فكری تحول -. بود عقالنیت از تهی و جاهلیت فرهنگ از برگرفته (2

 مکری قرآن به توجه بدون معنوی و فكری تحول -. بود قدرتمندان منافع با موافق و کتاب اهل افكار مطابق (3

 میاسال معیارهای از دور به افرادی گرفتن قرار اسوه -. بود قدرتمندان منافع با موافق و کتاب اهل افكار مطابق (4

 ندگیز بر کلیسا حاکمیت و است جدید تمدن منفی آثار از یک کدام مصادیق از خطی کتب و باستانی آثار تاراج -24۷

 شد؟ شروع تمدن کدام با همزمان اروپا، مردم اجتماعی و سیاسی

 اول تمدن - استعمار پدیدة و ظلم ظهور (1

 اول تمدن - تاریخی آثار و زیست محیط تخریب (2

 تمدن دوم -ظهور ظلم و پدیده استعمار  (3

 تمدن دوم -تخریب محیط زیست و آثار تاریخی (4

 کدام مورد، سقوط به وادی هولناك گمراهی و سرگردانی را در پی خواهد داشت و راه رهایی از آن چیست؟ -248

 ایمان به خدا و توجه به آخرت   -سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احكام خداوند  (1

 ایمان به خدا و توجه به آخرت   -احكام الهی  عدم توجه به علم و حكمت خداوند در (2

 تقوا و توجه به خشنودی خدا  -سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احكام خداوند  (3

 تقوا و توجه به خشنودی خدا -عدم توجه به علم و حكمت خداوند در احكام الهی  (4

 حدود حجاب و ثمرات اجتماعی رعایت آن از سوی زنان، به ترتیب در کدام عبارات شریفه بیان شده است؟  -249

 ﴾لَعَلَّكُم تَتَّقون ﴿ - ﴾جَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً َو رَحمَة ﴿ (1

  ﴾لَعَلَُّكم تَتَّقون ﴿ - ﴾یُدنینَ عَلَیهنَّ مِن جَالبیهِنَّ ﴿ (2

 ﴾ذلِکَ أَدنَی أَن یُعرَفنَ فَال یُؤذَینَ ﴿ - ﴾رَحمَةجَعَلَ بَینَكُم مَوَدَّةً َو  ﴿ (3

  ﴾ذلِکَ أَدنَی أَن یُعرَفنَ َفال یُؤذَینَ ﴿ - ﴾یُدنینَ عَلَیهنَّ مِن جَالبیهِنَّ ﴿ (4
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 اش در قبال عبادات چیست؟ مسافرت کسی که برای کمک به طاغوت به سفر برود، چه حكمی دارد و وظیفه -2۵۰

 اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است، نباید روزه بگیرد. قصد اقامت او باطل است و  (1

 سفرش معصیت است و اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است، نباید روزه بگیرد.  (2

 قصد اقامت او باطل است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند.  (3

 سفرش معصیت است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند.  (4
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