
 بسمه تعالی

                                                     مدیپل سطح – 1 مصباح سئواالت 

 کدام گزینه در رابطه با اعتقاد به اصول دین صحیح نمی باشد ؟- 1

 اعتقاد به اصول دین پژوهشی است–الف 

 قاد به اصول دین نیازمند یقین استتاع –ب 

 ز انبیاء و اولیاء باشد پیروی اباید از روی تقلیدو اصول  –ج 

 است صحیح ب و الف گزینه-د

 نیازمندی های فروع دین چیست ؟ – 2   

 الف و ب -تقلید                     ج حکم عقل                         د –تیلیغ و بیان      ب –الف 

 طبق نظر مقام معظم رهبری چه کسی گناهکار محسوب می شود ؟– 3

 در آموختن احکام دینی مورد نیاز کوتاهی کند   –الف 

 واجب را ترک کند –ب 

 مرتکب حرام گردد –ج 

 همه موارد  -د

 برای انجام اعمال ، دانستن چه چیزی  ضروری نیست بلکه مفید و الزم است ؟ – 4

 حکمت های انجام اعمال  جهت افزایش یقین انسان –دلیل و فلسفه احکام  ب  –الف 

 دانستن حکمت هایی که به استحکام  پایه های ایمان کمک می کند –ج 

 همه موارد -د

 کدامیک از موارد زیر دلیل نخوردن گوشت خوک می باشد ؟ – 5

 ضررهایی که مصرف آن برای انسان دارد   -دستور خداوند  ب –الف 



 وجود انگل های که با پختن هم از بین نمی رود  -ج 

 همه موارد -د 

 علت اساسی پذیرش همه احکام شرع چیست ؟ – 6

 مه موارده -اطاعت از موال     د–قبولی طاعت و بندگی     ج  –رشد و تعالی انسان  ب  –الف 

 راه های شناخت احکام دین و عمل به آن چیست ؟ – 7

 همه موارد -تقلید    د  –احتیاط     ج  -اجتهاد   ب–الف 

 ؟می باشد ع تقلیدجکدامیک از ویژگی های زیر از شرایط مر – 8

 همه موارد  -امامی    د 11شیعه  -عاقل ، بالغ ، عادل و مرد بودن    ج -مقام علمی و اجتهاد      ب –الف 

 تقلید صحیح نمی باشد ؟ کدامیک از موارد زیر در رابطه با روش شناخت  مرجع – 9

 از طریق اقبال عمومی و رسانه ها شناخته شده باشد  -خو د مکلف ، از عالمان دینی باشد     ب –الف  

 را دارند عگروهی از عالمان دین که قدرت تشخیص مجتهد و مرج  -ج 

 دونفر عالم عادل معرفی نمایند -د

 درچه صورتی عمل کسی که بدون تقلید عمل کرده صحیح می باشد؟ – 11

 واقعی خود عمل کرده باشد   به وظیفه –الف 

 عملش با فتوای مجتهدی که وظیفه اش  تقلید از او بوده است مطابق باشد  -ب

 عمل او با فتوای  مجتهدی که فعال باید از او تقلید کند مطابق باشد –ج 

 همه موراد -د

اگر فتوای ولی امر مسلمانان  با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  – 11

 تعارض داشته باشد  وظیفه شرعی مسلمانان چیست ؟



 عمل به دستور مجتهدخودش –الف 

 اطاعت از نظر ولی امر مسلمانان –ب 

 اطاعت از اجماع علمای اسالم–ج 

 مین اطاعت کنددر مسائل فردی محض باید از ولی امر مسل -د

 گان چیست ؟محکم اطاعت از ولی فقیه بر ه– 12

 احتیاط واجب-مباح   د–مستحب   ج  –واجب    ب –الف 

ار و مدفوع حیوان  های حالل گوشتی مانند گاو و گوسفند و حیوان هایی که رحکم اد– 13

 خون جهنده ندارند مانند مارو ماهی چیست ؟

 بنابر احتیاط واجب نجس است-د        پاک –بنابر احتیاط نجس      ج   -نجس  ب  –الف 

 کدامیک از اجزاء بی روح انسان مرده نجس نیست ؟ – 14

  همه موارد -دندان     د–مو   ج  -ناخن  ب –الف 

 کدامیک از گروه های زیر محکوم به طهارت هستند ؟ – 15

 ف و بال –بهایی ها       د  –زرتشی هاو صابئین     ج  –یهود و نصارا     ب –الف 

 آب کر به چه آبی گفته می شود ؟ -16

                                                       آبی که از آسمان نمی بارد      –آبی که از زمین نمی جوشد       ب  –الف 

 همه موارد–د                                لیتر می باشد   483آبی که مقدار آن  –ج 

 آب کر و جاری با ریخته شدن نجس در آن در چه صورتی نجس می گردد ؟– 17

 رد ه موامه –د        مزه آن تغییر کند  –بوی آن تغییر کند     ج –رنگش تغییر کند    ب –الف  

 فرش ولباس چگونه با آب قلیل تطهیر می شود ؟– 18



 از هربار شستن باید آنرا فشار دهیم تا آب  داخل آن خارج شود.پس –الف 

 نیاز به فشردن ندارد-ب 

 فقط با آب کر و جاری تطهیر می گردد–ج 

 می گردد پاکبار آب ریختن  5با -د  

رای ادرار خارج می شود در صورتی جحکم رطوبتی که که از مردان بعداز استبراء از م- 19

 ادرار چیست ؟که نداند بول است یاد 

 محکوم به طهارت است–بررسی و جستجو کند که بول بوده یا رطوبی تمیز    ج -نجس است   ب–الف 

 اگر مقدار آن زیاد باشد نجس و اگر مقدار آن ناچیز باشد پاک است-د

که مردد بین  تیهرگاه فردی بعد از خروج بول استبراء کند و وضو بگیرد سپس رطوب– 21

 چه وظیفه دارد ؟بول و منی است از او خارج شود 

    واجب است وضو بگیرد    –واجب است غسل کند   ج  -واجب است هم غسل کند و هم وضو بگیرد    ب –الف 

 با آب جاری خود را تطهیر کند کفایت می کند -د

 رطوبتی که بعد از خروج منی از انسان خارج می شود چیست؟– 21

 ادرار–وذی        د  –مذی         ج –ودی      ب -الف 

 ودی و مذی چیست ؟ حکم  – 22

                       ودی پاک و مذی نجس است      –هردو پاک است   ج  –هردو نجس است              ب  -الف 

 ودی نجس و مذی پاک است  –د 

 کدام گزینه از شرایط آب وضو می باشد ؟ – 23

 همه موارد -مباح باشد     د –پاک باشد    ج  –مطلق باشد   ب  -الف

 حکم خوردن و آشامیدن در ظروف طال و نقره چیست ؟ – 24



 طال حرام و نقره مکروه است -هر دو حرام    د-هر دو حالل            ج  –ب   طال حرام و نقره حالل است   –الف 

 موارد زیر باید وضو گرفت ؟ ازبرای کدامیک  – 25

                                                              طواف واجب کعبه       –بجز نماز میت (    ب  به جا آورن نماز ) -الف

 همه موارد -ج رساندن جایی از بدن  به قرآن و اسم خداوند                         د

 او واجب است وظیفه اش چیست ؟ کسی که چند غسل بر – 26

 می تواند به نیت  همه آنها یک غسل انجام دهد–الف 

 به نیت هر یک از آنها یک غسل انجام دهد  -ب 

 بهتر است برای غسل های واجب یک غسل و برای غسل های مستحب نیز یک غسل  به جا آورد   -ج 

 الف و ج –د 

 ؟ حکم تیمم بر سیمان و موزائیک چیست – 27

 احوط ) استحبابی ( ترک تیمم  بر سیمان و موزائیک است     –اشکال ندارد    ب  –الف  

 بر موزائیک صحیح و بر سیمان باطل است–ج 

 الف و ب–د 

 کعت اول  کدام یک از گزینه ها صحیح می باشد ؟ردر ترتیب نماز در  – 28

 قیام  تکبیره االحرام  قرائت  رکوع وسجود –الف 

 تکبیره االحرام  قرائت  رکوع وسجود –ب 

 تکبیره االحرام  قیام  قرائت  رکوع وسجود  –ج 

 تکبیره االحرام   قرائت  قیام  رکوع وسجود -د

 کدامیک از موارد زیر فرق بین نماز احتیاط و نماز های دیگر است ؟ – 29



بنابر  حمدآهسته خواندن  –ج       نوت نخواندن سوره و ق –به زبان نیاوردن نیت در نماز احتیاط     ب  –الف 

     احتیاط واجب

 همه موارد  -د 

 نماز آیات چند رکعت بوده و چند رکوع دارد؟ – 31 

     رکوع در هر رکعت   4کعت و ر دو–رکوع در هر رکعت                                       ب  5دو رکعت و  –الف 

 رکوع در رکعت دوم 3رکوع در رکعت اول و  5دورکعت  -د              رکوع در هر رکعت       3کعت و ر دو -ج

 در کدامیک از موراد زیر قضای روزه واجب است ولی کفاره ندارد ؟ 31

بی آنکه تحقیق کند صبح شده یا نه کاری کند  –غسل جنابت را فراموش کند     ج  –عمدا قی کند    ب  –الف 

 روزه راباطل کند مثال آب بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده است  که

 همه موارد  -د

 کدامیک از موراد زیر از واجبات مالی دین اسالم به شمار می رود ؟ – 32

 ب و ج  -خمس و زکات    د -کمک به ایتام      ج –صدقه دادن    ب  –الف

 چه حکمی دارد ؟ تعیین سال خمسی برای کسی که در آمدشخصی دارد – 33

 مستحب موکد است -واجب است    ج مباح است    د -مستحب است     ب –الف 

 حکم تصرف در اموالی که خمس آن داده نشده است چیست ؟ – 34

 مکروه است  -اشکالی ندارد   د–می توان تصرف نمود    ج  -نمی توان تصرف نمود   ب –الف 

 کدامیک از شرایط زیر از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است ؟ – 35

 امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشداز احتمال تاثیر  –علم به معروف و منکر     ب  –الف 

 همه موارد –اصرار بر گناه و نداشتن مفسده    د  –ج 

 معروف و نهی از منکر محسوب می گردد ؟کدامیک از موراد زیر از مراحل و مراتب  امر به  – 36



 همه موارد -امر و نهی عملی   د–امر ونهی لسانی      ج  -امر ونهی قلبی    ب -الف

 جهاد ابتدایی به چه زمانی اختصاص دارد  و به دستور چه کسی صادر می شود ؟ – 37

 درزمان پیامبر )ص( و به دستور شخص پیامبر )ص( –الف  

 در زمان امام معصوم )ع( و به دستور امام امام )ع( –ب 

 در زمان ولی فقیه جامع الشرایط و در صورت مصلحت می تواند حکم به جهاد ابتدایی نماید  -ج 

خود شخص مسلمان در صورت مشاهده هجمه  به دین و اسالم  می تواند اقدام به مبارزه و جهاد بر علیه  –د 

 مل جهاد ابتدایی گویندمتجاوزین  نموده که باین ع

 به طور کلی معامالت بانکی در چه صورتی بدون اشکال می باشد ؟ – 38

 اگر بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی باشد –الف 

 مورد تایید شورای نگهبان باشد    -ب

 بین شخص و بانک حتما قرارداد تنظیم گردد  –ج 

 الف و ب -د

 به دست کردن انگشتر طال  برای مردان چه حکمی دارد ؟ – 39

 در هیچ حالی جایز نیست  –الف 

 نماز با آن بنابر احتیاط واجب باطل است -ب

 درغیر نماز اشکال ندارد  –ج 

 الف وب -د

 ارتباط با نا محرم در فضای مجازی چه حکمی دارد ؟ – 41

 صحبت و شوخی با نامحرم به شکل صوتی حرام است  –الف 

 صحبت و شوخی به شکل تصویر یا نوشتاری حرام است  -ب



 فالو و الیک کردن جنس مخالف در فضای مجاز حرام است  –ج 

 همه موارد -د

 بزرگترین و با نفوذترین قبایل عرب کدام قبیله می باشد ؟ – 41

 بنی کالب-قریش       د - بنی نذیر    ج -بنی اسد       ب –الف 

 جریان های عمده پدید آمده در قبیله قریش کدامند ؟ – 42

 الف و ب -بنی اسد     د –بنی هاشم        ج  -بنی عبد شمس یا بنی امیه    ب –الف 

 پیامبر گرامی اسالم در چه تاریخی و درکجا  متولد شد ؟ – 43

 در شهر مکهمیالدی 575هفدهم ربیع االول مصادف با  -الف

 میالدی در شهر مدینه575هفدهم ربیع االول مصادف با   -ب

 میالدی در شهر مکه575دوازدهم ربیع االول مصادف با  -ج 

 میالدی در شهر مدینه575دوازدهم ربیع االول مصادف با  -د 

 پیامبر )ص( تا چند سال دعوت مخفیانه  انجام داده است ؟ – 44

 دو سال -پنج سال     د –سه سال   ج  -چهار سال   ب–الف 

 سران قریش برای منصرف کردن پیامبر )ص( چه نقشه ای را پیاده کردند ؟ – 45 

 طرح جدا کردن ابوطالب از رسول خدا  ودر تنگنا قرار دادن ایشان –الف  

 افزایش فشار بر پیامبر )ص( -ب

 جنگ با پیامبر )ص( –ج 

 الف وب -د

 مشرکان مکه در چه مکانی جمع شدند وبرای قتل  پیامبر )ص(  پیمان بستند؟– 46



 منزل ابوسفیان -کنار کعبه      د –دارالسالم   ج  -دارالندوه     ب –الف 

 است ؟ همهمترین واقعه دوسال آخر خالفت ابوبکر چه بود – 47

 الف وب-شکوفایی افکار نواندیشان     د  –ادعای پیامبران دروغین       ج  -ارتداد قبایل عرب   ب–الف 

 مهم ترین عامل شورش مدعیان دورغین نبوت چه بوده است ؟ – 48

 همه موارد  -فهم نادرست از دین ونبوت        د–ج       ریاست طلبی و منفعت جویی  -ب    تعصب قبیله ای -الف

 تحوالت مهم دوره خالفت عمر کدامند ؟ – 49

         تبعیض نژادی بین  موالی و عرب                -طبق یندی اجتماعی  در میان صحابه و تابعین      ب–الف 

 همه موارد  -د  جلوگیری از نقل سنت و روایات پیامبر )ص(        –ج 

 علی )ع( در چه سالی به خالفت رسید ؟ – 51

 هجری 41 -هجری    د 45 –هجری       ج 45 -هجری    ب 44-الف 

 نقش آفرینان دوران حکومت علی )ع(  کدامیک از جریان های زیر بودند ؟ – 51

 شیعیان و محبان علی )ع(   -الف 

 همه موارد -ناکثین ، قاسطین و مارقین                 د –قاعدین     ج  -ب

 حسن )ع( چه کسانی بودند ؟ عثمانیان زمان امام – 52

 جاسوسان و ماموران مخفی معاویه در کوفه بودند  –الف 

 کسانی بودن که به امام حسن )ع( خیانت کردند  -ب

 از پیش قراوالن لشکر امام حسن )ع( بودند  –ج 

 کسانی بودند که در کوفه بی طرفی اختیار کردند و به زندگی خود مشغول بودند -د

 ؟ مهمترین مفاد صلح نامه امام حسن )ع( و معاویه چه بوده است – 53



 واگذاری حکومت به معاویه به شرط عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر )ص( و سیره خلفای شایسته –الف 

 حکومت پس از معاویه متعلق به امام حسن )ع( بوده و معاویه حق انتخاب جانشین را نداشته باشد –ب 

 در هر نقطه بایستی حفظ شودامام  اصحاب  یایمن –ج 

 همه موارد  -د

 مهم ترین دالیل صلح امام حسن )ع( چیست ؟ -54

 نابسمانی داخلی سپاه ایشان   – الف

   توسط سپاه امام حسن )ع(مواقع حساس  دربدترین تصمیم گیری ها گرفتن   -ب

شدند  و با مساعد شدن اوضاع سرکشی می یم می لبا کمترین خشونت و سختی تسسپاه امام حسن )ع(  –ج 

   و بصیرت نداشتندکردند

 همه موارد  -د

 وظیفه ورسالت اصلی پیشوایان معصوم )ع( چیست ؟ – 55

بندگی و عبودیت به  –حفظ و حراست دین و هدایت جامعه اسالمی    ج  -الف خودسازی و خود اتکایی       ب

 بیان احکام دین برای مردم-درگاه الهی   د 

 روش حکومت داری معاویه بر چه پایه ای استوار بود ؟ – 56

 کودتای نظامی  -حیله و ترفند    د –دمکراسی    ج  -آرای مردمی    ب –الف  

به فرهنگ  حاکمیت بنی امیه ، با در اختیار گرفتن سکوهای تبلیغاتی درچه محورهایی– 57

 پرداخت  ؟می سازی  

 فضاسازی فرهنگی برای طرح شایستگی و فضایل  دروغین بنی امیه  –الف  

 تهاجم گسترده فرهنگی بر ضد رقبای خود  به ویژه اهل بیت )ع( -ب

 فضای سازی فرهنگی جهت نشر احکام دین  –ج 



 الف وب -د

 بنی امیه می دانستند ؟امت اسالمی را خطر برای چرا علی )ع( برترین خطر – 58

 دین را  ابزار هدف شوم خود قرار دادند –الف 

 هرگز از باورهای جاهلی خود فاصله نگرفتند -ب

 دین را ملعبه دست خود کرده بودند  –ج 

 همه موارد -د

یکی از بزرگترین اشتباهات خواص بی بصیرت در دوران امام حسین )ع ( چه بوده  – 59

 است ؟

 همه موارد -حب ریاست    د –دنیا طلبی    ج  -تشخیص ندادن تکلیف   ب–الف 

 سلیمان بن صرد خزاعی برای عدم حضور در کربال چه توجیهی داشت ؟ -61

                                           موانع ایجاد شده توسط ابن زیاد برای پیوستن به امام )ع(  -زندانی بودن   ب –الف 

 همه موارد  –د      پیش بینی نکردن شهادت امام حسین )ع(    –ج 

 چه چیزی بوده است ؟ تاری مردم در دوران امام سجاد)ع(تاسف بارترین مصیبت و گرف– 61

 همه موارد  -انحطاط فکری و بیگانگی آنان با معرف دینی     د –ج    دنیا طلبی   –بی ارادگی   ب  –الف  

 امام سجاد )ع( با درک واقعیت انحطاط فکری مردم چه بوده است ؟مهمترین اقدام – 62

 بین مردم  دربیان مسائل اخالقی و ترویج آن  -بیان معارف و دستور های اسالم ناب محمدی )ص(  ب–الف 

 همه موارد -تبین معارف اسالم ناب در قالب دعا    د –ج 

 هدف امام سجاد )ع( از تبیین معارف اسالمی  در قالب دعا چه بوده است ؟ – 63

 پی نبردن حکومت به ماهیت سیاسی ،عقیدتی و اخالقی امام سجاد )ع( -الف 



توسل به  -مردم  با دعا راغب تر بودند   د –در شرایط اختناق  کاری جز دعا نمی توانست انجام دهد    ج  -ب

 موفقیت استدرگاه خداوند خود رمز 

ساله خودش به ترتیب با کدامیک از خلفای اموی 34امام سجاد )ع( در دوران امامت  – 64

 هم عصر بوده است  ؟

 لیدبن عبدالملکوو  یزید بن معاویه ،معاویه بن یزید ،عبدالملک مروان ، مروان بن حکم  –الف  

 ولیدبن عبدالملک  یزید ین معاویه ، معاویه بن یزید ، مروان بن حکم  ، عبدالملک مروان و –ب 

 یزید بن معاویه ،معاویه بن یزید ، ولیدبن عبدالملک ، مروان بن حکم  و  عبدالملک مروان -ج 

 مروان بن حکم  ولیدبن عبدالملک و یزید بن معاویه ،معاویه بن یزید ،عبدالملک مروان ،  -د

امام باقر )ع(  برای جلوگیری از متالشی شدن نیروهای خودش و هدر نرفتن آنها  – 65

 برنامه های تشکیالتی خودش را درچه پوششی انجام می دادند ؟

 همه موارد  -در پوشش تقیه     د –تفسیر قرآن     ج  -بیان احکام دینی       ب -الف 

    چه چیزی را سپر مومن می داند  ؟ )ع(امام باقر  – 66

 همه موارد  -نماز    د –ج   تقیه   -دعا                 ب  -الف  

 امام باقر )ع( توسط کدامیک از خلفاء به شهادت رسید ؟ – 67

 خالد بن ولید-عبدالملک مروان      د  –مروان بن حکم      ج  –هشام بن عبدالملک    ب  –الف  

 در دوران امام صادق )ع( وضعیت فرهنگی چگونه بود ؟ – 68

       پیدایش مکتب های فکری گوناگون –دوران پیدایش و گسترش فرهنگ    ج  -دوران تحول فکری   ب –الف  

 همه موارد  –د 

نسل اسالمی این دوره را از نظر آگاهی و شناخت    ،چرا در دوران امام صادق )ع( – 69

 ب و معارف آن در پایین ترین سطح ارزیابی می نمایند؟نسبت به اسالم نا



 به جمع  امت بزرگ اسالمی  از ملیت های مختلفمسلمانان  تازه نسل جدیدی ازپیوستن  -الف 

 حاکمیت جو اختناق و فشار از سوی حکمرانان اموی و عباسی  -ب 

و ارشاد امت و تحریف بسیاری  از حقایق اسالمی توسط عالمان  برکناری پیشوایان دینی از منصب رهبری –ج  

 همه موارد -د                       درباری   

منشاء پراکندگی و اختالف در نیرو های خودی در زمان امام موسی بن جعفر )ع( چه  – 71 

 بوده است ؟

 حاکمیت جو اختناق و حکومت پلیسی عباسیان -الف

را جانشین امام صادق  اوبعضی مسئله اسماعیل فرزند امام جعفر صادق )ع( بود که چون پسر بزرگ امام بود  -ب 

 )ع( می دانستند

 بی ارادگی و بی توجهی امت  اسالمی  نسبت به سرنوشت خود  که یکی از مشکالت عمده جهان اسالم بود -ج  

 الف و  ب -د 

 کاظم )ع( چه بوده است ؟الیت امام محورهای مهم فع – 71 

         تقویت و پشتیبانی شیعیان  –نظارت بر عملکرد شیعیان    ج  -رهبری تشکیالت سیاسی شیعه   ب –الف 

 وارد مهمه  -د

 مهمترین انگیزه سیاسی مامون از خالفت و والیت عهدی امام رضا )ع( بوده است ؟ - 72

          فرو نشاندن قیام علویان   ج خالی کردن صحنه از وجود امام رضا )ع(   -جلب رضایت ایرانیان    ب –الف 

 همه موارد  -د

اهداف مامون از احضار امام جواد )ع(  به دربار عالوه بر تحت نظر قرار دادن امام )ع(  – 73

 ؟ با شیعیان چه بوده استایشان  و کنترل آن حضرت و قطع روابط 

 باز داشتن امام )ع( از اندیشه مبارزه علیه حکومت  –الف  

 اثبات حسن نیت خود نسبت به اهل بیت )ع( و برائت خویش از خون امام  رضا )ع( –ب  



 خود نسبت به بیت امامت  تتاکید بر درستی سیاس –ج 

 همه موارد -د

 می فرمایند ؟ معنیمقام معظم رهبری والیت را در اصطالح  و استعمال چگونه  - 74 

 حکومتی که در آن اقتدار حاکمیت هست ولی خود خواهی نیست   –الف  

 همه موارد  -استبداد به رای نیست   د –ست    ج هجزم و عزم قاطع  -ب 

 والیت فقیه که به معنای اداره امور جامعه اسالمی است  از کجا سرچشمه می گیرد ؟ – 75

 از طریق اتنخابات خبرگان و اتنخاب والیت فقیه توسط خبرگان -الف   

 ازطریق صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و علمای دینی  –ب 

 از امام معصوم ، پیامبر )ص ( و خدا –ج 

 مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت -د 

 مهم ترین دلیل اثبات اصل والیت فقیه چیست ؟ – 76

 هر سه مورد -د     روایات دینی  –ج     آیات قرآنی  -ب    دلیل عقلی  –الف  

 امام خمینی )ره ( مصادیق اولی االمر را چه کسانی می دانند ؟ – 77 

 همه موارد -کارگزاران حکومت اسالمی   د –فقهای عادل   ج  –مراجع شیعه      ب  –الف  

 مهم ترین اشکال نظریه انتخاب ولی فقیه از طرف مردم چیست ؟  - 78

 مشروعیت او از رای مردم خواهد بود که چنین نیست  –الف 

 و اگر مردم نخواستند ساقط می شودولی فقیه وکیل مردم محسوب می شود  -ب 

مشروعیت نخواهد  حدود والیت ولی بستگی به تعداد طرفداران خواهد داشت که در صورت به  حدنصاب  –ج  

 همه موارد  –د               .داشت



 وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟  - 79

حفاظت و حراست از دین و  –هدایت سیاسی و بصیرت افزایی  ج  -هدایت و رهبری جامعه اسالمی   ب –الف 

 همه موارد -جامعه اسالمی     د

 چیست ؟آثار وبرکات والیت فقیه در جامعه اسالمی  -81

 در مسیر تحقق شریعت اسالمی گرفتن قرار  –الف  

 زمینه سازی برای پیشرفت جامعه اسالمی -ب 

 کمک به تحقق آزادی حقیقی  و وحدت و انسجام جامعه اسالمی  –ج  

 همه موارد .-د 

آثار آیه سوم سوره مبارکه هود  ) ... توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا ...( داللت بر کدامیک از -81

 توبه می نماید؟

الف( آمرزش گناهان         ب(برخورداری از مواهب الهی و زندگی شیرین          ج(تبدیل لغزشها به حسنات           

 د(الف و ب

اعتماد و اتکال به خداوند و واگذاری فرجام کارها به قدرت الیزال او ، تعریف کدامیک از -82

 موارد ذیل  می باشد؟

 ب(تفویض                                      ج(اختیار                                                   د(رجاء                            الف( توکل  

هرکس به قضا و قدر الهی راضی نباشد ، چه چیزی در دینش راه  طبق فرمایش امام علی )ع(،-83

 پیدا  می کند؟

 ب(عداوت و دشمنی                               ج( کفر                              د(بی تفاوتی                الف( شرک           

 پایه و اساس توکل چیست؟-84

            الف( ایمان حقیقی به خداوند                  ب(شناخت خداوند                           ج( ناامید بودن از غیر              

    د(الف و ب

آیه سی و یکم سوره مبارکه اعراف ) یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ... ( داللت بر چه -85

 مطلبی دارد؟

الف( هدفمند کردن حس زیبا پسندی مومنان        ب(تزیین و آراستگی     ج( شانه زدن و مرتب کردن ظاهر برای هر نماز      

 د(همه موارد  



 بنا به فرمایش امام صادق)ع( کدام اعمال ارزش بیشتری دارد؟-86

     الف( خواندن نماز در اول وقت                  ب(نیکی به پدر و مادر                        ج( جهاد در راه خدا                  

 د(همه موارد

 قیامت چه کسی می باشد؟بنا به فرمایش پیامبر اعظم)ص( سرور نیکوکاران در روز -87

    الف( کسی که پس از مرگ پدر و مادر به آنها نیکی کرده باشد.                  ب(کسی که در راه خدا جهاد می کند.                   

 ند.ج( کسی که قرآن را فراگرفته و به دیگران نیز می آموزد.                     د(کسی که به نیازمندان کمک می ک  

 بر اساس روایات اسالمی ،  منشأ حسن خلق  چیست؟ -88

                      الف( خردورزی                  ب(بزرگواری خانوادگی                        ج( خوش طینتی و حیا           

 د(همه موارد

 بنا به فرمایش امام صادق)ع( ایمان چه کسانی کامل است ؟ -89

 الف( راستگویان                 ب(امانتداران                   ج( افراد خوش اخالق و داری حیا                       د(همه موارد 

 بنا به فرمایش امام علی)ع( ، اساس و پایه ایمان چیست؟-91

 د(الف و ب                       الف( امانتداری                ب(راستگویی                        ج( بردباری

 مبنای رسالت همه پیامبران در چیست؟-91

 الف( امانتداری                ب(راستگویی                        ج( بردباری                       د(الف و ب

 ابعاد تعاون که مورد تایید عقل و شرع بوده چیست؟-92

          الف( تعاون در کارهای نیک و  مشارکت در اجرای حق                                  ب(همراهی در انجام طاعات و عبادات             

 ج( همکاری در هدایت و اصالح دیگران                                                         د( همه موارد  

 ری نکردن با دیگران کدامند؟پیامدهای همکا-93

ج(عذاب الهی              الف( خروج از اسالم و قطع شدن والیت الهی           ب( بی کسی در دنیا و آخرت       

 د(همه موارد

 در سخنان رهبران الهی ، پرداخت حقوق مردم با چه تعابیری آمده است؟-94

رترین عبادات     ج( یکی از درجات توبه و سبب ورود به بهشت        الف( رکن دین و زمینه ساز ادای حق اهلل    ب(ب

 د(همه موارد

 بنا به فرمایش امام علی)ع( زینت بزرگواریها چیست؟-95

                الف( عفو و گذشت                ب(ایثار و شهادت                       ج( حسن خلق و محبت                   

 و عمل صالحد(ایمان 

 سوره مبارکه حجر ) فاصفح الصفح الجمیل ( داللت بر چه مطلبی دارد؟ 85آیه -96

 د(ایمان و عمل صالح            الف( عفو و گذشت           ب(ایثار و شهادت          ج( حسن خلق و محبت                  



آثار و برکاتی برای عفو بیان شده با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین)ع( چه -97

 است؟

الف( عفو الهی و نصرت خدا       ب(طول عمر و عزت دنیا و آخرت        ج( رهایی از دوزخ و پاداش بسیار           

 د(همه موارد

 بهترین نوع ایثار چیست؟-97

است الهی بر هوای نفس         الف( مقدم داشتن دیگران بر خود    ب(ترجیح حق بر باطل       ج( مقدم داشتن خو

 د(همه موارد

 آیه یکم سوره مبارکه مائده ) یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ( داللت بر چه مطلبی دارد؟ -99

الف( احترام به همه پیمان ها            ب(وفای به عهد و پیمان                  ج( پیامدهای پیمان شکنی                  

 موارد د(همه

 آیه دهم سوره مبارکه فتح ) فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ( داللت بر چه مطلبی دارد؟ -111

الف( احترام به همه پیمان ها            ب(وفای به عهد و پیمان                  ج( پیامدهای پیمان شکنی                  

 د(همه موارد

 پیمان شکنی محسوب می شود؟کدامیک از موارد ذیل از آفتهای -111

الف( سلب اعتماد عمومی      ب(کم شدن اعتبار و ارزش پیمان شکن      ج( خواری در مقابل دوستان و دشمنان      

 د(همه موارد

 مشخصه اصلی و اساسی انقالب اسالمی با همه انقالبها و نهضت ها چیست؟-112

باورها و اعتقاد مردم مسلمان    ج( در چهارچوب مکتب اسالم    الف( تمایز آن به لحاظ نظری و عملی    ب(ریشه در

 د(همه موارد

 نقش اصلی و تعیین کننده در شکل گیری انقالب اسالمی چیست؟-113

 الف( امدادهای غیبی            ب(دین و حاکمیت قوانین الهی                  ج( قیام مردم                          د(همه موارد

 مهمترین تفاوت انقالب اسالمی با دیگر انقالبهای صورت گرفته در چیست؟-114

 الف( امدادهای غیبی            ب(دین و حاکمیت قوانین الهی                  ج( قیام مردم                          د(همه موارد

 دالیل و زمینه های انقالب اسالمی چیست؟-115

ب(مجموعه ای از علل نزدیک                  ج( انقالب مشروطه                                      الف( در طول تاریخ شیعه

 د(الف و ب

کدامیک از موارد ذیل به عنوان زمینه های تاریخی وقوع انقالب اسالمی مطرح -116

 می شوند؟



ج( نهضت ملی شدن صنعت نفت            الف( انقالب مشروطه            ب(سیاست های ضد دینی سلسله پهلوی      

 د(همه موارد

 فرجام انقالب مشروطه به چه انجامید؟-117

                                                                                          1314ب(آغاز سلطنت پهلوی ها در سال                                                         1299الف( کودتای رضاخان در سوم اسفند 

 ج( اعتماد به بیگانگان از جمله انگلیس                                                                  د(الف و ب

 کدامیک از موارد ذیل از مهمترین اقدامات رضاخان به شمار می رود؟ -118

                      هلوی           ب(کشف حجاب           ج( تضعیف و سرکوبی روحانیت        الف( تغییر سلطنت از قاجار به پ 

 د(رواج فرهنگ غربی در ایران

طرح به بن بست رسیدن  نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران توسط چه کشوری و در چه -119

 تاریخی منجر به کودتا شد؟
                   1342مرداد 28ج( شوروی درکودتای                      1342مرداد 28ب( آمریکا درکودتای                   1332مرداد 28الف( آمریکا درکودتای 

           1332مرداد 28د( انگلیس درکودتای 

 محتوای الیحه انجمن های ایالتی و والیتی چه بود؟-111

الف( شرط مرد بودن از رای دهندگان و انتخاب شوندگان حذف شود.            ب( شرط مسلمان بودن از رای دهندگان و انتخاب شوندگان  

 ه موارد.                   د(همحذف شود ج( شرط سوگند به قرآن  از رای دهندگان و انتخاب شوندگان                              حذف شود.           

 مهمترین اهداف شاه از اعمال اصالحات تحت عنوان انقالب سفید چه بود؟-111

الف( خلع سالح مخالفان داخلی و خارجی     ب(مشروعیت بخشی به رژیم و جلب حمایت آمریکا     ج( بهبود وضعیت مردم       

 د(الف و ب

 محتوای الیحه کاپیتوالسیون چه بود؟-112

 اسارت و بندگی ملت و دولت ایران    ب(مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و خانواده های آنان      الف( قانونی شدن سند

 ج( تجددخواهی و سیاست های ضد دین و مذهب                 د(الف و ب

 حادثه خشونت بار جمعه سیاه در چه تاریخی رخ داد؟-113

 1356دی  19د(                    1356بهمن  29ج(                     1357شهریور  17ب(                   1357مرداد  7الف(  

 کدامیک از موارد ذیل از ویژگی های ممتاز انقالب اسالمی به شمار می آیند؟-114

 ج( تعلیم و تبلیغ                    د(همه موارد            الف( اسالمی و مردمی  بودن                    ب(رهبری         

جامعه روحانیت مبارز با شرکت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،  توسط چه کسی -115

 تشکیل شد؟

 د( شهید مفتح)ره(      الف( شهید بهشتی)ره(                   ب(شهید محالتی)ره(                     ج( شهید مطهری)ره(             

 

 مهمترین علت آغاز جنگ تحمیلی ، توسط رژیم عراق با همراهی آمریکا و متحدانش چه بود؟-116



 الف( ناکامی آمریکا در عملیات طبس                   ب(ناکامی آمریکا در کودتای نوژه                   

 الجزایر 1975د( زیاده خواهی رژیم عراق با لغو یک جانبه عهدنامه مرزی       ج( پیروزی انقالب اسالمی در ایران               

 بنی صدر چه راهکاری را برای دفع پیشروی رژیم عراق ارائه کرد؟-117

 الم آتش بسالف( مذاکره با آمریکا                   ب(حضور نیروهای مردمی                     ج( محاصره نظامی                   د( اع

 عامل افزایش توان دفاعی ایران در برابر تجاوز رژیم عراق و دشمنان چه بود؟ -118

      الف( فرماندهی امام راحل)ره( با عزل بنی صدر                   ب(تجهیز گروههای مردمی)بسیج( ، خودباوری و اراده ملی              

 الب اسالمی          د( همه مواردج( وحدت بین ارتش و سپاه پاسداران انق  

مهمترین عملیات های جمهوری اسالمی ایران برای تنبیه رژیم بعث عراق برای انهدام و از کار -119

 انداختن ماشین جنگی آنان چه بود؟

 د( همه موارد                   5)آزاد کردن فاو(                     ج( عملیات کربالی8الف( عملیات خیبر               ب(عملیات والفجر

 واکنش رژیم بعث عراق پس از فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسالم چه بود؟-121

 الف( عقب نشینی اجباری از مواضع اشغالی و  تجهیز و ساماندهی گروهک منافقین                                  

 ح شیمیایی                    ب(حمله به مناطق مسکونی )جنگ شهرها( و به کارگیری سال 

 ج( حمله به کشتی های نفتی و آلوده کردن محیط زیست )جنگ نفتکش ها( 

 د( همه موارد  

شورای امنیت موافقت  598حضرت امام خمینی)ره( در چه تاریخی با پذیرش قطعنامه -121

 نمودند؟

 1367تیر  13د(                    1367تیر  22ج(                      1367تیر  25ب(                   1367تیر  27الف( 

 عرصه امروزی تقابل استکبار جهانی با نظام اسالمی ایران چیست؟-122

 الف( تقابل اقتصادی                   ب( تقابل فرهنگی                     ج( تقابل سیاسی                   د( تقابل نظامی

پرسشی که پس از وقوع هر انقالبی در اذهان انقالبیون آن ایجاد می شود ، مهمترین -123

 چیست؟

 .                   الف( انقالب آنان چه دستاوردی  داشته است.                                     ب(نتایج انقالب آنان بر اساس اهداف اصولی بوده است

 ضرورت داشته است.                   د( همه مواردج( انقالب آنان در پی رسیدن به اهداف 

 اقتصاد مقاومتی یعنی :-124

        الف( نگاه به درون کشور و ظرفیتهای داخلی و طمع بریدن از بیرون                   ب( اقتصادی مردم بنیاد و دانش بنیان            

 د( همه موارد                                    ج( متکی به حرکت جمعی  و توسعه تولید داخلی        

 از دستاوردهای انقالب اسالمی است؟ کدام قسمتحول در نظام آموزش -125

                الف( دستاوردهای فرهنگی             ب( دستاوردهای اقتصادی و صنعتی               ج( دستاوردهای سیاسی          

 نظامید( دستاوردهای 



 دستاوردهای انقالب اسالمی است؟کدام قسم از برپایی مردم ساالری دینی -126

           الف( دستاوردهای فرهنگی           ب( دستاوردهای اقتصادی و صنعتی                 ج( دستاوردهای سیاسی                

 د( دستاوردهای نظامی

 وقی کشور داشته است؟چه عاملی نقش محوری در ساختار حق-127

                                 الف( انتخابات                                       ب( مردم ساالری دینی                                     ج( قانون اساسی   

 د( امنیت

 قانون اساسی تصریح به چه چیزی دارد؟ 152اصل -128

 الف( نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری                  

 ب(حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور                    

ج( دفاع از حقوق همه مسلمانان و نداشتن تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و داشتن روابط صلح آمیز با دولتهای  

 غیرمحارب

 د( همه موارد 

 ه گام دوم انقالب چیست؟بیانی-129

 الف( تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان                  

 ب(منشوری است برای دومین مرحله خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی                    

 ج( فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی 

 د( همه موارد 

ام خامنه ای )دام ظله( در بیانیه گام دوم انقالب ،آشکارترین وسیله با توجه به توصیه های ام-131

 عزت یک کشور چیست ؟

                            الف( عدالت و مبارزه با فساد                                    ب( اقتصاد                                  ج( علم و پژوهش     

 د( معنویت و اخالق

 چرا حکومت ها نمی توانند ، معنویت و اخالق را با قدرت قاهره ایجاد کنند؟-131

                                                                                 الف( حکومت ها باید خودشان منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند.                   

 ب( حکومتها زمینه را برای رواج معنویت و اخالق فراهم نمایند.                   

 ج( حکومت ها با کانون های ضد معنویت و اخالق مبارزه کنند.                              د( همه موارد

ده معرفی شده با توجه به بیانیه گام دوم انقالب ، چه چیزی به عنوان نقطه کلیدی تعیین کنن-132

 است؟

 ( آموزشالف( فرهنگ                                    ب( اقتصاد                                  ج( سیاست                           د

 فصل ششم : اصول عقاید شیعه

 بنا به فرمایش امام علی)ع( آغاز و ریشه دین چیست؟-133

 ب( پرستش خداوند                                  ج( کشف دین                  د( همه موارد                         الف( شناخت خداوند          



 منشأ اصلی دین و خداشناسی چیست ؟-134

 د( الف و ب               الف( طبیعت                                   ب( عقل                                  ج( فطرت             

هر انسان خردمندی جهان را بر پایه علت و معلول می داند ، داللت بر کدامیک از مصادیق -135

 فطرت می کند؟

                         الف( ارضای حس عشق و پرستش      ب( ارضای حس کمال خواهی        ج( ارضای حس حقیقت جویی       

 گی آدمید( ارضای حس وابست

 کدامیک از موارد ذیل از راههای خداشناسی محسوب می شود؟ -136

الف( لزوم شکر منعم                ب( جلب منفعت و دفع ضرر محتمل              ج( برهان امکان و وجوب و علت و معلول          

 د( همه موارد

 چیست؟ بنا به فرمایش امام علی )ع( ، معنای خداوند واحد است ،-137

 الف( مقصود یکی از اعداد باشد.                   

 ب( مقصود نوعی از جنس اراده شود.                   

 ج( مقصود اینکه در موجودات برای خدا شبیهی نیست و اینکه خداوند متعال در وجود ، عقل و وهم منقسم نمی شود. 

 د( همه موارد  

 لیس کمثله شئ( داللت بر کدامیک از اقسام توحید می نماید؟سوره مبارکه شوری )  11آیه -138

 الف( توحید در ذات                ب( توحید در صفات                ج( توحید در افعال               د( توحید در عبادت       

 ند؟امام صادق)ع( در پاسخ به یگانگی خداوند به چه آیه ای از قرآن کریم استناد نمود-139

                       الف( لو کان فیهما آلهه اال اهلل لفسدتا            ب( و لم یکن له کفوا احد                 ج( لیس کمثله شئ             

 د( و ال یشرک بعباده ربه احدا

 چرا عدل از اصول دین به شمار می آید؟-141

                                                                                                            ل می شود.الف( زیرا بسیاری ازصفات خداوند منطبق بر عد

      ب( زیرا مسأله معاد نیز مبتنی به مسأله عدل الهی است.                    

 د( همه موارد                              ج( زیرا رمزی است به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با هرگونه ظلم وستم      

سوره مبارکه آل عمران ) و ما اهلل یرید ظلما للعالمین ( داللت بر کدامیک از ابعاد و   118آیه  -141

 جلوه های عدل الهی می نماید؟

 نی                ب( عدل تشریعی                ج( عدل جزایی و کیفری               د( همه مواردالف( عدل تکوی

أ هم یقسمون رحمته ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا و سوره مبارکه زخرف ) 32آیه  -142

      ( پاسخ بر کدامیک از شبهات پیرامون عدل رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا

 می نماید؟



   ب( شبهه ناسازگاری شرور با عدل الهی                                                               الف( تبعیض یا تفاوت در جهان خلقت    

 د( همه موارد                                                         ج( شبهه ناسازگاری وجود شیطان با عدل الهی                          

سوره مبارکه بقره ) ... و عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی أن تحبوا   216آیه  -143

 ( پاسخ بر کدامیک از شبهات پیرامون عدل می نماید؟... شیئاو هو شر لکم

   ب( شبهه ناسازگاری شرور با عدل الهی                                                                                                                                                   الف( تبعیض یا تفاوت در جهان خلقت 

 د( همه موارد              ج( شبهه ناسازگاری وجود شیطان با عدل الهی                                

سوره مبارکه سجده ) الذی أحسن کل شیئ خلقه( پاسخ بر کدامیک از شبهات  7آیه -144

 پیرامون عدل می نماید؟

                                                                                     الف( تبعیض یا تفاوت در جهان خلقت                                                     ب( شبهه ناسازگاری شرور با عدل الهی      

 ج( شبهه ناسازگاری وجود شیطان با عدل الهی                                          د( همه موارد

 فلسفه وجود انبیاء با چه چیزی اثبات می گردد؟-145

 ب( حکمت خداوند                               ج( ادله نقلی)آیات و روایات(                          د( همه مواردالف( عقل                          

 روش شناخت انبیاء در چیست؟ -146

معاصر                               الف( اعجاز                                 ب( جمع آوری قراین                              ج( معرفی پیامبر پیشین یا

 د( همه موارد

 فلسفه و ضرورت بعثت انبیاء در چیست؟-147

 الگوالف( نیاز به قانون و ناتوانی بشر از قانونگذاری                                                                    ب( نیاز به 

 در جنبه های اخالقی و تربیتی                      د( همه مواردج( رسیدن به هدف آفرینش و تکامل انسان  

سوره مبارکه نحل )و لقد بعثنا فی کل امه رسوال أن اعبدواهلل( داللت بر کدامیک از   36آیه  -148

 وظایف و اهداف پیامبران می نماید؟

 ب( تعلیم ، تربیت ، انذار و تبشیر                     الف( دعوت به توحید و خداپرستی و اجتناب از پرستش طاغوت                 

 ندگانج( برپایی عدل و قسط ، حکومت و قضا                                                          د( یادآوری ، تذکر و اتمام حجت بر ب  

م مما کنتم تخفون من سوره مبارکه مائده )یا أهل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لک  15آیه  -149

 الکتاب( داللت بر کدامیک از وظایف و اهداف پیامبران می نماید؟

 وری وتذکر الف( تحریف زدایی                   ب( اتمام حجت بر بندگان                          ج( حکومت و قضا                     د( یادآ

 دلیل عقلی بر وجوب امامت چیست؟-151

 لهی                             یاز فطری انسان به رهبری                                                                         ب( لطف خداوند و تحقق حاکمیت االف( ن

 د( همه موارد            ج( ضرورت حفظ مکتب و تبیین آموزه های آن                                                            

 دلیل نقلی بر وجوب امامت چیست؟-151

 د( همه موارد  الف( آیه اولو االمر                   ب( آیه والیت                               ج( آیه تبلیغ                                



پایه و در کنار قرآن کریم قرار داده در کدام حدیث ، پیامبر اعظم)ص( ، أهل بیت خود را هم -152

 است؟

 د( حدیث غدیرالف( حدیث منزلت                   ب( حدیث ثقلین                               ج( حدیث خندق                                   

وضوع اعتقاد شیعه به اینکه انتخاب امام از مردم ساخته نیست و نمی توانند در چنین م-153

مهمی نظر دهند ، بلکه خداوند است که امام را تعیین می کند ، به کدامیک از مولفه های امامت بر 

 می گردد؟

 د( هدایتگریالف( جانشینی پیامبر)ص(                   ب( نص                               ج( تنفیذ احکام                                  

 عصمت امام چیست؟دلیل عقلی -154

                                     الف( اعتماد و اسوه بودن امام                   ب( نقض غرض                              ج( لزوم اتمام حجت     

 د( همه موارد

 کدامیک از موارد ذیل از شئون امامان به حساب می آید؟-155

               ب( مرجعیت دینی                          ج( والیت باطنی و معنوی                                الف( رهبری سیاسی و اجتماعی

 د( همه موارد

 دلیل اثبات معاد چیست؟-156

                  سان               الف( عدالت خداوند                                 ب( حکمت خداوند                          ج( جاویدان طلبی ان

 د( همه موارد

سوره مبارکه لقمان )یا   16در اندرزهای حکمت آموز لقمان حکیم به فرزندش با توجه به آیه  -157

بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی االرض یأت بها اهلل...( 

 تی اعتقاد به معاد دارد؟داللت بر کدامیک از آثار تربی

                         الف( اصالح نگرش انسان                   ب( برانگیختن احساس مسئولیت                     ج( دلگرمی و امید       

 د( ضمانت اجرایی قوانین

به معاد، باعث هوشیاری پلیس درونی انسان ، یعنی وجدان آدمی می شود( ،  عبارت ) اعتقاد-158

 داللت بر کدامیک از آثار تربیتی اعتقاد به معاد دارد؟

                         الف( اصالح نگرش انسان                    ب( برانگیختن احساس مسئولیت                     ج( عبرت آموزی        

 ضمانت اجرایی قوانین د(

عبارت ) با دقت در ساختار وجودی و روان شناسی انسان در می یابیم که فقط اعتقاد به  -159

معاد و باور به پاداش و کیفر اخروی ، چنین قدرت مهارکننده ای دارد ( ، داللت بر کدامیک از آثار 

 تربیتی اعتقاد به معاد دارد؟ 



ب( آرامش در بیکرانه ها                     ج( عبرت آموزی                   د( ضمانت اجرایی            الف( اصالح نگرش انسان         

 قوانین

عبارت ) انسان هیچ گاه در برابر تمنیات و تعلقات دنیوی زانو نمی زند و فریفته جلوه های  -161

 قاد به معاد دارد؟فریبای دنیا نمی شود ( ، داللت بر کدامیک از آثار تربیتی اعت

 الف( اصالح نگرش انسان          ب( برانگیختن احساس مسئولیت            ج( دلگرمی و امید             د( ضمانت اجرایی قوانین

 

حکم یا فتوای ولی امر مسلمین تا چه حد اجراشدنی است؟و در صورت تعارض با رای مرجع تقلید  - 161

 اعلم، کدام یک مقدم تر است؟

 الف(اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان الزم نیست و فتوای مرجع تقلید جایگاه خودش را دارد

 ب(اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند

 ا آن معارضه کند ج(اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان ضرورت ندارد و فتوای مرجع تقلید می تواند در مواردی ب

 د(اطاعت از حکم ولی فقیه اختیاری است و فرد باید نظر مرجع تقلید خودش را مالک قرار دهد

 مهمترین ویژگی های مرجع تقلید کدام است؟- 161

 الف(عاقل، بالغ، عادل، مرد، حالل زاده و شیعه دوازده امامی باشد

 ، زنده، اعلم باشدب(عاقل، بالغ، عادل، مرد، حالل زاده، شیعه دوازده امامی

 ج( عاقل، بالغ، عادل، مرد، حالل زاده، شیعه دوازده امامی، زنده، اعلم، به دنیا حریص نباشد و بر نفس سرکشش مسلط باشد

 د(موارد الف و ب صحیح می باشد

 برای انجام دادن اعمال، دانستن دلیل و فلسفه احکام ..........- 161

 ج(ضروری نیست    د(ضروری استالف( الزم است     ب(الزم نیست     

 پرداخت نکردن خمس مال در دین اسالم چه حکمی دراد؟- 161

 الف( پرداخت نکردن خمس مورد تاکید دین و از مستحبات است.

 ب(پرداخت نکردن خمس مورد تایید مانند کسب مال حرام است

 ج(پرداخت نکردن خمس از ضروریات دین اسالم است

 ن اعمال دیگر می شودد(پرداخت نکردن خمس موجب بطال

 تعیین سال خمسی بر چه کسی واجب است ؟- 161

 الف(برای کسیکه درآمد شخصی دارد، هرچند مقدار درآمدش کم باشد

 ب(برای هرکسی که به سن تکلیف رسیده باشد 

 ج(برای کسی که درآمد شخصی و زندگی مستقلی دارد و به اصطالح نان خور کسی به حساب نمی آید 

 درآمد شخصی دارد و درآمدش بیش از نیاز ساالنه خود و خانواده اش می باشد د(برای کسی که

 تراشیدن ریش )محاسن( چه حکمی دارد ؟- 166



 الف(تراشیدن ریش بیش از شماره چهار حرام است 

 ب(تراشیدن ریش فی نفسه اشکال ندارد

 ج(تراشیدن ریش با ماشین مکروه است

 احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتب می شود د(تراشیدن ریش، بنابر احتیاط حرام است و 

آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا الیک کردن جنس - 161

 مخالف در فضای مجازی حرام است ؟

 الف(ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده باشد حرام است

 باشد یا خوف وقوع حرام در میان باشد، جایز نیست ب(ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده

 ج(ارتباط با نامحرم اگر به صورت زنده و واقعی باشد حرام است

 د(ارتباط با نامحرم از طریق فضای مجازی گناهی نابخشودنی است 

 معامالت بانکهای جمهوری اسالمی ایران چه حکمی دارند؟- 161

 ی بوده و مطابق با شرع مقدس اسالم باشد جایز است الف(معامالت بانکها اگر براساس عقود اسالم

 ب(هر معامله به صورت جداگانه باید بررسی شود و مکلف موظف است از ربا نبودن آن اطمینان حاصل کند

ج(به طور کلی معامالت بانکی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام 

 دهند اشکال ندارد و محکوم به صحت استمی 

 د(در حکومت اسالمی هر معامله ای که توسط نهاد ها و سازمان های وابسته به حکومت انجام شود محکوم به صحت است

 

 سواالت تاریخ اسالم

 چرا امام حسین )ع( در عهد معاویه به صلح برادرش امام حسن )ع( وفادار ماند؟- 161

 تش مقاصد شوم خود را با شعار دفاع از اسالم خواهی جامه عمل می پوشاندالف(معاویه در دوران حکوم

 ب(مردم عراق بر اثر تحمل جنگهای متعدد از جنگ و مبارزه خسته شده هرنوع برخورد نظام حاکم را بی اثر می انگماشتند

عناوینی چون ))خال المومنین (( و ))کاتب ج(معاویه با بهره گیری از حیله گری چهره شایسته ای از خود نشان میداد و در پوشش 

 الوحی(( جایگاهی ویژه در میان مسلمانان یافته بود

 د(همه موارد صحیح است

 مهمترین مشکالت دوره حکومت حضرت علی )ع( چه بود؟- 111

 الف(تجدید حیات فرهنگ جاهلی 

 ب(تحریفات دینی و جامعه طیقاتی و فساد اجتماعی و دین گرایی

 م بیت المال و فاصله طبقاتی بین غنی و فقیرج(تبعیض در تقسی

 د(موارد الف و ب صحیح است 

 ترجمه و مفهوم این آیه جهاد چیست؟ )) و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه یکون الدین هلل((- 111



 الف(با جنگجویان دشمن بجنگید زیرا آنها دشمن شما هستند و خدا بر یاری شما تواناست

 آنها را برطرف کنید که خدا برهمه حاکم استب(با مشرکین بجنگید و فتنه 

 ج(با کافران بجنگید تا فتنه از روی زمین رخت بر بندد و دین خدا بر همه حاکم شود

 د(با منافقان بجنگید تا قتنه از روی زمین رخت بر بندید و دین حق بر همه حاکم است

کوهای تبلیغاتی بدنبال فرهنگ حاکمیت بنی امیه در دوران امام حسین )ع( با در اختیار گرفتن س- 111

 سازی چه محورهایی بودند ؟

 الف(فضاسازی فرهنگی برای طرح شایستگی ها و فضایل دروغین بنی امیه 

 ب(امویان دین را ابزار اهداف شوم خود قرار دادند و هرگز از باورهای جاهلی خود فاصله نگرفتند

 بیت علیه السالم ج(تهاجم گسترده فرهنگی بر ضد رقبای خود به ویژه اهل 

 د(موارد الف و ج صحیح است 

 کدام گزینه از مهمترین انگیزه های  سیاسی مامون برای والیت عهدی امام رضا )ع( نیست؟- 111

 الف(جلب رضایت ایرانیان که به تشیع و دوستی علی )ع( و دودمانش روی آورده بودند

 ام رضا)ع(ب(سرکوب قیام های علویان و از بین بردن مخالفان به نام ام

 ج(خالی کردن صحنه از وجود امام رضا )ع( و دور کردن او از زندگی اجتماعی و پایگاه های مردمی

 د(مشروعیت بخشیدن به وجهه منفی و منفور خالفت و حکومت خویش

 نتایج تربیت و شاگرد پروری حضرت امام جعفر صادق )ع( در رشته های مختلف علمی چه بود؟- 111

 الف(مبارزه با خطوط انحرافی و جریانهای فکری و سیاسی و پاسداری از حریم امامت 

 ب(مناظره های علمی و اعتقادی در موضوعات گوناگون فقهی تفسیر احکامی و اخالقی که منجر به پاس داشتن مکتب تشیع شد

 ج(این تالش پیگیر موجب تقویت فقه اسالم ناب شده و به آن نظم و انسجام بخشید

 د(همه موارد 

 از بزرگترین اشتباهات خواص بی بصیرت در دوران امام حسین )ع( ..........- 111

 الف( غفلت و نداشتن درک صحیح بود

 ب(سستی خواص بود 

 ج(تشخیص ندادن تکلیف بود

 د(همه موارد صحیح است

الزم است از شاخص ها و معیارهای امام زمان )ع( برای جانشین خودش در زمان غیبت که بر مردم - 116

 وی پیروی کنند ؟

 الف(فقیه جامع الشرایط که از نفسش و از دینش محافظت کند 

 ب(فقیه جامع الشرایط که مخالف هوا و هوس و مطیع موالیش باشد

 ج(با چنین خصوصیاتی بر مردم الزم است که از فقیه دارای جامع الشرایط مثل امام زمان پیروی کنند 



 د(همه موارد صحیح است

 االت حکومت اسالمیسو

 چرا اختیارات ولی فقیه  مقید به قانون اساسی نیست؟- 111

ی اسالم و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.          الف( به سبب آن که حکومت، یکی از احکام اولیه

دیگر آحاد جامعه است.          ج( به سبب آنکه ب( به دلیل اینکه ولی فقیه به لحاظ شخصی )نه حقوقی( در برابر قانون مانند 

 پذیرد.کند.         د( چون والیت اصوالً قیدی نمیقانون اساسی مشروعیت و اعتبارش را از ولی فقیه کسب می

 الشرایط و رد آن در چه حدی است؟طبق فرمایش امام جعفر صادق)ع(، عدم پذیرش ولی فقیه جامع- 111

ی هزار هزار روزه        ج( در حد خروج از ایمان است           د( است.           ب( در حد کفاره الف( در حد شرک به خداوند

 در حد پذیرش والیت طاغوت است.

 شود؟الشرایط گفته میبه چه کسی فقیه جامع- 111

     الف( کسی که بیشتر از احکام شرعی و قوانین کلی اسالم)کتاب، سنت، اجماع و عقل( را بداند.      

 ی استنباط احکام شرعی و قوانین کلی اسالم را داشته باشد.          ب(کسی که قوه

ج( کسی که قوه و نیروی فعلی برای استخراج همه یا بیشتر احکام شرعی و قوانین کلی اسالم را از منابع)کتاب، سنت، عقل و 

 نسبتاٌ کامل، دارای تقوا و مدیریت سیاسی و اجتماعی هم باشد. اجماع( را داشته باشد.          د( کسی که عالوه بر اسالم شناسی

 الشرایط در حکومت اسالمی چیست؟بر اساس حکم عقل علت وجود ولی فقیه جامع- 111

 الف( زیرا اجرای قانون اسالم باید به دست کسی انجام شود که بهترین شناخت را نسبت به قانون اسالمی داشته باشد.

 ی یک جامعه قرآن کریم و دستورات خداوند است.نیاز به قانون دارد و بهترین قانون برای ادارهی جامعه ب( چون اداره

 ج( بر اساس حکم خداوند در قرآن کریم و نصب فقیه به صورت عام از طرف امام معصوم انجام گرفته است.

 فقیه عادل و مدبّر و مدیر باشد.ی اسالمی باید در دست ی جامعهد( روایات متعدّدی از طرف معصومین است که اداره

 

 یاسالم یتاخالق و تربفصل چهارم ـ 

 مادر نیست؟  و پدر به نیکی کدام گزینه از آثار- 111

 انسان به فرزندان نیکی روزی، در گشایش عمر، شدن الف( طوالنی

 آبرو نشدن در نزد مردم ب( نگرفتن بیماری ناعالج و بی

 السالم ائمه علیهم پیامبر و خشنودی مقبول، ثواب حج از برخورداری ج(

 قیامت در آسان حسابرسی و آسان د( مرگ

 وضعیتش چگونه است؟نباشد؛  راضى( خدا قدر و) قضا به هرکس ؛السالم على علیه حضرتطبق فرمایش - 281

 الف( روزیش تنگ خواهد شد

 ب( آبرویش در دو دنیا خواهد رفت

 ج( شیطان بر قلبش دست پیدا کرده است



 است کرده پیدا راه دینش در کفرد( 

 بر آن است، کدام است؟ توبهستون استواری که السالم  علیهعلی ن یمؤمنالامیرطبق فرمایش - 111

 (گناه به) بازگشت عدم بر تصمیماعضا و جوارح و  با گناه( عملى)زبانى، ترک  خواهى قلبى، آمرزش پشیمانىالف( 

 اعضا و جوارح و جبران خطاهای گذشته با گناه( عملى)زبانى، ترک  خواهى قلبى، آمرزش پشیمانىب( 

 هایی که بر بدن از حرام روییده ( و اب کردن گوشتگناه به) بازگشت عدم بر تصمیمو زبانى،  خواهى قلبى، آمرزش پشیمانىج( 

 های گذشتهاعضا و جوارح و جبران خطا با گناه( عملى)زبانى، ترک  خواهى ، آمرزشد( تفکر و تأمل بر عواقب گناهان قبلی

 گذشت نیکو طریق به(؛ 11)حجر:  الْجَمیلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ» آیه دررا « جمیل صفح»السالم  على علیه امام- 111

 اند؟ چگونه تفسیر فرموده« کن

  مجرم سرزنش و عتاب بدون عفو الف(

 اند ب( گذشت از خطاهایی که مردم بدون عمد مرتکب گردیده

 و چه غیر عمدیج( گذشت از همة خطاها چه عمدی 

 رود د( عفو مجرمینی که امید به توبة آنان می

 

 یاسالم یبا انقالب و نظام جمهور ییآشنا

 در تقابل نظری با انقالب اسالمی به دنبال چه اهدافی است؟ نظام سلطۀ جهانی به سرکردگی امریکا- 111

 کانالیزه کردن، استحاله و دگردیسی در پیام و ابالغ انقالبالف( 

 انقالب اسالمی و تغییر نظام حکومتی ایران به صورت آرام و بدون نبردب( شکست 

 های مقاومت در جهان گیری هسته ج( جلوگیری از شکل

های  وسیله گروه عنوان اسالم صلح و یک نمونه از اسالم خشن به عنوان اسالم انقالبی به د( ارائة یک نمونه از اسالم امریکایی به

 تکفیری

 ها در جهان چه بود؟ انقالب اسالمی، با دیگر انقالب فرق حضور مردم در- 116

حضور داشتند اما در انقالب ایران همة  بورژواها یا کارگران، دهقانانمثل  مردم از خاصی گروه جهان بزرگ هاى انقالبدر  الف(

 ها حاضر بودند گروه

ای  اما در انقالب ایران هیچ قدرت بیگانه های بزرگ جهان همیشه یک قدرت خارجی حامی انقالبیون بوده است، ب( در انقالب

 حضور نداشت

 های بزرگ جهان بر اساس ایجاد تساوی بین مردم بود، اما انقالب اسالمی از ابتدا شعار عدالت سر داد ج( انقالب

 د( ب و ج صحیح است

 کدام است؟ خرداد پانزده پیامدهاى قیام ترین مهم- 111

خمینى  امام شخص روحانیت، خاصه به مبارزه انتقال پهلوى و دولت در اصالحات ایجاد از مردم ناامیدى کامل الف(

 الزکیه نفسه اهلل قدس



 الزکیه نفسه اهلل خمینى قدس امام های سیاسی با نهضت اسالمی تحت لوای رهبری واحد شخص ب( همراهی همة گروه

 الزکیه نفسه اهلل خمینى قدس امام بری شخصج( بیداری روحانیت به ویژه علما و شروع حرکت انقالبی روحانیون به ره

 خوار د( روشن شدن وابستگی رژیم پهلوی به اجانب به ویژه آمریکای جنایتکار و جهان

 چه فرمودند؟ اقتصادی ازسوی بیگانگان در باره تحریمالزکیه  نفسه اهلل قدس راحل امام- 111

 این تحریم به معنای واقعی کلمه یک جنایت استالف( 

 هایی را برای ما به وجود آورده تواند یک فرصت باشد که تا کنون هم تا حدود زیادی فرصت تحریم میهمین ب( 

 بودیم غافل آن از ما که ای الهی بود خارجی تحفه کارشناسان اخراج و اقتصاد تحریم و جنگ ج( این

 شود به زانو درآورد ها نمی ایران را با فشار و تحریم و تهدید و مانند ایند( 

 در موضوع علم و پژوهش چیست؟ ای از جوانان عمومی امام خامنه در بیانیه گام دوم انقالب، مطالبۀ- 111

 های جهانی پیش بروید الف( در این راه خستگی معنا ندارد و باید بدون توجه به محدودیت

 گیرید پیش در جهاد یک همچون و بیشتر مسئولیت احساس با را راه ب( این

 دارید برای رسیدن به پایة علمی که جهان غرب به آن دست یافته است، بکوشیدج( هر چه در توان 

 های افتخار علمی از فدا شدن جزییات نهراسید  د( در راه رسیدن به قله

 بر اساس متن بیانیه گام دوم انقالب، وظیفۀ حکومت در باره معنویت و اخالق چیست؟- 111

 باشند معنوی داشته اخالقی و رفتار و منش باید خود

 کنند فراهم جامعه )معنویت و اخالق( در برای رواج را  زمینه

 بستیزند معقول شیوۀ اخالق، به و معنویت های ضدّ کانون ج( با

 د( هر سه مورد

 

 شیعه عقاید اصولفصل ششم ـ 

 از اصول دین شمرده شده است؟« عدل»چرا از میان همۀ صفاتِ خداوند، - 111

 مسئلة معاد نیز مبتنى به مسئلة عدل الهى استو  کند به آن بازگشت مىخداوند بسیارى صفات دیگر الف( 

 هاى مذهبى دیگر وجود داشت ها و نِحله ها، مکتب گیرى در برابر انحراف فکرى و عقیدتى خطرناکى بود که در گروه موضعب( 

 رمزى است به احیاى عدل در جوامع بشرى و مبارزه با هرگونه ظلم و ستم ج( 

 مواردد( همه 

 کدام آیه بیانگر عدل خداوند است؟- 111

 «میراند کند و مى ابراهیم گفت: خداى من آن کسى است که زنده مى( 158؛ )بقره:  إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ»الف( 

پروردگار عالمیان! * همان کسى )است( که مرا آفرید، و  (78و  77: )شعراء ؛ هْدِینِالَّذِى خَلَقَنىِ فَهُوَ یَ*  رَبَّ الْعَالَمِینَ ...»ب( 

 «کند پیوسته راهنماییم مى

السالم[ گفت: پروردگار ما همان کسى است که  ]حضرت موسى علیه (55طه: ) ؛ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى کُلَّ شَیْ  قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى»ج( 



 «هدایت کرده است ،بوده داده، سپسچه را الزمة آفرینش او  به هر موجودى، آن

که زمین را براى شما محل )است(  کسیهمان ( )پروردگار من( 55طه: )الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فیها سُباُلً »د( 

 «هایى در آن ایجاد کرد آسایش قرار داد؛ و راه

 چیست؟ منظور از توحید در صفات- 111

 ذات خدا، عینِ علم اوست و علمش عینِ ذات او این است کهالف( 

 هیچ دوگانگی میان ذات الهی و صفاتش نیست ب( 

 توان مرزی میان ذات و صفات قائل شد هرگز نمیج( 

 د( هر سه مورد

 خداوند نیست؟ ىتلاعد یبدلیل شیطان  چرا خلق- 111

 ردالف( خداوند در خلق موجودات آزاد است و بنده حق اعتراض به موال را ندا

 وسوسه است  نفوذ شیطان در اندیشة او، منحصر به حدِّ و از اعمال خویش مجبور نیست کی انسان در هیچب( 

 کنند ها را آزمایش کند تا ببیند کدام یک بهتر عمل می وسیلة او انسان ج( خداوند شیطان را خلق کرد تا به

 عدالتی باشد پس خداوند بدی خلق نکرده تا نشان بی اند نیافریدنىها همه از نوع نیستى و  ماهیت شر عدمى است؛ یعنى بدىد( 

 السالم از امامت است؟ کدام گزینه تعریف امام رضا علیه- 111

 الف( امامت، مقام پیامبران و میراث جانشینان انبیا است، امامت، جانشینى خدا و رسول اوست

 ب( امامت، ریشه و اساس اسالم رشدیابنده و شاخة بلند آن است

 ج( امامت اتصال بندگان بدون واسطه به حجت الهی و با واسطه به معدن عظمت ربانی است

 د( الف و ب

 کند؟ کدام آیه بر تحریف نشدن قرآن داللت می- 116

 (15:  هبقر) عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَۀٍ مِنْ مِثْلِهِ  رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى  وَ إِنْ کُنْتُمْ فیالف( 

 (88)اسراء:  أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ  لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلىقُلْ ب( 

 (21یوسف: ) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَج( 

 (9حجر: ) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَد( 

 برای را پیامبریکدام آیه مؤید این است که از دیدگاه خداوند عقل انسان کافی نیست و الزم است - 111

 ؟بفرستد او هدایت

 «انگیزیم ( )به خاطر بیاورید( روزى را که از هر امّتى گواهى بر آنان برمى88نحل: )وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً »الف( 

( )به یاد آورید( روزى را که از هر امتى، گواهى از خودشان بر 89نحل: )کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ   وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی»ب( 

 «انگیزیم ها برمى آن

 «برانگیزیم را پیامبری که این تا نیستیم کننده عذاب ما(؛ 25)اسراء:  وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا»ج( 

 د( الف و ب



 ؟کنند اعمال نیک و بد را با نتایج اخروى بیان مى ۀکه رابطاست آیاتى کدام گزینه از دستۀ - 111

ى دراز و دورى گمراه دچار ،قتیورزد، درحق کفر نیبازپس روز و امبرانشیپ و ها کتاب و او فرشتگانِ و خدا به هرکسالف( 

 (251)نساء:  است شده

 خواهند سختى عذاب ،اند کرده فراموش را حساب روز که آن[ ىسزا] روند، به مى در به خدا راه از که ىکسان، قتیقحدرب( 

 (11)ص:  داشت

 (8)لقمان:  دارند نیقی آخرت به و دهند مى زکات و دارند مى پا بر را نماز که اند ىکسان، نیمحسنج( 

 (22)فرقان:  کند مى بیتکذ را امتیق که ىکسى برا میکرد را آماده سوزان آتشد( 

 کدام گزینه از دالیل لزوم وجود معاد است؟- 111

 اساس حکمت خداوند، مرگ پایان زندگى نیست برالف( 

 ها نیز محدود خواهد بود.  رو، پاداش و کیفر انسان هاى دنیا محدود است. ازاین ها و تلخى ب( لذت

 هاى بعدى مؤثر است بسیارى در نسل اعمال و  عمل هرکس محدود به دوران زندگى او نیست ۀپروندج( 

 د( ب و ج

 ى اعتقاد به معاد نیست؟تیترب آثارکدام مورد از - 111

 ها آرامش در بیکرانهو  انسان نگرش اصالحالف( 

 ىآموز عبرتو  تیمسئول احساس، برانگیختن شهوات و زیغرا کنترلب( 

 الهی، امید به پاداش اخروی و توبه و استغفارج( ترس از عذاب 

 امید وى دلگرمو  نیقوانیى اجرا ضمانت، و شجاعت و شهامتد( 

 

 

 

 موفق و موید باشید.

 


