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هست پاسرگَیی:اظ ساػت 10لغایت 12

 . ) 1سَضُ هثاضوِ ضَضی چٌس آیِ زاضز ٍ ضاهل چِ هثاحخی هی تاضس؟
 53 - 1آیِ ٍ تَحیس،هؼاز ٍ ًثَت  53 - 2آیِ اهاهت ،ػسل ٍ ًثَت  55 - 3آیِ اهاهت،ػسل ًٍثَت  55 - 4آیِ ٍ تَحیس،هؼاز ٍ ًثَت
 .) 2زض وسام یه اظ آیات سَضُ هثاضوِ ضَضی تِ هَضَعهطَضت وطزى تاویس ضسُ است؟
- 4آیِ 38
 - 3آیِ 32
 - 2آیِ 36
 - 1آیِ 30
 .) 3زض وساهیه اظ گعیٌِ ّای ظیط تٍِالیت پسٌسیسُ ٍ زائوی ذساًٍساضاضُ ضسُ است؟

 ٍَّٓٔٓ - 1الَصِی یٌَٔعِلُ الْغَیٕجَ

 ٍَّٓٔٓ - 2ذَیٕطٌ لَىُنٕ

 َّٓٔ - 3هٓؼٓىُنٕ أَیٕيَ هٓا وٌُتُنٕ

 ٍَّٓٔٓ - 4الَْٓلِیّٔ الْحٓوِیسٔ

.) 4پیام ػثاضت " ٍٓهٓا أَصٓاتٓىُنٕ هِيْ هٔصِیثٓةٍ فَثِوٓا وَسٓثٓتٕ أَیٕسِیىُنٕ ٍٓیٓؼٕفَُ ػٓيْ وَخِی"طٍ زض وسام گعیتِ اظ آیِ 30سَضُ ضَضی ًیست؟
 - 1زًیا ظٍزگصض است ٍ آذطت پایساض
 - 2اًساًْا ًوی تَاًٌس ّوِ ػَاهل ضا تحت سلطِ ذَز تگیطًس ٍ اظ آحاض گٌاّاًطاى تگطیعًس.
 - 3هصیثت ّا جٌثِ ّطساضی زاضز ٍ اگط اًتماهی تَز ػفَ زض واض ًثَز.
 - 4هیاى ضفتاض اًساى ّا ٍ حَازث تلد ٍ ضیطیي ظًسگی ضاتطِ است.
. ) 5تا تَجِ تِ آیِ 40سَضُ هثاضوِ ضَضی  ،زضیافت الطاف الْی هططٍط تِ ............................است ًِ اًتمام.
 - 4صثط ٍ اصالح
 - 3غفطاى ٍ اصالح
 - 2صثط ٍ گصضت
 - 1ػفَ ٍ اصالح
 . ) 6وسام ولوِ زض لغت تِ هؼٌایتاضاى هفیس هی تاضس؟
 - 1الْغَیٕجَ

-2

زٓاتّٓةٍ

 - 3وَخِیطٍ

 - 4تٓغْیٖا

ٓى تٓیٌَْٕٔنٕ " اضاضُ زاضز تِ ایي وِ اسالم تِ هسائل............پطزاذتِ است؟
 .) 7اسالم زیي جاهغ ٍ واهل است ٍ" ٍٓأَهٕطُّٔنٕ ضَُض ٰ
 - 2اذاللی
 - 1اػتمازی
 - 4ػثازی
 - 3اجتواػی
 . ) 8وسام گعیٌِ اظ پیام ّای آیِ 24سَضُ ضَضی " أَمٕ یٓمَُلَُىَ افْتَطَى ػٓلَى اللَِِ وَصِتٖا فَإِىْ یٓطَإِ اللَِٔ یٓرْتِنٕ ػٓلَى لَلْثِهٓ ٍٓیٓوٕحٔ اللَِٔ الْثٓاطِلَ ٍٓیٔحِكُ الْحٓكَ
تِىَلِوٓاتِِِ إًَِِٔ ػٓلِینٗ تِصَاتِ الصُسٍٔضِ" ًیست؟
 - 1تطای ضٍضٌگطی تایس ضثْات ضا ططح ٍ پاسد زاز.
 - 2هْط ًْازى تط زل تعضي تطیي ػصاب الْی است ،چَى ویفط تعضي تطیي گٌاُ هی تاضس.
 - 3ایواى تِ هؼاز سثة ایجاز ذَف اظ آى هی ضَز.
 - 4ذساًٍس پیاهثطش ضا تا ٍػسُ ًاتَزی تاطل ٍ پیطٍظی حك زلساضی هی زّس.
 .) 9اهام صازق (ع) هطاز اظ جولِ" یٓعِیسّٔٔنٕ هِيْ فَضْلِِِ " ضا چگًَِ تَصیف ًوَزُ اًس؟
 - 1ضفاُ تیص اظ حس ظهیٌِ طغیاى است.
 - 2ذساًٍس زػای هَهٌاى ضا هی پصیطز.
 - 3حك ضفاػت هَهٌاى زضتاضُ وساًی است وِ گطچِ اّل زٍظذٌس ٍلی تِ هَهٌاى ذسهتی وطزُ اًس.
 - 4پصیطش تَتِ گٌاّىاضاى ٍ ػفَ آًاى تٌْا زض اذتیاض ذساٍز است.
 . ) 10پیام ػثاضت " ٍٓیٓؼٕفٔ ػٓيْ وَخِیطٍ " زض آیِ ضطیفِ "إٍَٔ یَٔتِمْْٔيَّ تِوٓا وَسٓثَٔا ٍٓیٓؼٕفٔ ػٓيْ وَخِیطٍ " تیاًگط وسام گعیٌِ است؟
 - 1لطف ذساًٍس تط لْطش غالة است.
 - 2وافطاى لجَد اظ ػفَ الْی هحطٍهٌس.
 - 3تٌْا تؼضی گٌاّاى تطای ّالن ها وافی است.
 - 4ػمَتت ٍ ػفَ تِ زست ذساست.

 " . ) 11لٌََطَُا " زض آیِ  28سَضُ ضَضی " ٍَّٓٔٓ الَّصِی یٌَٔعِّلُ الْغَیٕجَ هِيْ تٓؼٕسِ هٓا لٌََطَُا ٍٓیٌْٓطُطُ ضٓحٕوٓتَِٔ ۚ ٍَّٓٔٓ الَْٓلِیّٔ الْحٓوِیسٔ " تِ چِ هؼٌاست؟
 - 1طغیاى
 - 2پطاوٌسُ
 - 3گطزآٍضی
 - 4یاس ٍ ًَهیسی
 ) 12تا تَجِ تِ آیِ 9سَضُ ضَضی پیام فَاللَِّٔ َّٔٓ الَْٓلِیّٔ چیست؟
ٍ - 2الیت حك وسی است وِ لسضت زاضز.
ٍ - 1الیت ذسا گستطزُ ٍ هطلك است.
ّ - 3طگًَِ ٍالیت ٍ سطپطستی وِ زض ضاستای ٍالیت الْی ًثاضس ًاهططٍع ٍ تاطل است - 4 .پصیطش غیط ذسا لاتل سطظًص ٍ تَتید است.
ساظی ؟
 ) 13وسام ػثاضت آیِ 37سَضُ ضَضی تیاًگط آى است وِ" اٍلیي گام اصالحات،پاوساظی است،سپس ذَزساظی ٍ جاهؼِ "

 - 1یٓجٕتٌَِثَٔىَ وَثٓائِطَ الْإِحْنِ ٍٓالْفََٓاحِصٓ ٍٓإِشَا هٓا غَضِثَٔا
 - 2یٓجٕتٌَِثَٔىَ وَثٓائِطَ الْإِحْنِ
 - 3غَضِثَٔا
 - 4یٓجٕتٌَِثَٔىَ
 ". ) 14حٔجّٓتُْٔنٕ زٓاحِضَةٌ " یؼٌی:
 - 1تالش تطای تِ تطزیس اًساذتي هَهٌاى ،هَجة ذطن ٍ غضة الْی است - 2 .ضطن فالس اػتثاض است ٍ هططواى هٌطمی ًساضًس.
 - 4هَضز3ٍ 1
 - 3لَاًیي لطآى ولی است.
 ) 15ولوِ .........زض لغت  ،تِ هؼٌای" اصطاض زض تطزیس " است.
 - 1یٔوٓاضٍٔىَ

 - 2لمضی

 - 4هٓطَزّٓ

- 3وَالْؤَػٕالَم

ٍ. ) 16اغُ ضطع زض آیِ" ضطع لىن زیي " تِ چِ هؼٌاست؟
 - 2احىام زیٌی وِ اًساى ضا تِ ووال هی ضساًس.
 - 1ازیاى الْی
 - 4زیي جاهغ
 - 3آغاظ ٍ ضطٍع
 . ) 17زض آیِ  35سَضُ ضَضی " ٍٓیٓؼٕلَنٓ الَّصِیيَ یٔجٓازِلَُىَ فِی آیٓاتٌَِا هٓا لَْٔنٕ هِيْ هٓحِیصٍ " ولوِ " هٓحِیصٍ " تِ چِ هؼٌاست؟
 - 4ضاُ تاظگطت ٍ ًجات
 - 3هجازلِ
 - 2تاظگطت
 - 1تطس

 .) 18تا تَجِ تِ آیِ 33سَضُ هثاضوِ ضَضی وسام ػثاضت تِ هؼٌای" ظهاًی لسض ًؼوت ضٌاذتِ هی ضَز وِ اظ زست تطٍز" .
 - 1فَیٓظْلَلْيَ ضٍٓٓاوِسٓ ػٓلَىٰ ظَْٕطُِِ
 . ) 19ػثاضت " هٔطْفِمِیيَ هِوّٓا وَسٓثَٔا " زاضای چِ پیاهی است؟
 -2إِىْ یٓطَؤْ یٔسٕىِيِ الطِّیح

 - 3وُلِّ صٓثّٓاضٍ ضَىَُضٍ

 - 4إِىَّ فِی شَٰلِهٓ لَآیٓاتٍ

 - 2زض تْطت لصات هازی ٍ هؼٌَی ّوطاُ یىسیگطًس.
 - 1اظ ذسای تعضگَاض جع فضل تعضي اًتظاضی ًیست.
 - 3ػولىطز تس اًساى اضهغاًی تِ جع زٍظخ تطای اٍ ًساضزّ - 4 .وِ هَاضز.
 .) 20ػثاضت " ًَعِزٕ لَِٔ فِیْٓا حٔسًٌٕا " زاضای چِ هفَْهی است؟
 - 2هَزت اّل تیت  ،تطجستِ تطیي حسٌِ است.
 - 1هَزت تسٍى اطاػت  ،ضیاست.
 - 3هَزت لطتی سثة زضیافت پازاش تیطتط است - 4 .هَزت هصساق ایواى ٍ تمَاست.
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