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 پناهی که می توان به آن تکیه کرد چیبست؟ برای عبور از بحران تنها جان -1

 الف : نیروهای مسلح         

 ب: پناهگاه محکم       

 ج: اقتصاد            

 د: ولی خدا

 

از اصحاب امام علی )ع( ، امام حسن)ع( و امام حسین )ع( بود ولی در یاری کردن  چرا سلیمان ابن صرد خزاعی با اینکه -2

 امام عصر خود کوتاهی کرد؟

 الف: به علت بیماری و ضعف شدید     

 ب: نداشتن بصیرت سیاسی نظامی و عدم زمان شناسی       

 ج: در اختیار نداشتن تجهیزات و امکانات کافی          

 یام امام حسین )ع(د: عدم اطالع از ق

 

 تعریف والیت فقیه کدام است؟ -3

        الف: والیتی است که مردم انتخاب می کنند واز او پیروی می کنند  

 با نیروهای مسلح تقویت می شود        ب: والیتی است قدرتمند که

 ج: والیتی تشریعی است که از ناحیه خداوند بوده و به معنای اداره امور جامعه اسالمی می باشد            

 د: گزینه الف و ب   

 

 مراتب جایگاه والیت فقیه  کدام است؟ -4

 الف: خدا، رسول خدا، امامان معصوم)ع(، والیت فقیه       

                           ، والیت فقیه  امام معصوم، فرشته وحیب: خدا،     

                        والیت فقیه             پیامبر )ص( ،، فرشته وحیج: خدا،      

 مردموالیت فقیه، رسوا خدا)ص( ، د: خدا،      

 

 فقیه به چه معناست؟ -5

           الف: به معنای کسی است که فقط حکمرانی می کند               

 کسی است که دارای علم سخنوری استب: به معنای 

 دارد و متخصص در این امر استاز دین  ج: به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق 

 د: به معنای کسی است که دارای قدرت بیش از حد باشد
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 ؟می شود الق طه چه کسانی اب مراالی لوا -6

 الف: فرشتگان الهی       

 امبر)ص(         ب: پی  

          ج: مجتهدین

 د: امامان معصوم)ع(

 تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه جامع الشرایط چه حکمی دارد؟ -7

 الف: مستحب است             

 ب: مجاز است              

 ج: الزم نیست                

 د: واجب است    

 

 فراموش کردیم حکم آن چیست؟سهوا اگر یکی از ارکان نماز را  -8

 الف: نماز باطل است            

 ب: یک رکعت نماز احتیاط بجا می آوریم         

 ج: نماز باطل نیست              

 د: بعد از نماز دوسجده سهو بجا می آوریم       

 

 دست دادن با نامحرم چه حکمی دارد؟ -9

 الف: مکروه است            

 ب: حرام است                          

 ج: عقاب اخروی دارد             

 وج بد: گزینه   

 

 کدام موسیقی حرام است ؟ -11

 الف: هر موسیقی که به انسان احساس خوشحالی دست بدهد 

 ب: هر موسیقی که غم و ناراحتی به همراه داشته باشد

 ج: هر موسیقی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد

 شودد: هر موسیقی که دردستگاه های موسیقی اجرا 

 

 اصول دین و فروع دین ............... هستند؟ -11

 الف: هر دو تقلیدی هستند                 
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 ب: هر دو تحقیقی هستند              

 ج: اصول دین تقلیدی و فروع دین تحقیقی است

 د: اصول دین تحقیقی و فروع دین تقلیدی هستند

 

 چیست؟وظیفه مکلف برای شناخت احکام دین و عمل به آن  -12

 الف: مکلف باید مجتهد باشد             

                     ب: مکلف باید مقلد باشد             

 ج: مکلف باید محتاط باشد

 د: مکلف باید مجتهد یا محتاط یا مقلد باشد

 

 مرجع تقلید کیست؟ -13

 الف: مجتهدی است که رغبتی به دنیا ندارد     

 االحتیاط استب: محتاطی است که قریب 

 ج: مجتهدی جامع الشرایط است

 د: مجتهدی است که در بعضی ابواب فقهی صاحب نظر است

 

 از راه های شناخت مرجع تقلید را نام ببرید؟ ییک -14

 الف: مکلف از مقلدین اهل تحقیق باشد       

        ب: خود مکلف از عالمان دینی باشد که بتواند مرجع تقلید دارای شرایط را بشناسد    

 ج: دونفر از مقلدین به اجتهاد وی گواهی دهند       

 د: دو نفر از اهل سنت وی را تایید کنند

 

 در چه صورتی می توان از مرجع فوت شده تقلید کرد؟ -15

 الف: مرجع تقلید اعلم بقای بر تقلید ازمرجع تقلید میت را اجازه دهد     

 تایید نمایندب: دو نفر عادل تقلید از مرجع تقلید میت را 

 ج: یک مجتهد زنده اجازه تقلید از مرجع تقلید میت را صادر نماید

 د: مرجع تقلید فوت شده قبل از فوت اجازه تقلید از خود را صادر نموده باشد

 

 اگر مکلف مدتی اعمالش را بدون تقلید انجام داده باشد چه حکمی دارد؟ -16

 الف: باطل است               

 هد دیگری صحیح است   ب: با اجازه مجت 
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 ج: اگر به وظیفه واقعی خود عمل کرده باشد صحیح است

 د: در صورتی که از مسائل بعدی از مجتهد زنده تقلید نماید صحیح است

 

 چهار مورد از مطهرات را نام ببرید؟ -17

 الف: آب، آتش، خاک، آفتاب             

 ب: آب، خاک، آفتاب، اسالم                

 تاب، خاک، زکات، خمس        ج: آف   

 جبران حق الناسد: خاک، آفتاب، اسالم، 

 

 وضو می باشد؟ تکدام یک از موارد زیراز شرایط صح -18

 الف: وضو به قصد قربت باشد، آب وضو پاک باشد           

 ب: آب وضو پاک باشد، هنگام وضو گرفتن حرف نزند          

 از غسل باشد ج:ظرف وضو مباح باشد، وضو به نیت بدل

 د: مانع رسیدن آب به بدن  نباشد، لباس نمازگزاربیشترازیک درهم خونی باشد

 

 حکم وضودرظرف طال و نقره چیست؟ -19

 الف: جایزاست       

 استب: باطل 

 ج: مکروه است

 د: مباح است

 

 کدام یک ازمواردزیرازمصادیق غسل های واجب نیستند؟ -21

 الف: غسل مس میت       

 ب: غسل جنابت

 ج: غسل جمعه

 د: غسل نذر و قسم

 

 انواع تیمم را نام ببرید؟ -21

 الف: تیمم بدل از غسل           

 ب: تیمم بدل از وضو

 ج: تیمم برای زیارت
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 د: گزینه الف و ب

 

 سه مورد از نمازهای واجب را نام ببرید؟ -22

 الف: نماز جماعت، نماز جمعه، نماز یومیه        

 خانه خدا، نماز جمعهب: نماز یومیه، نماز زیارت 

 ج: نماز یومیه، نماز میت، نماز طواف خانه خدا

 جمعه د: نماز یومیه، نماز شب، نماز

 

 دو مورد از واجبات رکنی نماز را نام ببرید؟ -23

 الف: تکبیره االحرام، سجده های نماز    

 ب: رکوع، قرائت

 ج: قیام، ذکر

 د: نیت، قنوت

 

 ؟می باشدجبات غیر رکنی واشامل  گزینه زیر هردو موردکدام در -24

 الف: قرائت، تکبیره االحرام         

 ب: قیام، ذکر

 ج: رکوع، تسبیحات اربعه

 د: تشهد، قرائت

 

 اگر نماز گزار در تعداد رکعات نماز شک کند بطوری که نداند چند رکعت خوانده است چه حکمی دارد؟ -25

 الف: به شک اعتنایی نکند    

 ب: نماز باطل است

 نماز سجده سهو بجا آوردج: بعد از 

 د: نماز صحیح است ولی باید یک رکعت نماز احتیاطی بجا آورد

 

 فرق نماز احتیاط و نمازهای دیگر چیست؟ -26

 الف: در نماز احتیاط باید حمد و سوره خوانده شود      

 ب: در نماز احتیاط فقط اقامه خوانده می شود  و نیازی به گفتن اذان نیست

 نباید نیت را به زبان آورد ج: در نماز احتیاط

 شود نمی با صدای بلند خوانده نماز احتیاط د:



   ویژه داوطلبین  کارشناسی  ارشد سواالتنمونه 

6 
 

 

 شرکت در نماز جمعه چه حکمی دارد؟ -27

 الف: در زمان غیبت امام عصر)عج( واجب موکد است

 ب: در زمان غیبت امام زمان )عج( مستحب موکد است

 ج: در زمان ظهور امام زمان )عج( واجب نیست

 زمان )عج( مستحب استد: در زمان ظهور امام 

 

 ؟می باشدمورد از روزه های واجب  در کدام گزینه هر دو -28

 الف: روزه عید فطر و قربان

 ب: روزه ماه رمضان و روزه قضا

 ج: روزه کفاره، روزه روز عاشورا

 د: روزه آخرین روز ماه رجب و روزه نذر و قسم

 

 در چه صورتی روزه باطل می شود؟ -29

 الف: در صورتی که به خدا و رسولش دروغ ببندد       

 ب: در صورتی که غذا در البه الی دندان مانده باشد  

 ج: در صورتی که نماز روزه دار قضا شود                  

 د: در صورتی که روزه دار ناخواسته قی کند

 

 حکم مالی که خمس آن پرداخت نشده باشد چیست؟ -31

     الف: مباح است     

 ب: به شرطی که از راه حالل کسب شده باشد حالل است       

 ج: در هر صورت حرام است   

 د: فقط مال مختلط به حرام خمس دارد   

 

 دو مورد از وجوب خمس را بیان کنید؟ -31

 الف: گندم، گنج               

 ب: جو، خرما                 

 ج: مال مخلوط به حرام، گوسفند        
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 گنجد: غنائم جنگی،  

 

 حکم تصرف در اموالی که خمس آن داده نشده است چیست؟ -32

 الف: می توان تصرف کرد و سپس خمس آن را پرداخت    

 تصرف کرد در آنب: می توان در هر صورت 

 : نمی توان در آن مال تصرف نمود               ج

 د: هیچکدام  

 

 خمس چگونه مصرف می شود؟ -33

 الف: به عنوان سهم امام مصرف می شود         

 ب: به عنوان سهم سادات مصرف می شود  

 ج: به عنوان سهم امام و سادات مصرف می شود       

 د: به عنوان صدقه مصرف می شود

 

 دو مورد از چیزهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد را نام ببرید؟ -34

 الف: منفعت کسب، معدن          

 مش، شتر            ب: کش  

 رنج           ج: گوسفند، ب 

 د: گاو، طال  

 

 دو مورد از موارد امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید؟ -35

 الف: احتمال تاثیر، نداشتن مفسده      

 ب: احتمال تاثیر، عادل بودن         

        و منکر نداشتن ج: علم به معروف 

 ج د: گزینه ب و    

 

 مراحل امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید؟ -36

 الف: امرونهی قلبی، امر و نهی لسانی، امرو نهی عملی  

 ب: امر و نهی لسانی، امرونهی قلبی، امرونهی عملی 

 ج: امرو نهی عملی، امرونهی قلبی، امرونهی لسانی    

 د: امرونهی لسانی، امرونهی عملی، امرونهی قلبی
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 لغت به چه معناست؟جهاد در  -37

 الف: مبارزه و حرکت           

 ب: تالش و حرکت  

 ج: تالش و مبارزه          

 د: مبارزه و امر به معروف      

 

 رشوه مالی است که در مقابل ............ داده می شود؟ -38

 الف: خرید کاال             

 ب: انجام یا ترک کاری           

 ج: واجبات مالی    

 د: کار غیر الزم 

 

 به دست انداختن انگشتر طال برای مردان چه حکمی دارد؟ -39

 الف: در هر حال جایز نیست          

 ب: خواندن نماز با آن باطل است             

 ج: در بعضی از موارد مکروه است             

 د: گزینه الف و ب      

 

اجراشدنی است؟و در صورت تعارض با رای مرجع تقلید اعلم، کدام یک حکم یا فتوای ولی امر مسلمین تا چه حد  -41

 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

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

 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؟ -41

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

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

 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
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 ل، دانستن دلیل و فلسفه احکام ..........برای انجام دادن اعما -42

 الف( الزم است  

 ب(الزم نیست    

 ج(ضروری نیست    

 د(ضروری است    

 

 پرداخت نکردن خمس مال در دین اسالم چه حکمی دراد؟ -43

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

 حرام استب(پرداخت نکردن خمس مورد تایید مانند کسب مال 

 ج(پرداخت نکردن خمس از ضروریات دین اسالم است

 د(پرداخت نکردن خمس موجب بطالن اعمال دیگر می شود

 

 تعیین سال خمسی بر چه کسی واجب است ؟ -44

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

 ب(برای هرکسی که به سن تکلیف رسیده باشد 

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

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

 

 تراشیدن ریش )محاسن( چه حکمی دارد ؟ -45

 الف(تراشیدن ریش بیش از شماره چهار حرام است 

 ل نداردب(تراشیدن ریش فی نفسه اشکا

 ج(تراشیدن ریش با ماشین مکروه است

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

  

آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا الیک کردن جنس مخالف در فضای  -46

 مجازی حرام است ؟

47-  

 الف(ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده باشد حرام است

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

 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؟ -48
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 الف(معامالت بانکها اگر براساس عقود اسالمی بوده و مطابق با شرع مقدس اسالم باشد جایز است 

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

ی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می دهند اشکال ج(به طور کلی معامالت بانک

 ندارد و محکوم به صحت است

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

 

 عاویه به صلح برادرش امام حسن )ع( وفادار ماند؟چرا امام حسین )ع( در عهد م -49

 الف(معاویه در دوران حکومتش مقاصد شوم خود را با شعار دفاع از اسالم خواهی جامه عمل می پوشاند

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

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

 جایگاهی ویژه در میان مسلمانان یافته بود

 د(همه موارد صحیح است

 

 مهمترین مشکالت دوره حکومت حضرت علی )ع( چه بود؟ -51

 الف(تجدید حیات فرهنگ جاهلی 

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

 ج(تبعیض در تقسیم بیت المال و فاصله طبقاتی بین غنی و فقیر

 د(موارد الف و ب صحیح است 

 

 ترجمه و مفهوم این آیه جهاد چیست؟ )) و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه یکون الدین هلل(( -51

 ها دشمن شما هستند و خدا بر یاری شما تواناستالف(با جنگجویان دشمن بجنگید زیرا آن

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

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

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

 

 ؟ را دنبال می کردند فرهنگی  چه اهداف  تبلیغاتیمیت بنی امیه در دوران امام حسین)ع( با کمک ابزارهای حاک -52

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

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

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

 د(موارد الف و ج صحیح است 

 

 کدام گزینه از انگیزه های  سیاسی مامون برای والیت عهدی امام رضا )ع( نیست؟ -53

 الف(جلب رضایت ایرانیان که به تشیع و دوستی علی )ع( و دودمانش روی آورده بودند
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 ب(سرکوب قیام های علویان و از بین بردن مخالفان به نام امام رضا)ع(

 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

 

 )ع( در رشته های مختلف علمی چه بود؟ نتایج تربیت و شاگرد پروری حضرت امام جعفر صادق -54

 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

 م ناب شده و به آن نظم و انسجام بخشیدج(این تالش پیگیر موجب تقویت فقه اسال

 د(همه موارد 

 

 از بزرگترین اشتباهات خواص بی بصیرت در دوران امام حسین )ع( .......... -55

 الف( غفلت و نداشتن درک صحیح بود

 ب(سستی خواص بود 

 ج(تشخیص ندادن تکلیف بود

 د(همه موارد صحیح است

 

 جانشین خودش در زمان غیبت که بر مردم الزم است از وی پیروی کنند ؟شاخص ها و معیارهای امام زمان )ع( برای  -56

 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

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

 د(همه موارد صحیح است

 

 چرا اختیارات ولی فقیه  مقید به قانون اساسی نیست؟ -57

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

 کند.  ج( به سبب آنکه قانون اساسی مشروعیت و اعتبارش را از ولی فقیه کسب می
 پذیرد.د( چون والیت اصوالً قیدی نمی 

 الشرایط و رد آن در چه حدی است؟لی فقیه جامعطبق فرمایش امام جعفر صادق)ع(، عدم پذیرش و -58

 الف( در حد شرک به خداوند است.        

 ی هزار هزار روزه     ب( در حد کفاره  
 ج( در حد خروج از ایمان است            
 د( در حد پذیرش والیت طاغوت است.  

 شود؟الشرایط گفته میبه چه کسی فقیه جامع -59
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 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
را از منابع)کتاب، سنت، عقل و اجماع( را داشته باشد.          ج( کسی که قوه و نیروی فعلی برای استخراج همه یا بیشتر احکام شرعی و قوانین کلی اسالم 

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

 الشرایط در حکومت اسالمی چیست؟بر اساس حکم عقل علت وجود ولی فقیه جامع -61

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

 ی یک جامعه قرآن کریم و دستورات خداوند است.ی جامعه نیاز به قانون دارد و بهترین قانون برای ادارهب( چون اداره
 نجام گرفته است.ج( بر اساس حکم خداوند در قرآن کریم و نصب فقیه به صورت عام از طرف امام معصوم ا

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

 مادر نیست؟  و پدر به نیکی کدام گزینه از آثار -61

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

 آبرو نشدن در نزد مردم بیب( نگرفتن بیماری ناعالج و 

 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  -26
 الف( روزیش تنگ خواهد شد

 دنیا خواهد رفتب( آبرویش در دو 

 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  -63

 (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( 

 اعضا و جوارح و جبران خطاهای گذشته با گناه( عملى)زبانى، ترک  خواهى آمرزش، د( تفکر و تأمل بر عواقب گناهان قبلی

 

 اند؟ چگونه تفسیر فرموده« کن گذشت نیکو طریق به (؛85)حجر:  الْجَمیلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ»درآیهرا « جمیل صفح»السالم  علیهعلى  امام -64

  مجرم سرزنش و عتاب بدون عفو الف(

 اند مردم بدون عمد مرتکب گردیدهب( گذشت از خطاهایی که 

 ج( گذشت از همة خطاها چه عمدی و چه غیر عمدی

 رود د( عفو مجرمینی که امید به توبة آنان می
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 در تقابل نظری با انقالب اسالمی به دنبال چه اهدافی است؟ نظام سلطۀ جهانی به سرکردگی امریکا -65

 ابالغ انقالبکانالیزه کردن، استحاله و دگردیسی در پیام و الف( 

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

 های مقاومت در جهان گیری هسته ج( جلوگیری از شکل

 گزینه ب و جد( 

 

 ها در جهان چه بود؟ فرق حضور مردم در انقالب اسالمی، با دیگر انقالب -66

 ها حاضر بودند حضور داشتند اما در انقالب ایران همة گروه بورژواها یا کارگران، دهقانانمثل  مردم از خاصی هاگروه انقالب سایر در الف(

 ای حضور نداشت همیشه یک قدرت خارجی حامی انقالبیون بوده است، اما در انقالب ایران هیچ قدرت بیگانه هاگروه انقالب سایر درب( 

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

 د( ب و ج صحیح است

 

 کدام است؟ خرداد پانزده پیامدهاى قیام ترین مهم -67

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

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

 الزکیه نفسه اهلل قدسخمینى  امام ج( بیداری روحانیت به ویژه علما و شروع حرکت انقالبی روحانیون به رهبری شخص

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

 

 چه فرمودند؟ اقتصادی ازسوی بیگانگان در باره تحریمالزکیه  نفسه اهلل قدس راحل امام -68

 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 همین تحریم میب( 

 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 -69

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

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

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

 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؟ -71

 باشند معنوی داشته اخالقی و رفتار و منش باید خود
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 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

 

 از اصول دین شمرده شده است؟« عدل»چرا از میان همۀ صفاتِ خداوند،  -71

 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 فکرى و عقیدتى خطرناکى بود که در گروهگیرى در برابر انحراف  موضعب( 

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

 د( همه موارد

 

 کدام آیه بیانگر عدل خداوند است؟ -72

 «میراند کند و مى ابراهیم گفت: خداى من آن کسى است که زنده مى( 652؛ )بقره:  یُمِیتُإِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ »الف( 

پروردگار عالمیان! * همان کسى )است( که مرا آفرید، و پیوسته راهنماییم  (72و  77: )شعراء ؛ هْدِینِالَّذِى خَلَقَنىِ فَهُوَ یَ*  رَبَّ الْعَالَمِینَ ...»ب( 

 «کند مى

السالم[ گفت: پروردگار ما همان کسى است که به هر موجودى،  ]حضرت موسى علیه (55طه: ) ؛ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى کُلَّ شَیْ  نَا الَّذی أَعْطىقالَ رَبُّ»ج( 

 «هدایت کرده است ،چه را الزمة آفرینش او بوده داده، سپس آن

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

 «هایى در آن ایجاد کرد راه

 

 چیست؟ منظور از توحید در صفات -73
 ذات اواین است که ذات خدا، عینِ علم اوست و علمش عینِ الف( 

 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 -74

 الف( خداوند در خلق موجودات آزاد است و بنده حق اعتراض به موال را ندارد

 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 ها همه از نوع نیستى و نیافریدنى ماهیت شر عدمى است؛ یعنى بدىد( 

 

 السالم از امامت است؟ کدام گزینه تعریف امام رضا علیه -75

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

 د( الف و ب

 

 کند؟ کدام آیه بر تحریف نشدن قرآن داللت می -76

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

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

 (26یوسف: ) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَج( 

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

 

 او هدایت برای را پیامبریکدام آیه مؤید این است که از دیدگاه خداوند عقل انسان کافی نیست و الزم است  -77

 ؟بفرستد

 «انگیزیم ( )به خاطر بیاورید( روزى را که از هر امّتى گواهى بر آنان برمى28نحل: )وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً »الف( 

 «انگیزیم ها برمى ( )به یاد آورید( روزى را که از هر امتى، گواهى از خودشان بر آن29نحل: )کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ   وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی»ب( 

 «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  -78

 (252)نساء:  است شدهى دراز و دورى گمراه دچار ،قتیورزد، درحق کفر نیبازپس روز و امبرانشیپ و ها کتاب و او فرشتگانِ و خدا به هرکسالف( 

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

 (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؟ -79

 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  -81

 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( 
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 ی مشخص کنید؟عرضا و به ترتیب مثالی برای محرم سببی، نسبی  -22    

   همسر -مادر –الف: کسی که انسان را شیر داده 

 مادر – همسر – داده شیر را انسان که کسی: ب  

    باشد داده شیر را انسان که کسی –مادر بزرگ  -ج: مادر خانم

 مادر خانم – باشد داده شیر انسان که کسی -همسر: د

 

 چه حکمی دارد ؟ به نامحرم  نگاه با لذت   -82  

 الف: مکروه است              

 ب: خالف قانون است              

 ج: حرام است             

 د: بال اشکال است     

 

 ارتباط با نامحرم در فضای مجازی اگر موجب مفسده باشد چه حکمی دارد؟ -83

 الف: مکروه است             

 ب: خالف قانون است                    

 ج: جایز نیست               

 د: حرام است 

 

 پیامبر )ص( از چه قبیله ای بود؟ -84

 الف: قبیله بنی مخزوم      

 ب: قبیله بنی اسد               

 ج: قبیله بنی تمیم         

 د: قبیله قریش        

 

 بعد از عبدالمطلب چه کسی سرپرست پیامبر)ص( شد؟ -85

 الف: عبداهلل      

 ب: جعفر طیار          

 ج: ابوطالب               

 د: عبد مناف   

 حضرت محمد )ص( در چه تاریخی به دنیا آمد؟ -86
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 رجب     67الف: 

 ربیع االول       27ب: 

 صفر         62ج: 

 رجب25د: 

 

 حضرت محمد )ص( در چند سالگی به پیامبری مبعوث شد؟ -87

 الف: چهل سالگی    

 سالگی       65ب:    

 سالگی            25ج:     

 سالگی85د:     

 

 محاصره پیامبر)ص( و یارانش در شعب ابیطالب چند سال طول کسید؟ -88

 سال           25الف: 

 سال           2ب:   

 سال                  6ج:   

 سال5د:   

 
 بود؟ شبی  لیله المبیت چه -89

 که امام علی )ع( به غار حراء رفت     شبیالف: 

 ب: شبی که وحی بر پیامبر )ص( نازل شد   

    برای خنثی کردن نقشه دشمن جای پیامبر خوابیدج: شبی که علی )ع( 

 که حضرت علی )ع( به عنوان خلیفه معرفی شد شبید:     

 

 چه واقعه ای مبدا اختالف میان مسلمانان شد؟ -91

 الف: واقعه حکمیت                

 ب: واقعه ثقیفه                    

 ج: واقعه احزاب              

 د: واقعه یورش سپاه یزید به مکه 

 

 و ادعای پیامبران دروغین در زمان کدام یک از خلفاء بود؟ بارتداد قبایل عر -91

  کر بالف: در زمان خالفت ابو

        ب: در زمان خالفت عمر 
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            ج: در زمان خالفت معاویه 

 د: در زمان خالفت عثمان

 

 عثمان اتفاق افتاد؟ چه انحرافی در زمان خالفت -92

 الف: لشکر کشی به ایران   

 ب: لشکر کشی به روم       

   ج: ساده زیستی بیش از حد  

 د: زندگی همراه با تجمل و اشرافی گری     

 

 قومیت گرایی، نژاد پرستی و اقدامات خالف قرآن و سنت در زمان کدام خلیفه رواج پیدا کرد؟ -93

 الف: معاویه          

 ب: ابوبکر             

 ج: عثمان                

 د: عمر 

 

 مبنای جنگ های پیامبر )ص( چه بود؟ -94

 الف: گسترش اسالم     

 ب: تبلیغ کتاب آسمانی     

 ج: دفاع ازخود و اصحاب در برابر دشمن       

 د: اسالم آوردن مردم   

 

 پیامبر)ص( از چه زمانی جهاد را شروع کرد؟ -95

 اذیت وآزارمشرکان     پس ازشدت گرفتن الف: 

 ب: بعد از نزول آیات جهاد  

 حمله مهاجرین به مشرکین          پس ازج: 

 د: گزینه الف و ب  

 رشد کرد؟و  چه کسی تربیت  زیر نظر حضرت علی )ع(  -96

 الف: پیامبر)ص(                 

 ب: ابوطالب                         

 ج: عبدالمطلب               

 د: فاطمه بنت اسد     
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 حجه الوداع و غدیر خم چه اتفاقی افتاد؟در  -97

 الف: پیامبر)ص( رسالتش را اعالم کرد           

 ب: علی )ع( به عنوان جانشین پیامبر)ص( معرفی شد    

     انجام شد .با مردم به دلیل واپسین روزهای عمر پیامبر  وداعج: 

 د: ابوبکر در ثقیفه انتخاب گردید

 

 محبوب ترین مردم برای خالفت چه کسی بود؟ ، بعد از کشته شدن عثمان -98

                  امام حسن )ع(الف: 

                    امام حسین )ع(ب:        

 ج: حضرت علی )ع(                   

 د: عبداهلل ابن عباس   

 

 رسید.حضرت علی )ع( در سال ................به خالفت و در سال ............. به شهادت  -99

 هجری  55هجری،  65الف: 

 هجری 85هجری، 55ب:    

    هجری 85هجری، 62ج: 

 هجری82 هجری، 55: د

 

 ایشان را به چه عنوان قبول داشتند؟ ؛ شیعیان علی )ع( -111

 الف: امام         

 ب: خلیفه                

 ج: امام و خلیفه            

 د: فقط جانشین پیامبر)ص(  

 

 ناکثین چه کسانی بودند؟قاسطین و  -111

 الف: معاویه و یارانش، اصحاب جمل      

 ب: اصحاب جمل، خوارج   

          ، معاویه و یارانش               خوارجج: 

 د: قاعدین و اصحاب جمل   

 عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از ................ بود؟ -112

 الف: ناکثین             

 ب: قاعدین                   
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 ج: مارقین                

 د: قاسطین  

 

 پس از شهادت امام علی)ع( مردم با چه کسی بیعت کردند؟ -113

 الف: عبداهلل ابن عباس  

 ب: عباس ابن علی   

 ج: حسن ابن علی)ع(      

 د: حسین ابن علی )ع(      

 

 سپاه امام حسن)ع( در برابر معاویه چه بود؟ شکست علت  -114

 الف: عدم درایت سیاسی  

 ب: عدم درایت نظامی   

          ج: سست عنصری و دنیا گرایی    

 د: گزینه الف و ج 

 

 پیشنهاد معاویه به عبیداهلل ابن عباس جهت خروج از سپاه امام حسن)ع( چه بود؟ -115

 الف: یک میلیون درهم           

 ب: فرماندهی سپاه                

 ج: دومیلیون درهم       

 د: الف و ب  

 

 قیس ابن سعد در جواب نامه معاویه مبنی بر جذب او چه پاسخی داد؟ -116

 الف: پاسخ داد : باید درهم بیشتری پرداخت کنی  

 ب: پاسخ داد: قول فرماندهی لشکر را به من بده   

 ج: پاسخ داد: میان من وتو نیزه خواهد بود     

 د: گزینه الف و ب

 

 امام حسن )ع( به چه شرطی حکومت را به معاویه واگذار کرد؟ -117

 الف: عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا)ص(   

 تعلق بگیرد امام عب: پس از معاویه حکومت به   

 سراسر کشور اسالمیج: حفظ ایمنی اصحاب در 

 د: همه موارد   
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 مدت امامت امام حسین)ع( چند سال بود؟ -118

 سال                25الف: 

 سال        25ب: 

 سال         26ج: 

 سال 8د:    

 
 یکی از بزرگترین اشتباهات خواص بی بصیرت زمان امام حسین )ع( چه بود؟ -119

 الف: عبادت نکردن      

 ب: جهاد نکردن       

 ج: فرار از میدان            

 د: تشخیص ندادن تکلیف     

 

 مدت امامت امام محمد باقر)ع( چند سال بود؟ -111

 سال           62الف: 

 سال          29ب:     

 سال            22ج:    

 سال 26د:     

 

 امام صادق )ع( در چه سالی و توسط چه کسی به شهادت رسید؟ -111

 قی      یو به دست منصور دوانهجری  282الف: در سال 

 نقییهجری و به دست منصور دوا 268ب: در سال   

 قی  یهجری وبه دست منصور دوان256ج: در سال 

 هجری وبه دست هارون الرشید 282د: در سال     

 

 امام کاظم)ع( چند سال امامت کرد و به دست چه کسی به شهادت رسید؟ -112

 مامون       ، سال  55الف: 

 متوکل       ،سال55ب:       

      هارون الرشید  ،سال 58ج:   

 هارون الرشید ،سال  55د:      
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 ؟نمودامام رضا )ع( چند سال امامت  -113

 سال          25الف: 

 سال           26ب:     

            62ج:        

 سال65د:   

 

 معنی والیت چیست؟ -114

 الف: ریاست نمودن        

 ب: مالقات نمودن             

 ج: محبت نمودن              

 د: حکومت کردن     

 

 دو ویژگی والیت فقیه را نام ببرید؟ -115

     تقوا و عدالت –الف: علم و فقاهت 

     ریاست و اقتدار: ب  

          امامت و حکومت: ج  

 اقتدار و سیاست: د

 
 مهمترین وظیفه ولی فقیه چیست؟ -116

 الف: امر به معروف و نهی از منکر 

         ب: جهاد در راه خدا     

                ج: اجتهاد   

 د:هدایت و رهبری جامه اسالمی

 

 مشخص نمایید؟ را مشترک امام و ولی فقیه هوظیفدو  -117

 تقسیم غنائم   -الف: جهاد علیه مخالفین 

 تقلید مراجع تعیین – اسالمیب: مدیریت جامعه   

 هدایت جامعه اسالمی     -ج: مرجعیت دینی 

 فردی کسب فضایل –د: هدایت جامعه اسالمی  

 

دین و چهارچوب درآیا ولی فقیه می تواند برای اداره امورجامعه و براساس مصالح اسالم و مسلمین تصمیم هایی بگیرد که  -118

 رعی الهی باشد؟ففراتراز احکام 

        الف: خیر 
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 ب: بله می تواند             

      ج: برای مصالح انسان ها می تواند   

 د: فقط برای اجرای احکام ضروری می تواند

 
 واژه فقیه به چه معناست؟ -119

 الف: به معنای احکام نماز است   

 ب: به معنای تالش و جستجو است  

 ج: به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی است  

 معنای احکام امربه معروف و نهی از منکر استد: به 

 بر اساس روایات اسالمی آثار توبه کدام است ؟  -121

 الف( آمرزش گناهان   

 ب( برخورداری از مواهب الهی و زندگی شیرین     

 ج (  تبدیل لغزش ها به حسنات     

 د ( همه موارد    

 

 کدام گزینه صحیح است؟امام علی می فرمایند توبه بر چهار ستون استوار است،  -121

 (گناه به) بازگشت برعدم 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 آب کردن گوشتگناه به) بازگشت برعدم تصمیمو زبانى،  خواهى قلبى، آمرزش پشیمانىج( 

 اعضا و جوارح و جبران خطاهای گذشته با گناه( عملى)زبانى، ترک  خواهى ، آمرزشد( تفکر و تأمل بر عواقب گناهان قبلی

 توکل مراتب و درجاتی مختلفی دارد از دیدگاه امام رضا)ع( کدام گزینه صحیح می باشد ؟ -122

 الف( اعتماد داشتن    

 ب( راضی بودن           

 ج ( ایمان به غیب داشتن        

 د ( همه موارد       

 

چگونه « کن نیکوگذشت طریق به(؛ 85)حجر:  الْجَمیلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ»درآیهرا « جمیل صفح»السالم  على علیه امام -123

 اند؟ تفسیر فرموده

 مجرم سرزنش و عتاب بدون عفو الف(

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

 ج( گذشت از همة خطاها چه عمدی و چه غیر عمدی

 رود د( عفو مجرمینی که امید به توبة آنان می
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 ( حضرت علی)ع(می فرمایند:)هر کسی به قضا )وقدرخدا( راضی نباشد ، ...... در دینش راه پیدا کرده است  -124

 الف( کفر          

 ب( شک و تردید         

 ج (  سوء ظن                       

 د ( الف و ب        

 

 کدام گزینه از آثار نیکی به پدر و مادر نیست؟  -125

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

 مردمآبرو نشدن در نزد  ب( مبتال نشدن به  بیماری العالج و بی

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

 د( مرگ آسان وحسابرسی آسان در قیامت

 

 وضعیتش چگونه است؟نباشد؛  راضى( قدرخدا و) قضا به هرکس ؛ السالم علیهعلى  حضرتطبق فرمایش  -126

 الف( روزیش تنگ خواهد شد

 ب( آبرویش در دو دنیا خواهد رفت

 شیطان بر قلبش دست پیدا کرده استج( 

 است پیداکرده راه دینش در کفرد( 

 آیه وَالذینَ هُم عَنِ اللَّغوِ مُعرِضُونَ بیانگر چه موضوعی می باشد ؟  -127

 الف( پرهیز از کارهای لغو و بیهوده         

 ب( پرهیز از اعمال زشت و بیهوده  

 ج ( انجام دادن کارهای لغو                       

 د( گزینه الف و ب        

   

 خشنودی خدا در خشنودی .... و .... نارضایتی پروردگار در ناخرسندی پدر و مادر است :) اکرم )ص( فرمودندپیامبر -128

 الف( مردم و جامعه                    

 ب( پدر و مادر                   

 ج ( اهل بیت و مردم                       

 د( هیچکدام               

 

 امام صادق )ع( در سخنی ، خوش خویی و سه فضیلت دیگر را کامل کننده ایمان دانسته که عبارتند از ؟      -269

 الف( راستگویی ، محبت  ، حیا                 

 ب( راستگویی  ، امانتداری  ، حیا        
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 ج ( راستگویی  ،  جلب دوستی ، حیا                             

 د( راستگویی ، امانتداری ، حسن خلق      
          

 ؟آثار اجتماعی و فردی حسن خلق کدام گزینه می باشد   -129

 الف( جلب دوستی و محبت دیگران                                          

 ب( آبادانی شهرها و ودرازی عمرها      

 ج( زیاد شدن روزی ، دستیابی به خیر دنیا و آخرت ، نابودی گناهان          

 ( همه موارد د   

 

 ؟دو فضیلت گران سنگ .................. و ....................... پایه و اساس ایمان می باشد -131

 الف( تقوا و عمل صالح                     

 ب( راست گویی و امانتداری        

 ج ( علم و عمل                           

 د( هیچکدام               

 

 بر اساس آیه و تعانوا علی البر و التقوی و ... ابعاد تعاون که مورد تایید عقل و شرع بوده کدام موارد است ؟  -131

 ر کارهای نیک           الف( تعاون د

 ب( مشارکت در اجرای حق  و همراهی در انجام طاعات و عبادات    

 ج ( همکاری در هدایت و اصالح دیگران 

 د( همه موارد     

 

 کدام گزینه از پیامدهای زیان بار بی توجهی به تعاون و همکاری می باشد ؟  -132

 الف( خروج از اسالم  و عذاب الهی       

 ب( قطع شدن والیت الهی    

 ج ( بی کسی در دنیا و آخرت               

 د( همه موارد    

 

 از دیدگاه قرآن و روایات معصومین )ع( آثار و برکات عفو کدام گزینه می باشد ؟  -133

 الف( عفو الهی ، نصرت خدا ، طول عمر     

 ب( عزت دنیا و آخرت ، رهایی از دوزخ و پاداش بسیار     

 ج ( ترحم و دلسوزی                               

 د( گزینه الف و ب     

 

 ایثار به معنای مقدم داشتن دیگران بر خویش است و گذشت از ...... و ...... و ....... و ...... است . -134
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 الف( مال ، جان ، آبرو ، شخصیت             

 ب( جان ، مال ، خانواده ، شخصیت    

 مال ، مقام ، شخصیت            ج ( جان ، 

 د( مال ، جان ، فرزند ، شخصیت    

 

 روایت عِندَ االیثارِ عَلیَ النَّفسِ تَتَبَینُ جَواهِرُ الکُرَماءِ اشاره به چه موضوعی است ؟  -135

 الف( بهترین نوع ایثار               

 ب( بهترین فایده ایثار                 

 ج ( شرافت ایثار                    

 د( گزینه الف و ب       

 

 آیه الَّذین یوفُون بِعَهدِ اهللِ و ال ینقُضُون المیثاقَ  اشاره به چیست ؟   -136

 الف( وفای به عهد             

 ب( عهد شکنی و نقض پیمان الهی      

 ج ( میثاق با خدا                    

 د( گزینه الف و ج      

 

پذیرفته نیست ) و همه باید به آن ها عمل کنند( : آن در سه چیز هیچ بهانه ای از کسی  امام صادق )ع( فرمودند : -137

 چیز کدام است ؟ 

 الف( امانت داری ، حسن خلق ، دلسوزی                

 ب( نیکی به پدر و مادر ، گذشت ، صداقت    

 ج ( وفاداری ، ایمان ، تقوا                                 

 د( ادای امانت ، وفا به پیمان ، نیکی به پدر و مادر       

 

 منظور از آیه فَمَن نَکَثَ فَانَّما ینکُثُ عَلی نَفسِهِ اشاره به چه موضوعی است ؟  -138

 الف( اعتماد به نفس              

 ب( پیمان شکنی                  

 ج ( وفای به عهد                      

 د( گزینه الف و ج   

 کدام موارد می باشد ؟ اتفاق افتاده است  1341و اوایل دهه  1331که بیشتر در اواخر دهه دالیل و زمینه های انقالب اسالمی  -139

 الف( الیحه انجمن های ایالتی و والیتی 

 ب( قیام پانزده خرداد                

 ج ( کاپیتوالسیون                   
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 د( همه موارد  

 

 علل شکست انقالب مشروطه کدام موارد است ؟  -141

 الف( نبود رهبری واحد و بروز اختالف میان انقالبیون ، نفوذ گسترده عناصر ناسالم سیاسی به بدنه انقالب        

 ب( اعتماد به بیگانگان ، نبود نیروی نظامی مکتبی 

 ج ( ناکارآمدی روشنفکر نماها و آسیب پذیری از شایعات 

 د( همه موارد 

 

 علل و عوامل اصلی به بن بست رسیدن نهضت ملی صنعت نفت کدام گزینه می باشد ؟  -141

 یروهای مذهبی  الف( عدم وجود رهبری واحد در نهضت ، تفکیک دین از سیاست و منزوی کردن ن

 ب( دامن زدن به اختالفات و جوسازی های سیاسی توسط عناصر نفوذی    

 ج ( نشناختن دقیق دشمن و امکان فعالیت آزاد شبکه های جاسوسی و وابستگان آنان 

 د( همه موارد 

 مهمترین اقدام رضاخان در آغاز به قدرت رسیدنش در خصوص مذهب چه بود ؟  -142

 الف( تضعیف روحانیت    

 ب( کشف حجاب               

 ج ( بستن مشروب فروشی ها               

 د( گزینه الف و ب          

 

 چه کسانی با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی مخالف نمودند ؟  -143

 الف( شهید مطهری )ره(   

 ب( شهید بهشتی )ره(              

 ج ( امام خمینی )ره(                   

 د( گزینه الف و ب     

 

واکنش بود ایران که به مفهوم قانونی شدن سند اسارت و بندگی ملت و دولت ایی دراعتراض به چه الیحه )ره(امام خمینی  -144

 نشان دادند ؟ 

 الف( الیحه انجمن های ایالتی و والیتی

 ب( قیام پانزده خرداد               

 ج ( کاپیتوالسیون                      

 د( گزینه الف و ج 

 

 کدامیک از ویژگی های انقالب اسالمی نمی باشد ؟  -145
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 الف( اسالمی بودن و رهبری               

 ب( تعلیم و تبلیغ و مردمی بودن    

 ج ( دیکتاتوری                             

 د( گزینه الف و ب      

 

 ویژگی های انقالب اسالمی رهبری می باشد ،حال این رهبری باید چه صفات خاصی داشته باشد ؟یکی از  -146

 الف( قیام برای خدا و عشق به مردم   

 ب ( شناخت اسالم در همه ابعاد و پایبندی به اصل نه شرقی و نه غربی    

 ج( شناخت دشمن وآشتی ناپذیری در برابر آن               

 ردد(  همه موا  

 

 جریانات سیاسی بعد از انقالب به چند دسته تقسیم شده اند ؟  -147

 الف( سه جریان ) چپ ، راست ، نیروهای مذهبی (     

 ب( سه جریان ) چپ ، راست نیروهای اصولگرا(      

 ج ( دو جریان ) چپ و راست (                               

 د( چهار جریان )  چپ ، راست ، نیروهای مذهبی ، نیروهای اصولگرا(   

 جریان روحانیت در کشور به چند گروه تقسیم می شود ؟  -148

 الف( دو گروه ) جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز(      

 ب( دوگروه ) جناح راست و جناح چپ (   

 ج ( دو گروه ) جامعه روحانیت مبارز، روحانیون خط امام و رهبری(   

 د( گزینه الف و ب   

 

 و پذیرش آن چیست ؟  598مهمترین عامل صدور قطعنامه  -149

                                   5و کربالی  2الف( عملیات والفجر 

 ب( یازده قطعنامه سازمان ملل

 ج ( عقب نشینی اجباری از مناطق اشغالی                     

 د( به کارگیری سالح شیمیایی    

 

 کدامیک از دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی می باشد ؟  -151

 الف(استقالل فرهنگی و رهایی از خودباختگی        

 ب( تحول در نظام آموزش    

 ج ( تحول در حوزه اجتماعی و اخالقی                      

 د( همه موارد     
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 مهم ترین دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی کدام گزینه می باشد ؟  -151

 الف( براندازی حکومت شاهنشاهی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی 

 ب( کوتاه شدن دست ابر قدرها و برپایی مردم ساالری دینی 

 ت خارجی مستقل و صدور پیام انقالب و حمایت از نهضت های آزادی بخش ج ( سیاس

 د( همه موارد

 قانون اساسی از ...... مقدمه ، ....... فصل و ......... اصل تشکیل شده است.  -152

 اصل            277الف( یک مقدمه ،چهارده فصل و 

 اصل 277ب( یک مقدمه ،شانزده فصل و    

 اصل       227ج ( یک مقدمه ،بیست فصل و  

 اصل 227د( یک مقدمه ،نوزده فصل و     

 

 کدام گزینه در خصوص مهمترین قیام پانزده خرداد می باشد؟ -153

 الف( نا امیدى کامل مردم ازایجاد اصالحات دردولت پهلوى و انتقال مبارزه به روحانیت، خاصه شخص امام خمینى )ره(

 های سیاسی با نهضت اسالمی  ب( همراهی همة گروه

 ج( بیداری روحانیت به ویژه علما و شروع حرکت انقالبی 

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

 

 درباره تحریم اقتصادی ازسوی بیگانگان چه فرمودند؟الزکیه   نفسه  اهلل قدس امام راحل -154

 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 همین تحریم میب( 

 ای الهی بودکه ماازآن غافل بودیم. ج( این جنگ وتحریم اقتصاد و اخراج کارشناسان خارجی تحفه

 شود به زانو درآورد ها نمی تحریم و تهدید و مانند اینایران را با فشار و د( 

 

 در تقابل نظری با انقالب اسالمی به دنبال چه اهدافی است؟ نظام سلطۀ جهانی به سرکردگی امریکا -155

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

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

 های مقاومت در جهان گیری هسته ج( جلوگیری از شکل

 د( گزینه ب و ج 

 

 ای از جوانان در موضوع علم و پژوهش چیست؟ در بیانیه گام دوم انقالب، مطالبۀ عمومی امام خامنه -156

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

 ب( این راه  را با احساس مسئولیت بیشتر و هم چون یک جهاد در پیش گیرید.
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 ج( هر چه در توان دارید برای رسیدن به پایة علمی که جهان غرب به آن دست یافته است، بکوشید

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

 

 ب، وظیفۀ حکومت در باره معنویت و اخالق چیست؟بر اساس متن بیانیه گام دوم انقال -157

 الف ( خود باید منشور رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند

 را برای رواج)معنویت و اخالق( درجامعه فراهم کنند ب ( زمینه 

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

 د( هر سه مورد

 

 تواند بر وجود خدا استدالل نمود ؟  باکدامیک از موارد زیر می  -158

 الف( فطرت و ارضای حس حقیقت جویی    

 ب( لزوم شکر منعم  و جلب منفعت و دفع ضرر محتمل 

 ج ( برهان امکان و وجوب و علت و معلول     

 د( همه موارد   

 

 منشاء اصلی دین و خداشناسی ............. پاک آدمی است .  -159

 الف( فطرت                            

 ب( ایمان                                

 ج ( تقوا                                

 د( اخالص              

 

 چه روشهایی برای اثبات فطری بودن منشاء دین و خداشناسی وجود دارد ؟  -161

 الف( بررسی های تاریخی                 

 ب( پژوهش های روانشناسی و جامعه شناسی    

 ج ( امید به قدرت برتر                        

 د( همه موارد     

 

 لزوم شکر منعم یعنی .......  -161

 الف( .... می خواهد به هر گونه ای او را شکر و سپاس گوید .....    

 ب( عالقه مند شدن به ملزومات شکر   

 رابر از خدا                                              ج ( کرنش و تواضع در ب 

 د( گزینه ب و ج    
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 ؟توحید در لغت و اصطالح به چه معناست  -162

 الف( در لغت به معنای رهبانیت و در اصطالح یگانه                 

 ب( در لغت به معنای یکی دانستن و در اصطالح یکتاشماری  

 ج ( در لغت به معنای یگانه و در اصطالح یکی دانستن         

 د( گزینه ب و ج       

 

 شرک در لغت به چه معناست ؟  -163

 الف( یعنی شریک قرار دادن            

 ب( یعنی کفر گفتن                      

 ج ( یعنی نبود ایمان           

 د( همه موارد        

 

 برای اثبات ادله توحید و یگانگی ذات اقدس الهی از کدام راه می توان استدالل کرد ؟  -164

 الف( نظام واحد          

 ب( هماهنگی پیامبران             

 ج (   شرک و بت پرستی               

 د( گزینه الف و ب      

 

 کدام گزینه درباره انواع توحید و شرک صحیح می باشد ؟   -165

 الف( توحید در ذات ، توحید در صفات     

 ب( توحید در افعال                   

 ج ( توحید در عبادت         

 د( همه موارد   

 

 چیست؟ منظور از توحید در صفات -166
 این است که ذات خدا، عینِ علم اوست و علمش عینِ ذات اوالف(

 هیچ دوگانگی میان ذات الهی و صفاتش نیست ب( 

 توان مرزی میان ذات و صفات قائل شد هرگز نمیج( 

 د( هر سه مورد

 

 توحید در عبادت یعنی .......... -167

 الف( یعنی جز ذات پروردگار هیچ موجودی شایسته عبادت و پرستش نیست . 

 ب( یعنی توحید در عبادت الزمه توحید ذاتی و صفاتی است . 
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 یاور نیازرمند نیست و در انجام دادن آن مستقل و یکتاست .ج ( یعنی یگانه پروردگار در کارهاست وبه کمک و 

 د( الف و ب

 

 واژه عدل در لغت به چه معناست ؟ -168

 الف( در لغت مقابل ظلم ، به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود      

 ب( به معنای انجام دادن هرکاری به نحو شایسته  

        ج ( یعنی مبارزه با فساد                      

 د( گزینه الف و ب   

 

 کدام آیه بیانگر عدل خداوند است؟ -169

 «میراند کند و مى ابراهیم گفت: خداى من آن کسى است که زنده مى( 652؛ )بقره:  إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ»الف( 

 «کند (پروردگار عالمیان! * همان کسى )است( که مرا آفرید، و پیوسته راهنماییم مى72و  77: ؛)شعراءهْدِینِالَّذِى خَلَقَنىِ فَهُوَ یَ*  رَبَّ الْعَالَمِینَ ...»ب(

 چه را آن السالم[ گفت: پروردگار ما همان کسى است که به هر موجودى،  ]حضرت موسى علیه (55طه: )؛ دىهءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ  کُلَّ شَیْ  قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى»ج( 

 «هدایت کرده است ،الزمة آفرینش او بوده داده، سپس

که زمین را براى شما محل آسایش قرار داد؛ و کسی)است( همان )پروردگار من(  (55طه: )الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فیها سُباُلً »د( 

 «هایى در آن ایجاد کرد راه

 

 از اصول دین شمرده شده است؟« عدل»خداوند، چرا از میان همۀ صفاتِ  -171

 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( 

 د( همه موارد

 

 کدام یک از گزینه های زیر ابعاد و جلوه های عدل الهی می باشد ؟  -171

 الف( عدل تکوینی                           

 ب( عدل تشریعی  

 ج ( عدل جزایی و کیفری                            

 د( همه موارد  

 

 عدل در تکوین یعنی ............ -172

فیت صالحیت و استحقاق داشته اند عطا کرده رالف( خداوند اساس جهان خلقت را برپایه عدل بنا کرده و به تمام موجودات کمال وجود آنچه را ظ

 است . 

 ده و متناسب با توان مکلفان است مقرر شده با رعایت عدالت بوب(مجموعه قوانین و تکالیف الهی که به منظور رسیدن انسان به کمال نهایی وضع و 
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 یعنی رسیدگی به اعمال نیک و بد انسان ها و پاداش و کیفر دادن به نیکوکاران و بدکاران.  ج( 

 د( گزینه الف  وب

 

 عدل در تشریع یعنی ..........  -173

عطا کرده  آنهاصالحیت و استحقاق  ، ظرفیتبا توجه به وجود را  جودات کمالِالف( خداوند اساس جهان خلقت را برپایه عدل بنا کرده و به تمام مو

 است . 

ده و مناسب با توان مکلفان است ب( مجموعه قوانین و تکالیف الهی که به منظور رسیدن انسان به کمال نهایی وضع و مقرر شده با رعایت عدالت بو

 ج ( رسیدگی به اعمال نیک و بد انسان ها و پاداش و کیفر دادن به نیکوکاران و بدکاران.  

 د( گزینه الف  وب

 

 خداوند نیست؟ ىتلاعد یبدلیل شیطان  چرا خلق -174

 الف( خداوند در خلق موجودات آزاد است و بنده حق اعتراض به موال را ندارد

 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 ی خلق نکرده تا نشان بیپس خداوند بد اند ها همه از نوع نیستى و نیافریدنى ماهیت شر عدمى است؛ یعنى بدىد( 

 

 روشهای شناخت انبیا به چه صورتی می باشد ؟  -175

 الف( اعجاز                      

 ب( جمع آوری قراین 

 ج ( معرفی پیامبر پیشین یا معاصر                          

 د( همه موارد    

 

 کدام گزینه درباره تعریف اعجاز و معجزه صحیح می باشد ؟  -176

 الف( منظور از اعجاز آوردن معجزه برای اثبات حقانیت نبوت است   

 ب( معجزه کاری است که به اراده خداوند بر خالف عادت و طبیعت به وسیله مدعی نبوت انجام می شود  

 ج ( دیگران از انجام مثل آن عاجز باشند .  

 د( همه موارد 

 

 راه های اثبات معجزه قرآن به چند روش می باشد ؟  -177

 الف( سه روش ) تحدی قرآن و پاسخ ندادن دیگران به آن ، امی بودن پیامبر اسالم ، نبود اختالف در قرآن (

 ب( دو روش ) تحدی قرآن و پاسخ ندادن دیگران به آن ، امی بودن پیامبر اسالم(

 ج ( یک روش )نبود اختالف در قرآن ( 

 قرآن( –پیامبر  -غیب –د( چهار روش ) معجزه  
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 کدام گزینه درباره فلسفه و ضرورت بعثت انبیاء صحیح می باشد ؟   -178

 الف( نیاز به قانون و ناتوانی بشر از قانونگذاری و نیاز به الگو 

 ب( حکومت و قضا ، برپایی عدل و قسط

 ج ( انذار و تبشیر ، اتمام حجت بر بندگان  

 د( گزینه الف و ج  

 

 وظایف و اهداف پیامبران کدام گزینه می باشد ؟  -179

 الف( دعوت به توحید و خداپرستی و اجتناب از پرستش طاغوت

 ب( برپایی عدل و قسط ، حکومت و قضا ، یاد آوری و تذکر 

 تحریف زدایی ، مبارزه با مفاسد رایج  ج ( انذار و تبشیر ، اتمام حجت بر بندگان ، 

 د( همه موارد 

 

 امامت یعنی .............. -181

 الف( به معنای پیشوایی و رهبری امت اسالمی پس از پیامبر )ص( برای استمرار راه آن حضرت 

 ب( یعنی اتصال بندگان بدون واسطه به حجت الهی 

 ج ( یعنی جانشینی خدا  

 د( گزینه ب و ج  

 

 السالم از امامت است؟ گزینه تعریف امام رضا علیهکدام  -222
 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

 ت ربانی استج( امامت اتصال بندگان بدون واسطه به حجت الهی و با واسطه به معدن عظم

 د( الف و ب

 

 کدامیک از موارد زیر برای اثبات امامت با ادله عقلی می توان استفاده نمود ؟  -182

 الف( نیاز فطری انسان به رهبری ، لطف خداوند 

 ب( ضرورت حفظ مکتب و تبیین آموزهای آن 

 ج ( تحقق حاکمیت الهی  

 د( همه موارد  

 

 آیه یا ایها الذین امنوا اطیعو اهلل و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم ..... چه چیزی را اثبات می کند ؟  -183

 الف( ادله عقلی بر وجوب امامت 
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 ب( ادله نقلی بر وجوب امامت 

 ج ( اطاعت پذیری و والیت پذیری  

 د( گزینه الف و ب  

 

 ه های زیر محقق می شود ؟راه های اثبات امامت با ادله نقلی از کدام گزین -184

یغتبل یهاواالمر ، آ یهالف( آ  

ینثقل یث، حد یتوال یه( آب  

الف و ب ینهج ( گز  

 یرانذار و تبش یهد( آ        

 

 اه و هم راکعون اشاره به چیست؟ کآیه انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الز -185

 الف( ادله عقلی بر وجوب امامت 

 ب( ادله نقلی بر وجوب امامت 

 ج ( اطاعت پذیری و والیت پذیری  

 د( گزینه الف و ب  

 

 اشاره به چیست ؟ "یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناس ان اهلل ال یهدی القوم الکافرین "آیه  -186

 الف( ادله عقلی بر وجوب امامت 

 ب( ادله نقلی بر وجوب امامت 

 ج ( اطاعت پذیری و والیت پذیری  

 د( گزینه الف و ب  

 

 حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی و ...... اشاره به چه موضوع و مفهومی است ؟  -187

 الف( شخصیت و مقام اهل بیت و عظمت آنها         

 ب( ادله نقلی بر وجوب امامت 

 ج ( قرآن و سنت پیامبر )ص(     

 د( گزینه الف و ب   

 

 مولفه های امامت از دیدگاه شیعه کدام گزینه می باشد ؟  -188

 الف( جانشینی پیامبر )ص( ، نص            

 ب( تنفیذ احکام و هدایت گری     

 ( گزینه الف و ب                                 ج  

 د( هیچکدام     
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 می باشد ؟  ع کدامیک از گزینه های زیر دالیل عقلی عصمت امام -189

 الف( اعتماد                     

 ب( نقض غرض                      

 ج ( اسوه بودن امام و لزوم اتمام حجت        

 د( همه موارد          

 

 می باشد ؟  ع کدامیک از گزینه های زیر دالیل نقلی عصمت امام -194

 الف( آیه امامت حضرت ابراهیم )ع(           

 ب( آیه اولی االمر                         

 ج ( حدیث ثقلین                   

 د( همه موارد            

 ؟کنند اعمال نیک و بد را با نتایج اخروى بیان مى ۀکه رابطاست آیاتى کدام گزینه از دستۀ  -295 

 (252)نساء:  است شدهى دراز و دورى دچارگمراه،  قتیورزد، درحق کفر نیبازپس روز و امبرانشیپ و ها وکتاب او فرشتگانِ و خدا به هرکسالف(

 (62)ص:  داشت خواهند سختى عذاب، اند کرده فراموش را حساب روز که آن[ ىسزا] روند، به مى در به خدا ازراه که ىکسان، قتیقحدرب( 

 (8)لقمان:  دارند نیقی آخرت وبه دهند مى زکات و دارند مى برپا را نماز کهاند ىکسان، نیمحسنج(   

 (22)فرقان:  کند مى بیراتکذ امتیق که ىکسى برایم کرد را آماده سوزان آتشد(   

 

 کدام گزینه از دالیل لزوم وجود معاد است؟ -196

 براساس حکمت خداوند، مرگ پایان زندگى نیستالف( 

 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( گزینه ب و ج 

 

 کدامیک از موارد زیر جزء شئون امامان می باشد  ؟  -197

 الف( رهبری سیاسی و اجتماعی  

 ب( مرجعیت دینی                    

 ج ( والیت باطنی و معنوی        

 د( همه موارد      

 

 ى اعتقاد به معاد نیست؟تیترب آثارکدام مورد از  -198

 ها آرامش در بیکرانهو  انسان نگرش اصالحالف(

 ىآموز عبرتو  تیمسئول احساس، برانگیختن شهوات و زیغرا کنترلب( 
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 ج( ترس از عذاب الهی، امید به پاداش اخروی و توبه و استغفار

 امید وى دلگرمو  نیقوانیى اجرا ضمانت، و وشجاعت شهامتد( 

 

 معاد به چه معناست ؟  -199

 الف( معاد از ماده عود به معنای بازگشتن است    

 زندگی انسان پس از مرگب( به معنای 

 ج ( گزینه الف و ب

 د( به معنای قیامت

 

 مهم ترین دالیل اثبات معاد چیست ؟  -211

 الف( عدالت خداوند                    

 ب( حکمت خداوند                    

 ج ( جاویدان طلبی انسان                        

   د( همه موارد     

 

 ادامه سواالت

 
 احکامبخش 

 عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع تقلید دیگر......)بنابر احتیاط( -211

 الف(جایز است                   

 ب(جایز نیست                   

 ج(جایز نیست مگر از عالم به علم                

 د(جایز نیست حتی از عالم از علم 

 مواالت در صحت کدام عمل شرط نیست؟ -656
 الف(وضو                           

 ب(تیمم                                   

 ج(وضوی ارتماسی                                

 د(غسل 

 

 .در نماز مهری که به آن سجده می کنیم........................... -213

 الف(کامال باید پاک باشد                                       

 ب(حتی فرش زیر آن هم باید پاک باشد
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 ج(اگر طرف سجده آن پاک باشد اشکال ندارد           

 د(اگرخودش پاک باشد کافی است و اگر فرش زیر آن نجس باشد اشکال ندارد 

 

 ؟باشدنمی کدام گزینه در مورد نماز احتیاط صحیح  -214

 الف(نیت را نباید به زبان آورد         

 ب(تکبیر را باید آهسته بگویید                   

 ج(سوره ندارد           

 د(حمد را باید آهسته بخواند

 

 نماز شخصی که مصداق کثیر السفر را دارد.............. -215

 الف(شکسته است               

                   ب(کامل است

 ج( جز در سفر اول کامل است                    

 د(جز در سفر اول و دوم کامل است

 

 تعیین سال خمسی برای کسی که درآمد شخصی دارد.................. -216

 کد است                                                             موالف(مستحب 

 ب(اگر مقدار درآمد آن قابل توجه است واجب است                                         

 ج(هرچند مقدار درآمدش کم باشد واجب است                             

 د(اگر درآمد آن اضافه بر خرج سال اوست واجب است

 

آبرویی کسی که مرتکب خالف  د اما موجب بیاگر در امربه معروف و نهی ازمنکر تمام شرایط وحدود رعایت شو -217

 :شده، شود

 الف(امر به معروف اشکال ندارد     

 ب(امر به معروف واجب نیست         

 ج(امر به معروف حرام است            

 د(امر به معروف مباح است

 

 ارتباط نامحرم در فضای مجازی................ -218

                            الف(در فضای مجازی اشکالی ندارد       

 ب(درمواردی که مستلزم مفسده باشد     
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                        ج(اگر از اهل کتاب باشد اشکالی ندارد        

 د(حرام است

 تاریخ اسالمبخش 

 
 چه تعداد از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند؟در چه سالی؟ -219

 بعثت                    5-زن22-مرد25الف(

 بعثت                    5-زن2-مرد86ب(

 بعثت             8-زن2-مرد 25ج(

 بعثت2-زن22-مرد76د(

 

 سال محاصره اقتصادی در شعب ابوطالب..............3مسلمانان در  -211

 الف(ازهرگونه دارد وستد محروم بودند حتی در ماههای حرام           

 ب(از هرگونه داد و ستد و تبلیغ دین اسالم محروم بودند               

 ج(تنها در ماههای حرام داد و ستد محدودی داشتند                           

 د(از داد و ستد محروم بودند ولی تبلیغ اسالم مجاز بود 

 

 سال.................صورت گرفت.هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه در ربیع االول  -211

 بعثت                          28الف(

 بعثت                                     25ب(

 بعثت                             25ج(

 بعثت22د( 

 

 اولین اقدام اساسی و مهم پیامبر در آغازین سال حکومت نبوی .................بود -212

 الف(انعقاد پیمان برادری            

 ب(تنظیم قانون جهاد و نوع تعامل با یهودیان                      

 ج(ساخت مسجد      

 د(ساماندهی مهاجران 

 

 پیامبر در چه سالی پادشاهان ملوک اطراف را به اسالم دعوت کرد و پادشاهان کدام سرزمینها آن را پذیرفتند؟ -213

 روم و حبشه          -هجری2الف(سال

 روم و مصر       -هجری2ب(سال
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 حبشه و مصر      -هجری2ج(سال 

 حبشه و روم-هجری2د(سال 

 

 مخالفان عثمان در انتهای حکومتش عمدتا از چه گروهی بودند؟ -214

 الف(قبایل عراق                        

 ب(مردم مصر                                

 نصار                         ج(ا

 د(تمام موارد

 

 رار مردم بر بیعت با علی)ع(کدام گزینه از شرایط حضرت برای بیعت نمی باشند؟صپس از قتل عثمان و ا -215

 الف(بیعت باید در مسجد انجام گیرد                                           

 ب(بیعت نباید پنهانی باشد               

 ج(بیعت همراه با رضایت توده مردم باشد                                     

 د(بیعت همراه با تقاضای عمومی مردم باشد 

 

 .به تعبیر مقام معظم رهبری چه کسی در پذیرش صلح امام حسن)ع( شریک بودند؟ -216

 الف(عبداهلل بن عباس                        

 ب(امام حسین)ع(           

 ج(حجربن عدی                         

 د(قیس بن سعد

 

 کدام گزینه از تهاجمات فرهنگی حکومت اموی بر  اهل بیت نمی باشد؟در زمان معاویه   -217

 الف(منع نقل احادیث نبوی در شان اهل بیت                       

 یاران اهل بیتزبان ب(به دارکشیدن و بریدن  

 ج(منع قرائت آیات در شان اهل بیت                                     

 د(حذف سهمیه بیت المال به جرم شیعه بودن

 

.مقام معظم رهبری:عاشورا به ما درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین،...............بیش از هر چیزهای دیگر  -217

 برای انسان الزم است.

 الف(شهادت طلبی                  

 ب(معرفت                                
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 ج(شجاعت                         

 د(بصیرت 

 

 ؟نمی باشدکدام مورد از سیاستهای اصلی امام باقر)ع( در دوران امامت ایشان  -218

 الف(استفاده از اصل تقیه                        

 ب(احیای احادیث                                

 ج(تربیت شاگردان                        

 د(نفوذ در دربار

 

در وصیت نامه لذا به جهت جو اختناق نتوانست با صراحت جانشین خود را معرفی کند و ان عامام یک ازکدام -219

 ؟به عنوان جانشین معرفی کرد را  خود فرزند ازجمله نفر  5خود 

 الف(امام سجاد)ع(                       

 ب(امام صادق)ع(               

 ج(امام هادی)ع(                        

 د(امام حسن عسکری)ع( 

 

در اثبات عدم ضرورت شرط بلوغ برای منصب امامت خویش به کدام یک از انبیا زیر استشهاد علیه السالم .امام جواد  221

 نکردند؟

 الف(حضرت سلیمان                         

 ب(حضرت موسی                      

 ج(حضرت یحیی بن زکریا                       

 د(حضرت عیسی 

 

 حکومت اسالمیبخش 
 .نیاز به بهترین .............. داللت عقلی بر ضرورت والیت فقیه در عصر غیبت دارد؟ -221

 الف(قانون                                    

 ب(قانونگذار                                             

 ج(شارح قانون                                      

 د( مجری قانون

 

 سوره نساء کدام عبارت بر والیت فقیه داللت دارد؟ 59.در شرح آیت اهلل جوادی آآملی از آیه  -222
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 لف(اولی االمرمنکم                    ا

 ب(اولی االمر باالصاله                                 

 ج( اولی االمر بالتبع                    

 د( اولی االمر الفقیه 

 

 ؟«علما بر چه گروهی حاکمند»بنابر روایت امام صادق علیه السالم  -223

 الف(عموم مردم                           

 ب(خواص مردم                                         

 ج(پادشاهان                                         

 د( لشگریان 

 

 باشد؟برای حاکم منصوب نمی « ع»در روایت مقبوله عمر بن حنظله کدام شرط از شرایط مطروحه امام صادق  -.224

 الف(تقوا                                      

 ب(روایت حدیث                                      

 ج(صاحب نظر                                     

 د( شناخت  

 

 در تعیین حاکم اسالمی بر اساس نظریه انتصاب..........  -22 5

مقبولیت آن با انتخاب مردم یا نخبگان آنهاست                                                                                الف(ولی به نحو واجب کفایی منصوب و

                                   ب(ولی به نصب عام امام منصوب و نصب خاص آن با انتخاب مردم یا نخبگان آنهاست                                                     

                                            ج(ولی با بیعت مسلمین نصب خاص پیدا میکند.مانند بیعت مردم با امام علی علیع السالم                                              

 استد( ولی منصوب امام معصوم به نصب عام و مکشوف مردم یا نخبگان آنه

 

 اخالقبخش 

 
 از ستونهای توبه نمی باشد؟زیر رد امو یک از کدام« ع»امام علی کالم .در -226

 الف(خلوص نیت                                 

 ب(استغفار زبانی                                       

 ج(پشیمانی قلبی                              

 د( ترک گناه
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 سوره مائده ریشه توکل چیست؟ 23اساس آیه  .بر -227

 الف(اخالص                                        

 ب(تفویض                                               

 ج(ایمان به خدا                              

 د( تالش فرد

 

 .حد و مرز آراستگی چیست؟ -228

 الف(اجتناب از اشرافیت و تجمل          

 ب(نظافت و اعتدال                

 ج(عرف تجمل و رضایت الهی       

 د( عرف و اعتدال 

 

 پدر است؟به .بر اساس روایات معصومین احترام مادر .......... احترام  -229

 

                             مثل الف(

 ب(باالتر                                    

 ج(برای دختر بزرگتر باالتر از          

 د( برای پسر بزرگتر باال تر از

 

 به تعبیر پیامبر .................. نصف دین را تشکیل می دهد؟ -231

 الف(توکل                                        

 ب(رضا                                                       

 ج(حسن خلق                                 

 د( راست گویی

 

فرمودند : کسی که شاهد باشد انسانی فریاد میزند و از مسلمانان کمک می طلبد اما به او کمک ص .پیامبر  -231

 نکند...............

 الف(از ما نیست                                 

 ب(از مومنان نیست                           

 نیست                        ج(از مسلمانان 

 د( از جوانمردان نیست
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 به چه معناست؟«ع»سوره حجره و روایت امام علی  85.الصّفحَ الجَمیل در آیه  -232

 الف(مصافحه زیبا                               

 ب(صدقه بدون منت                           

 ج(عضو بدون سرزنش                   

 د( قصاص با گذشت

 

 که :علیه السالم ............ گوهر و شرافت کریمان در آن هنگام آشکار می شودعلی .به تعبیر امیر بیان  -233

 الف(هنگام ایثار                                 

 ب(هنگام جهاد                                            

 ج(هنگام ادای امامت                     

 د( هنگام ابتالء

 

 عقایدبخش 

 
 .کدام گزینه روش اثبات فطری بودن خداشناسی نمی باشد؟ -234

 الف(حسن کمال طلبی                       

 های تاریخی                    یرسرب(ب 

 ج(امید به قدرت برتر                      

 د( فطرت پرسشگری 

 

 جوب و امکان بر کدام اصل مبتنی است ؟.برهان و -235

 الف(امحال تسلسل علل                     

 ب( واجب الوجوب                       

 ج(نیازمندی ممکن الوجوب             

 د( سفسطه 

 

 لوکان فیها آلحه  اال اهلل لفسد به کدام برهان اشاره دارد ؟».آیه شریفه  -236

 الف(برهان تمانع                                   

            ب(برهان نظام واحد                            

 ب و امکان          وج(برهان وج
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 د( برهان فطرت

 

 (به کدام برهان اشاره دارد؟4توحید/«)ولم یکن له کفوا احد».آیه شریفه -237

 الف(توحید در ذات                          

 ب(توحید در افعال                          

 ج(توحید در صفات                             

 د( توحید در عبادت

 

 .توحید در صفات یعنی.................. -238

 الف(صفات خدا عین ذات اوست           

 ب(صفات خدا جدا از یکدیگر نیستند            

 ج(علم خدا عین ذات اوست          

 د( همه موارد

 

 مصداق توحید در افعال نمی باشد؟.کدام گزینه  -239

 الف(خداوند در انجام امور مستقل و یکتاست                                         

 ب(خالقیت منحصر به فرد خداوند است   

 ج(خداوند در انجام امور اسباب را بکار می گیرد                                    

 د( خداوند هیچ شریک و همتایی ندارد 

 

 .کدام گزینه در مورد توحید در عبادت صحیح است؟ -241

 الف(توحید درعبادت الزمه توحید ذاتی و صفاتی است                          

 ب(ذات خداوند عین معبود بودن اوست                        

 ج(خداوند هیچ شریک و همتا و مانندی ندارد صفات                               

 د( تمام موارد به معنای توحید در عبادت است

 

 .عدل الهی در اصطالح عقاید یعنی.............. -241

 الف(قرار دادن هر چیز در جای خود توسط شخص                      

 دن                        ب(موزون بودن و همتراز بو

 ج(رعایت حقوق در مقابل ظلم و ستم                                            

 د(خداوند آنچه الزمه آفرینش بوده عطا کرده است



   ویژه داوطلبین  کارشناسی  ارشد سواالتنمونه 

46 
 

 

 .امام علی )ع(هرگاه همه انسانها مساوی شودند.................. -242

 الف(عدالت محقق خواهد شد          

 ب(همه هالک خواهند شد            

 ج(تبعیض و ظلم نخواهیم داشت               

 د( همه موارد 

 

 شبهه ناسازگاری شرور با عدل الهی نمی باشد؟».کدام گزینه پاسخ -243

 الف(تشخیص صحیح مالک های خیر و شر                                            

 ب(خیر و شر امری نسبی است                    

 ج(ماهیت شر عدمی است                                                                         

 د(شر توهم مطلق است 

 .کدام گزینه در رابطه با شیطان صحیح است؟ -244

                   الف(خلقت شیطان مصداق وجود شر مطلق است                

 ب(شیطان جنی ذاتا گمراه و گمراه کننده است            

 ج(شیطان فی نفسه در رابطه با آزمایش الهی آدم ،شر است                     

 د( وجود شیطان یکی از مصادیق آزمایش الهی آدم است

 

 .معجزه و کرامت در کدام مورد مشترک نمی باشد؟ -245

 الف(خارق العاده بودن              

 ب(قابل تعلیم و تعلم نیست                

 ج(همراه با ادعای نبوت                   

 د( علت دارد

 

 .کدام گزینه دلیل قطعی بر ناتوانی بشر از قانون گذاری است؟ -246

 الف(محدود بودن دانش بشر          

    ب(ممکن انحطا بودن بشر         

 بودن دانش بشر                 مدت دارج(

 مواردد( همه 

 

 ؟می باشددر حال رکوع امام علی )ع( اق نفا مربوط به  . کدام آیه -247
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 الف(آیه اولواالمر              

 ب(آیه تبلیغ                       

 ج(آیه والیت                      

 د(آیه تطهیر 

 

 درباره عصمت ائمه صادق نمی باشد؟.کدام گزینه 248

 الف(ملکه ای نفسانی یا قلبی است                   

 ب(عصمت از مقوله علم و خارج از اختیار است            

 ج(معصومان گناه صغیر و کبیره سهوی و عمدی نمی کنند      

 د( عصمت امام از طریق عقل و نقل اثبات پذیر است

 

 آیات قرآن مربوط به مسئله معاد است؟. چه مقدار از  -249

              2/2الف(       

                  5/6ب(         

                     5/2ج(          

 5/2د(           

 

 (به کدام دلیل اثبات معاد اشاره دارد؟191آل عمران/«)ربنا ما خلقت هذا باطال».آیه -251

 الف(برهان عدالت خداوند   

 ب(برهان جاویدان طلبی            

 ج(برهان حکمت خداوند          

 د( برهان فطرت  

 

 

 

 

 

 معاونت تربیت و آموزش عقیداتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه 

     0011    ماهمرداد


