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 ریل سا دس اسالم تمَیت هی ًوبیٌذ؟ ًگشش ّبیاًجیبء ٍ ثخصَظ دیي همذس اسالم کذام یک اص  (1

 ًگشش دضوي ّشاسی(ًگشش تشٍیج اسالم                                                 ة( الف

 ًگشش فشد گشایی(گشایی                                                    دًگشش جبهؼِ ( ج

 ثِ چٌذ دستِ هی تَاى تمسین ًوَد؟ سا ًسجت ثِ اًسبى ّباسالهی دیذگبُ حبکن ثشجَاهغ ( 2

 جَاهغ فشدگشا ٍ جبهؼِ گشا( جَاهغ هذسى ٍ تَسؼِ یبفتِ                                 ة( الف

 جَاهغ پیطشفتِ ٍ دس حبل تَسؼِ(الم گشا ٍ غشة گشا                                دجَاهغ اس(ج

 هْوتشیي ٍظیفِ ای کِ خذاًٍذ ثش ثٌذگبًص ٍاجت کشدُ کذام است؟( 3

 جْبد( ًوبص                                                                    ة( الف

 سٍصُ(د                                  اهشثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش   (ج

 صًذُ ًگِ داضتي یبد ػبضَسا چیست؟ّبی یکی اص ػلت ( 4

 تجذیذ خبطشُ ٍ ثبصسبصی یبد ػبضَسا( الف

 تأهیي هٌبفغ ٍ هصبلح ثشای جبهؼِ ثب تَجِ ثِ ػبلالًِ ثَدى آى( ة

 حس حك ضٌبسی ثشپبیِ خَاستِ ّبی فطشی اًسبى ّب(ج

 ّوِ گضیٌِ ّب( د

 طتشی داضتِ ثبضذ؟یتأحیش ث ثضسگذاضت ػبضَساکذام یک اص هَاسد ریل هی تَاًذ دس ( 5

 ػَاهل ضٌبختی ػبضَسا ( ثحج ٍ گفتگَ                                                         ة( الف

 یبد ػبضَساصشف صًذُ ًگِ داضتي ( اًگیضش یب ػَاطف ٍ احسبسبت دسًٍی                        د( ج

 حبدحِ ای کِ ثضسگتشیي ًمص دس تبسیخ اسالم سا ایجبد کشد کذام است؟( 6

 ٍالؼِ ػبضَسا( ة(                                   ػلیِ السالم)ضْبدت اثب ػجذاهلل ( الف

 ٍالؼِ غذیش خن( هجؼَث ضذى پیبهجش                                                       د( ج

 "لَلَ اًفسکن ٍاّلیکن ًبسا ٍلَدّب الٌبس ٍالحجبسُ "آیِ هَسد ًظش اص هصذاق کذام یک اص هَاسد ریل هی ثبضذ  (7

 تؼلین ثصَست فشدی( تؼیلن ثصَست گشٍّی                                ة( الف

 ٍ تٌجیِ تؼلین ثب تزکش( تؼلین اسضبد ضبلِ                                            د( ج

 اٍلیي هشتجِ اهشثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش چیست؟( 8

 اظْبس ثش صثبى( اظْبس ًبساحتی                                              ة( الف

 ثشخَسد فیضیکی( اظْبس للجی                                                      د( ة

 ثشهب ٍاجت هی ثبضذ؟ اهش ثِ هؼشٍف ًٍْی اص هٌکشتحت ػٌَاى  ی صیشکذام یک اص آهَصش ّب( 9

 تؼلین اهَس دًیَی( تؼلین اهَس دیٌی                                             ة( الف

 تؼلین اهَس فمْی( تؼلین اهش ثِ هؼشٍف                                          د( ة

 ًچِ حك است ٍاسد ضذُ ٍ ثِ ساُ صحیح ّذایت هی گشدد؟دس کذام یک اص جْبد جبهؼِ ثِ آ( 11

 جْبد دس جٌگ( جْبد ثب ًفس                                                     ة( الف

 جْبد سٍضٌگشاًِ( جْبد اثتذایی                                                       د( ج

 اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش هی ثبضذ؟ هصذاق تبم کشثال کذام یک اص الذاهبت اهبم حسیي دس( 11

 جْبد ضْبدت طلجبًِ( ة                                                  جْبد اثتذایی( الف

 ّوِ گضیٌِ ّب( ثب دضوي                                                     دجْبد ( ج

 ذ؟ٌثذاًیذ خَد سا ثب سبیش هؤهٌبى ضشیک هسلوبًبى ثبدس کذام یک اص ػَاهل ریل ( 12

 د جْبد ٍ دفبع(هسبئل التصبدی، اجتوبػی ٍ تشثیتی                                              ة( الف

 ّوِ گضیٌِ ّب( ػجبدت ّبی فشدی ٍ اجتوبػی                                                         د( ج

 ن کذام است؟،  ثبیذ ػضاداسی ٍ گشیِ ًوبییاص ػَاهلی کِ دس صًذُ ًگِ داضتي خبطشُ سیذ الطْذاءیکی ( 13

 ایجبد ضَس ٍػطك دس دلْب ثَسیلِ ثشاًگیختي حضى هشدم( الف

 تجذیذ یبد ٍالؼِ ػبضَسا( ة
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 ثبصسبصی حیبت حسیٌی ثَسیلِ سیٌِ صًی ٍگشیِ ثش ػبضَسا( ج

 اهبم حسیيایجبد حس حك ضٌبسی ثش گشیِ کٌبى ( د

 چیست؟   "سحوب ثیٌْن "ٍ  "اضذ ػلی الکفبس "ایي آیِ  هفَْمهٌظَس اص ( 14

 دس کٌبس سالم لؼي ّن ثبیذ ثبضذ( الف

 دس کٌبس ٍالیت تجشی ٍ اظْبس دضوٌی ّن ثبیذ ایجبد ضَد( ة

 سالم ٍ لؼي ثش دضوٌبى اسالم ثبیذ دس کٌبس ّن صَست ثگیشد( ج

 ّوِ گضیٌِ ّب( د

 "لل ال اسئلکن ػلیِ اال الوَدُ فی المشثی  "ي آیِ چیست؟ هٌظَس اص ای( 15

 اظْبس هَدت ٍ دٍستی ثِ اّل ثیت( الف

 ثشپبضذى ػضاداسی ثشای اظْبس هحجت ٍ ػاللِ ثِ اّل ثیت( ة

 ًفشت ٍثشائت اص دضوٌبى اسالم( ج

 گضیٌِ الف ٍ ة( د
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