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 دین زردشت به ترتیب در زمان کدام حکومت دین رسمی ایران شد و در زمان کدام حکومت مردم از آن دست برداشتند؟  .8
  خلیفه اول  -د( هخامنشیان  خلیفه دوم -ج( هخامنشیان  خلیفه اول -ب( ساسانیان خلیفه دوم  -الف( ساسانیان 

  سرانجام زردشت، بر اساس عقیده زردشتیان چه شد؟  .8
 ب( مرگ در سن پیری در شرق ایران الف( مرگ در سن پیری در ارومیه 

  د( شهادت در نبرد تورانیان و ایرانیان ج( شهادت در نبرد با ویشتاسب
 کدام گزینه درباره معنای اوستا درست است؟  .0
  د( همه موارد ج( متن ب( بنیاد ساسالف( ا 

 در دین زردشت به ترتیب مرگ به دست کیست؟ و انسانها بعد از مرگ چند دسته اند؟  .4
 هل جهنم و اهل همیستگانااهل بهشت، -ب( اهورا مزدا اهل بهشت ،اهل جهنم -هریمنالف( ا 

  اهل بهشت و اهل همیستگان -د( اهریمن  اهل بهشت، اهل جهنم و اهل همیستگان -ج( اهریمن 
 زردشتیان معتقد به چند منجی و از نسل چه کسی هستند؟  .5
 از نسل زردشت  -ب( دو منجی  از نسل زردشت -الف( سه منجی 

  از نسل پیامبر آخر الزمان -د( یک منجی از نسل زدشت -ج( دوازده منجی 
 روزه در آئین زدشت چگونه است؟  .0
  د( پرهیز از خوابیدن ج( پرهیز از گناه و اعمال زشت ب( پرهیز از حرف زدن رهیز از خوردن و آشامیدنالف( پ 

  بعد از حضرت سلیمان حاکمیت منسجم بنی اسرائیل به چه دولتهایی تجزیه شد؟  .9
  دولت آشوریان -د( دولت یهودا  دولت بابل -ج( دولت اسرائیل  دولت اسرائیل -ب( دولت یهودا  دولت بابل -ولت یهودا الف( د 

 یهودیان خود را فرزند جسمانی و فرزند روحانی کدام پیامبر می دانند؟  .2
 ب( حضرت سلیمان )علیه السالم( ضرت یعقوب ) علیه السالم(الف( ح 

  د( حضرت ابراهیم ) علیه السالم( ج( حضرت داود ) علیه السالم(
 دو واقعه ورود به مدین و دیدن آتش در کوه طور به ترتیب به کدام یک از دورانهای زندگی حضرت موسی )ع( مربوط می شود؟  .3
 ب( هر دو قبل از رسالت بعد از رسالت -الف( قبل از رسالت  

  قبل از رسالت -د( بعد از رسالت  ج( هر دو بعد از رسالت
 کدام وقایع مربوط به دوران سرگردانی بنی اسرائیل می باشد؟  .83

  د( همه موارد ج( آمدن الواح تورات ب( گوساله پرستی بنی اسرائیل زول من و سلویالف( ن 
 دوران پادشاهان بنی اسرائیل با انتخاب چه کسی آغاز شد؟  .88

  د( حضرت داود )علیه السالم( ج( طالوت  علیه السالم( )ب( حضرت سلیمان الف( جالوت 
 با شکوه ترین دوران بنی اسرائیل دوران چه کسی است؟  .88

 ب( حضرت سلیمان)علیه السالم( ضرت داود )علیه السالم(الف( ح 
  د( طالوت ج( حضرت ابراهیم ) علیه السالم(
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 سرزمین قدس چند بار و توسط چه کسانی ویران شده است؟  .80
 در زمان تیتوس -ب( یک بار  در زمان بخت النصر -ک بارالف( ی 

  پومپه  ودر زمان بخت النصر ، تیتوس  -د( سه بار  در زمان بخت النصر و تیتوس -ج( دو بار 
 محدوده نبوت و تبلیغ انبیاء بنی اسرائیل از دیدگاه یهودیان......... است.  .84

  د( اهالی مصر و بیت المقدس یهودیان و مسیحیانج(  ب( همه جهانیان الف( قوم یهود 
 تورات مکتوب و تورات شفاهی به ترتیب کدام یک از موارد زیر است؟   .85

  تلمود -د( عهد عتیق نویئیم -ج( عهد عتیق نویئیم -ب( تورات نویئیم -لمودالف( ت 
 الویان در دین یهود چه کسانی هستند؟  .80

 اخامهای یهودب( خ حضرت موسی و هارون )علیهما السالم( الف( افرادی از قبیله 
  د( زائران یهود ج( کاهنان یهود

 خدای متعال در قرآن یهودیان را چه نامیده است؟  .89
  د( الف و ج  ج( دشمن مسلمانان ب( اولین کافران به قرآن مجید الف( اولین منافقان 

 السالم( در قرآن چیست؟اسامی پیروان حضرت عیسی ) علیه   .82
  د( صابئین ج( الف و ب  ب( نصارا هل کتابالف( ا 

 منطقه ای که حضرت عیسی )علیه السالم( در آن ظهور یافت از نظر فرهنگی تحت تاثیر .......... و از نظر سیاسی تحت تسلط ........ بود.  .83
 امپراطوری روم  -ب( تمدن یونانی  یونان -کتب رواقیون الف( م 

  نهضت مکابیان -د( تمدن یونانی یونان -ج( نهضت مکابیان
 عمل خدای متعال برای نجات بشر از طریق مرگ و رستاخیز حضرت عیسی ) علیه السالم( در مسیحیت چه نامیده می شود؟  .83

  د( دعا ج( عشای ربانی ب( تعمید الف( فدا  
  مسیحیان عالوه بر نبوت حضرت عیسی ) علیه السالم( چه شانی برای او قائل هستند؟  .88

  د( تشریع و قانون گزاری ج( الوهیت ب( حاکمیت  بوبیتالف( ر  
 چهار بخش عهد جدید از نظر موضوعی کدام یک از موارد زیر است؟  .88

 آینده کلیسا -نامه های رسوالن -رسوالنزندگینامه و سخنان  -الف( زندگینامه و سخنان عیسی )ع( 
 اپوکریفا -آینده کلیسا -نامه های رسوالن -ب( زندگینامه و سخنان عیسی )ع(

 اپوکریفا -معاد -زندگینامه و سخنان عیسی )ع(  -ج( نامه های رسوالن
  هم نوا -معاد  -نامه های رسوالن -د( زندگینامه و سخنان رسوالن

 اصول عقاید خود را از چه منابعی می گیرند؟ کاتولیکها  .80
  د( همه موارد ج( تعالیم رسمی کلیسا ب( سنت شفاهی تاب مقدسالف( ک 

 مسیحیت و یهودیت به ترتیب چه نوع دینی هستند؟  .84
  اخالق محور -محورد( اعتقاد  شریعت محور -ج( اعتقاد محور  شریعت محور -ب( اخالق محور اخالق محور -ریعیت محورالف( ش 
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 اثرات  مهم تعمید در دین مسیحیت چیست؟   .85
 تایید -ب( از بین بردن گناه ذاتی ورود به مسیحیت -وبهالف( ت 

  از بین بردن گناه ذاتی -د( رسیدن به درجات مقدس ورود به مسیحیت -ج( از بین بردن گناه ذاتی
 وآله( شبیه کدام پیامبر بود؟ و محور اصلی دعوتش چه بود؟وضعیت پیامبر اکرم ) صلی الله علیه   .80

 دعوت به توحید -ضرت موسی )علیه السالم( الف( ح 
 دعوت به توحید و مبارزه با بت پرستی -ب( حضرت ابراهیم) علیه السالم( 
 مبارزه با شرک -ج( حضرت عیسی )علیه السالم( 
  حرص و طمع مردممبارزه با  -د( حضرت موسی) علیه السالم( 

 بر اساس جهان بینی اسالمی فلسفه نبوت چیست؟  .89
  د( همه موارد ج( اتمام حجت بر مردم ب( حکمت خداوند قص ادراکهای حسی و عقلیالف( ن 

 محتوای قرآن کریم به چه مقوالتی تقسیم می شود؟  .82
  عرفان -اخالق -د( اعتقادات احکام -اخالق  -ج( اعتقادات  احکام -ب( اعتقادت  اخالق -عتقاداتالف( ا 

 اولین اختالف مسلمانان که موجب پیداش فرقه در اسالم شد چه بود؟  .83
 ب( اختالف در مورد جبر و اختیار الف( اختالف بر سر جانشینی پیامبر )ص( 

  د( اختالف در مورد احکام پنج گانه ج( اختالف در مورد عدل الهی
 منابع استنباط احکام در اسالم عبارتند از ؟  .03

  قیاس -عقل  -سنت  -د( کتاب  اجماع -عقل  -سنت  -ج( کتاب عقل -سنت  -ب( کتاب  اجماع -سنت  -تاب الف( ک 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


