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 بر اساس آیات قرآن، سجده بر غير خدا ...  .8
  هميشه مستحب است. (د ج( گاهي جائز است. هيچ گاه جائز نيست. (ب هميشه واجب است. (الف 

 یاري خواستن از مردگان ...  .0
  كاري بيهوده است. (د مكروه است. (ج عبث است. ب( هميشه جايز است. (الف 

 کدام شبهه را به ذهن متبادر مي کند؟ ﴾إیاك نعبد و إیاك نستعين﴿آیه شریفه   .0
  سجده بر غير خدا (د ممنوعيت شفاعت (ج ب( توسل به غير خدا ساختن قبور (الف 

 کدام است؟« رب»معناي دقيق   .0
  همه موارد (د صاحب اختيار (ج كننده یيار  (ب الف( پرورش دهنده 

 کدام یک، از شئون ربوبيت است؟  .5
  همه مواردد(  اطاعت (ج حاكميت (ب واليت (الف 

 بيانگر ارتباط ارواح ... است. ﴾سالم علي مرسلين ﴿آیه شریفه   .0
  د( مردگان با هم فرشتگان با هم (ج مردگان و زندگان (ب زندگان با هم (الف 

 گزارشهاي استمداد مسلمانان از ارواح مردگان ...  .9
 .در كتب اسالمي ديده نشده اند (ب در كتب اهل سنت نيز هستند. (الف 

  د( صرفًا در كتب شيعي هستند. .اگر ساختگي باشند بي فايده هستند (ج
 درخواست امور خارق العاده از ... ، ... است.  .1
  پيامبران ـ غير جائز (د ج( پيامبران ـ جايز غير پيامبران ـ غير جايز (ب همه افراد ـ جايز (الف 

 درباره کيست؟ ﴾قال الذی عنده علم من الکتاب ...﴿ شریفهآیه   .3
  د( عفريتی از جنيان حضرت سليمان (ج آصف بن برخيا (ب علی عليه السالم (الف 

 را مي رساند؟ کدام آیه لزوم دوستي اهل بيت عليهم السالم  .83
 قل ال أسئلكم عليه أجرا اال المودة في القربي (ب و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب (الف 

  من شعائر الله ةن الصفا و المرود( إ و البدن جعلناها لكم من شعائر الله (ج
 شعائر جمع چيست؟  .88

  د( شعار شعير (ج شعيرة (ب شعر (الف 
 . شاگرد فکري ... بود و در قرن ... در منطقه ... در سرزمين عربستان راه استاد خویش را پي گرفت.  .80

 ـ مكه 31محمد بن عبدالوهاب ـ فخر رازي ـ  (ب ـ نجد 31محمد بن عبدالوهاب ـ ابن تيميه ـ  (الف 
  ـ مكه 21د( ابن تيميه ـ فخر رازي ـ  ـ نجد 31فخر رازي ـ ابن تيميه ـ  (ج

 مهمترین جلوه توحيد، توحيد ... است.  .80
  عبادی (د ربوبی (ج صفاتی (ب الف( ذاتی 
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 چيست؟ (صلي الله عليه و آله)دليل روایي وهابيان بر منع از زیارت قبر پيامبر اکرم   .80
 نهيتكم عن زياره القبور ... (ب الف( ال تشّد الرحال ااّل إلي ثالثه مساجد ... 

  همه موارد (د ...أّيكم ينطلق إلي المدينه  (ج
 ذکر قبور اصحاب کهف در قرآن کریم، دليلي است بر ...  .85

  د( زيارت قبور زيارت قبور توسط زنان (ج بناي بر قبور (ب سفر براي زيارت قبور (الف 
 فوائد اخالقي زیارت قبور کدام است؟  .80

  مواردهمه د(  مهرورزی (ج زهد ورزي (ب عبرت آموزي (الف 
 نهي از زنان از زیارت قبور به چه معناست؟  .89

  ثواب كمتري دارد. (د براي آنان ثوابي ندارد. (ج مزاحم مردان نشوند. (ب الف( حرمت دارد. 
 ؟نيستکدام یك، از پاسخهاي به مسألة شر   .81

  شر امري وجودي است. (د ج( شر امري نسبي است. خير، وجود شر است. هالزم (ب خير و شر متضايف هستند. (الف 
 از نظر مکي، خداوند ... است.  .83

  همه مواردد(  بي دانش (ج نامهربان (ب بي قدرت (الف 
 کدام یک، از دالیل جواز شفاعت است؟  .03

 شفاعت نوعی دعاست (ب كاربرد آن در قرآن (الف 
  موارد همه (د ج( رواج آن حتی در ميان اهل سنت

 
 .            يدباش يروزموفق و پ


