


سرنوشت ابدی انسان ها بر چه اساسی تع�ن می شود و وظیفه ما پس از دریافت این حقیقت، کدام است؟56

اعمال آنان در دنیا - قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد. (1

اعمال آنان در دنیا - با عزم خویش، آنچه را که انتخاب کرده ایم عملی سازیم. (2

شناخت اهداف متعالی - قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد. (3

شناخت اهداف متعالی - با عزم خویش، آنچه را که انتخاب کرده ایم عملی سازیم. (4

مطابق آیات قرآن کریم، کدام مورد آثار توجه کردن به دعوت های شیطانی برای ترویج قمار و شراب را بیان نموده است؟57

دوری از یاد خدا - بازداشتن از نماز (2 نجاست و پلیدی ظاهری - بازداشتن از نماز (1

دوری از یاد خدا - بی خاصیت شدن نماز (4 نجاست و پلیدی ظاهری - بی خاصیت شدن نماز (3

آراستگی و مقبولیت مربوط به کدام مورد است و "تبرج" در قرآن به چه معنا است؟58

علت عفاف در زنان و مردان است. - زیاده  روی در آراسته کردن خود و خودنمایی (1

یکی از جلوه های عفاف است. - زیاده  روی در آراسته کردن خود و خودنمایی (2

علت عفاف در زنان و مردان است. - تحسین و تمجید از آراستگی ظاهری (3

یکی از جلوه های عفاف است. - تحسین و تمجید از آراستگی ظاهری (4

کدام مورد، توصیف عفاف حضرت مریم (س) در قرآن و حضور زنان مسلمانان در زمان پیامبر اکرم (ع) در تاریخ را بیان نموده59

است؟

با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح (ع) دعوت می کرد. - در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به (1

مجروحان حاضر می شدند.

با پوشش و حجاب کامل مردم را به دین مسیح (ع) دعوت می کرد. - همه  جا در کنار مردان برای یاری رساندن به اسالم با (2

حجاب کامل حضور داشتند.

حضور او در معبدی که همگان چه زن و مرد، به پرستش می آیند را می ستاید. - در پشت جبهه های جنگ برای پرستاری و (3

کمک به مجروحان حاضر می شدند.

حضور او در معبدی که همگان چه زن و مرد، به پرستش می آیند را می ستاید. - همه  جا در کنار مردان برای یاری رساندن به (4

اسالم با حجاب کامل حضور داشتند.

کدام مورد، دلیلی برای عبارت قرآنی "قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است" بیان نموده است؟60

گاه هستند و فقط به دلیل حسادت در راه دین مخالفت می کنند. پیروان همۀ ادیان از حقانیت آن آ (1

محتوای اصلی دعوت همۀ پیامبران یکسان بوده و اندک تفاوتی در اصول و احکام فرعی آنها وجود دارد. (2

همه انسان  ها در دوست داشتن فضایل اخالقی و بیزاری از رذایل اخالقی و عمل به احکام الهی مشترک هستند. (3

ویژگی هایی که خداوند در اصل آفرینش انسان قرار داده است با سایر موجودات متفاوت و در نوع انسان مشترک است. (4



عاقبت تالش مخالفان سرسخت اسالم در مواجهه با سنت تحّدی کدام است و متن های ارائه شده در برابر قرآن چه سرنوشتی پیدا61

کرده است؟

﴿ال یأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا﴾ - ممکن است برای افراد غیرمتخصص بی عیب جلوه کند. (1

گاهی پذیرفته نمی شود. گاه و ناآ ﴿ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا﴾ - توسط هیچ فرد آ (2

﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله﴾ - ممکن است برای افراد غیرمتخصص بی عیب جلوه کند. (3

گاهی پذیرفته نمی شود. گاه و ناآ ﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله﴾ - توسط هیچ فرد آ (4

کدام مورد، به جنبه  ای از اعجاز پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد که الزمۀ تحقق آن مجاهدت  های ایشان بوده است؟62

همبستگی عظیم مسلمانان و قدردانی از تالش ها و مجاهدت  های ایثارگران در جنگ  ها (1

بنای جامعه  ای باایمان به خدا و به دوراز شرک در سرزمین بیگانه از ارزش های انسانی (2

بینش عمیقی که از آن برخوردار هستند و دوری از گرفتاری در خطا و اشتباه درنتیجۀ آن (3

غلبه بر هوی و هوس با وجود غریزه و اختیار و عوض نکردن هیچ چیز در دنیا با محبت و رضایت خدا (4

مطابق روایت نبوی، شرط باقی ماندن بر عقیده به موعود، کدام است و پدر بزرگوار منجی بشریت، فرزند کدام جانشین پیامبر اکرم63

(ص) است؟

قیام برای خدا - حسن بن على (ع) (2 ایمان راسخ - حسن بن علی (ع) (1

قیام برای خدا - علی بن محمد (ع) (4 ایمان راسخ - علی بن محمد (ع) (3

از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) نتیجۀ تبعیض در اجرای عدالت کدام است و ایشان چگونه با این مسئله مبارزه نمود؟64

پذیرفتن تفاوت طبقاتی - ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله  ای (1

پذیرفتن تفاوت طبقاتی - تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوی (2

سقوط اقوام و ملل - ایستادگی در مقابل تعصبات قومی و قبیله  ای (3

سقوط اقوام و ملل - تقسیم اموال در میان مسلمین به تساوی (4

شکل جدید جاهلیت که پس از رحلت رسول خدا (ع) وارد زندگی مسلمین گردید، چه بود و چه تغ�ری در جامعه ایجاد نمود؟65

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - تبدیل جامعۀ فداکار عصر پیامبر به جامعه  ای راحت  طلب (1

تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث - تبدیل جامعۀ فداکار عصر پیامبر به جامعه  ای راحت  طلب (2

تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث - انزوای شخصیت های اصیل اسالمی و ظهور افراد جاه  طلب (3

تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت - انزوای شخصیت های اصیل اسالمی و ظهور افراد جاه  طلب (4

ویژگی الزم برای "منتظران مصلح" در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟66

﴿الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات﴾ (2 ﴿و نريد أن َنُمنَّ على الذين استضعفوا﴾ (1

﴿و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر﴾ (4 ﴿ليمكننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم﴾ (3



باوجوداینکه امکان تفقه در دین برای همۀ مؤمنین فراهم نیست، وظیفۀ مؤمنان در کدام مورد بیان شده و ثمرۀ انجام صحیح آن67

برای جامعه چیست؟

ُهْم َيْحَذروَن﴾ ًة ﴾ - ﴿َلَعلَّ ﴿َو َما كان الُمؤمنوَن ِلَيْنُفروا كافَّ (1

ین﴾ ُهوا ِفي الدِّ ًة﴾ - ﴿ِلَيَتفقَّ ﴿َو َما كان الُمؤمنوَن ِلَيْنُفروا كافَّ (2

ُهْم َيْحَذروَن﴾ ﴿َفَلْو ال َنَفَر ِمن كلِّ فْرقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة﴾ - ﴿َلَعلَّ (3

ین﴾ ُهوا ِفي الدِّ ﴿َفَلْو ال َنَفَر ِمن كلِّ فْرقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة﴾ - ﴿ِلَيَتفقَّ (4

"مدارا و تحمل سختی  ها" و "نیازمندی به زندگی با دیگری" از مصادیق کدام اهداف ازدواج است؟68

رشد اخالقی - انس با همسر (2 رشد اخالقی - پاسخ به نیاز جنسی (1

رشد و پرورش فرزندان - پاسخ به نیاز جنسی (4 رشد و پرورش فرزندان - انس با همسر (3

پس از پذیرش بی همتایی خداوند در آفرینش جهان هستی، پذیرش مفهوم کدام آیۀ شریفه ضرورت دارد و عدم اعتقاد به آن،69

کدام نوع از شرک را در پی دارد؟

﴿قال اهللا خالق كل شْیء﴾ - شرک در والیت (1

﴿قل اهللا خالق كل شْيء﴾ - شرک در مالکیت (2

﴿و هللا ما في السماوات و ما في األرض﴾ - شرک در والیت (3

﴿و هللا ما في السماوات و ما في األرض﴾ - شرک در مالکیت (4

کدام مورد، به ترتیب گویای دورشدن انسان از توحید در ابعاد فردی و اجتماعی است؟70

﴿و من الناس من يعبد اهللا على حرف﴾ - ﴿یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت﴾ (1

﴿و الذين كسبوا السيئات جزاء سّیئة بمثلها﴾ - ﴿یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت﴾ (2

﴿و من الناس من يعبد اهللا على حرف﴾ - ﴿و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئًا﴾ (3

﴿و الذين كسبوا السيئات جزاء سّیئة بمثلها﴾ - ﴿و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئًا﴾ (4

س بنيانه على تقوى من اهللا و رضوان خیٌر﴾ گویای کدام  یک از اقسام حسن عمل می باشد و کدام مورد یکی71 عبارت قرآنی ﴿أ فمن أسَّ

از راه  های تقویت اخالص را معرفی نموده است؟

فعلی - نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان (2 فعلی - دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات (1

فاعلی - دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات (4 فاعلی - نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان (3

وجود "آزرم" و "مجازات پیمان  شکن" نشانه های آشکاری برای تحقق مفهوم مندرج در کدام آیۀ شریفه می باشند؟72

ه کان فاحشًة و ساء سبيًال﴾ ﴿إنَّ (1

﴿إنا هديناه السبيل إما شاكرًا و إما كفورًا﴾ (2

﴿و نبلوکم بالشر و الخير فتنة و إلينا ترجعون﴾ (3

س بنيانه على َشفا ُجُرٍف هار َفاْنهار به في نار جهنم﴾ ﴿أم من أسَّ (4



سخن امام صادق (ع) "إنما المؤمن بمنزلِة كفِة الميزاِن..." در تب�ن و روشنگری پیرامون کدام آیۀ شریفه ارائه شده است؟73

﴿و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (1

﴿لفتحنا عليهم بركات من السماء و األرض﴾ (2

﴿كلُّ نفس ذاِئقة الموت و نبلوكم بالشر والخير فتنة﴾ (3

﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إالَّ مثلها﴾ (4

تولید و توزیع لوح های فشرده به  منظور گسترش مبارزه با فرهنگ بیگانه، شرط  بندی در بازی  ها و ورزش های معمولی و همچنین74

ایجاد پایگاه های اینترنتی با هدف مقابله با ابتذال اخالقی به ترتیب چه حکمی دارند؟

مستحب ۔ حرام - مستحب (2 مستحب - جایز -  جایز (1

واجب کفایی - حرام - مستحب (4 واجب کفایی - جایز - جایز (3

سخن حضرت فاطمه (علیهماالسالم)، "مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلۀ میان زمین و75

آسمان را پر کند بیشتر است" در تشریح کدام عبارت و معیار تمدن اسالمی مرتبط با آن قابل استفاده می باشد؟

﴿و الذين جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا﴾ (1

ذين يعلمون و الذين ال يعلمون﴾ ﴿قل هل يستوي الَّ (2

ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ ﴿إنَّ (3

﴿و جعل بينكم مودة ورحمة إّن في ذلك آليات لقوم يتفكرون﴾ (4




