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 .در برخی آیات قرآن به معنای ...  است« َتَر  ألم »   .9
  د( ألم تعلم ج( ألم تقرب ب( ألم تجد الف( ألم تذهب 

 کار اصلی روایات ناظر به جری، چیست؟   .2
 نزول تطبیق می دهند.الف( معنای آیه را بر مصداق های عصر  

 ب( واژگان آیه را تفسیر می کنند.
 ج( ساختار نحوی آیه را تبیین می کنند .

  های کم پیدا، ناپیدا و نوپدید آن  سرایت می دهند. د( حکم آیه را  به مصداق
 روایات تطبیقی آیه  را بر چه افرادی تطبیق می دهند؟  .0
 برتر ،  آشکار  و انحصاریب( فرد  الف( فقط فرد انحصاری  

  د( تنها مصادیق پنهان ج( تنها مصادیق ظاهری
 هدایت تكوینی، به  چه معنا است؟  .3
 ب( نشان دادن راه خیر و شر به موجودات ذی شعور الف(  هدایت موجودات ذی شعور به راه راست و درست زندگی؛ 

  د( هدایت  انسان ها به دین حق و درست  الهی  ج( هدایت همگانی، یعنی رساندن هر موجودی به نیازهای وجودی اش؛
 کدام دسته  قابل هدایت هستند؟   .7
  د( کافران، ستمگران کاران  ج( فاسقان، اسراف ب( گمراهان و گنهکاران گویان الف( کافران و دروغ 

ْیَس » عبارت    .6
َ
 َو ُهَو َیْعِرُف ِمْن  َشْي ل

َّ
ِه ِإَّل

َّ
ِق الل

ْ
ْنَثی  َشْكِلهِ   ٌء ِمْن َخل

ُ ْ
َکَر ِمَن اْل

َّ
 به چه معنا است؟«  الذ

 «شود نر و مادۀ هر موجودی از شکل و قیافۀ آن شناخته می»ب(  «شناسد هر آفریده خدا، نر و ماده از جنس خود را می»الف(  
  د( حیوان ماده حیوان نر را می شناسد می شناسدج( حیوان نر  حیوان ماده را 

ِه  در حدیث   .9
َّ
ِه آِمٌن »مقصود از َجاَر الل

َّ
ِإنَّ َجاَر الل

َ
 چیست؟ « ف

 ب( کسی که به خداوند نزدیک می باشد یا به او پناه برده است. الف( کسی که به  خدا جور و ستم کرده است. 
  د( کسی که بر خدا تجری  یا  گستاخی کرده است به او باشد.ج( کسی که در جریان امر خدا و مومن 

 ؟  نیستچرا ضاللت ابتدایی چندان مشكل ساز   .1
گاهی و پذیرش دعوت الهی، رفع می   شود.  الف( چون طبیعی است و با تالش انسان برای آ

 ب( چون متاثر از وضعیت زندگی و محیط است.
 ج( چون در تعداد کمی از آدمیان وجود دارد. 

  د( چون تنها در گذشته  بسیار دور بوده است و در روزگار کنونی هیچ مصداقی ندارد.
 کدام یک از تعریف ها درست است ؟   .1
گاهی دادن است . الف(  تخویف همان انذار و  بیم  دادن است .   ب( تخویف، بیم دادن بدون آ

گاهی دادن است . ج( تخویف، گاهی بخشی یا بدون آن بیم دادن همراه با آ   د( تخویف، بیم دادن است خواه همراه آ
ارِ » عبارت    .93

َ
ْنذ ِ

ْ
ٌة َبْعَد اْل َنا ُحجَّ

َ
 َیُكوَن ل

َ
َوِعیِد َکْي َّل

ْ
ْیَنا ِبال

َ
َم ِإل دَّ

َ
 به چه نكته ای اشاره می کند؟« ق

  د( تهدید و تبشیر ج( حکمت انذار  ب( حکمت تهدید الف( انذار و تبشیر 
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 روایات، درخت نفرین شده در قرآن  را بر چه کسانی تطبیق کرده اند؟   .99
  د( عباسیان ج( ستمگران ب( امویان الف( جاسوسان 

 ناظر به مالقات چه کسانی است ؟« یوم التالق؛ روز دیدار » )ع(از دیدگاه اهل بیت   .92
 ب( زنده شدگان با یکدیگر یا با خدای خود با جزای اعمال خود الف( هر مکّلف 

  های محشور شده د( ارواح برزخی با بدن ج( آسمانیان و زمینیان
 کدام است؟ )ص(مراحل انذار پیامبر خاتم    .90

  مکیان، جهانیاند( خویشان،  ج( جهانیان، خویشان، مکیان ب( مکیان، خویشان، جهانیان الف( خویشان، جهانیان، مکیان 
 هدف از خلقت انسان چیست؟   .93

  د( دارای بیشترین عمل شود ج( دارای نادرترین عمل شود ب( دارای نیکوترین عمل شود الف( دارای خالص ترین عمل شود 
 نسبت آخرت با قیامت کدام است؟  .97

 از هم هستند. ب( قیامت و آخرت دو مرحله جدا الف( آخرت یک مرحله از قیامت است. 
  د( قیامت یک مرحله از آخرت است. ج( قیامت همان آخرت است.

 نسبت دنیا به آخرت مانند...   .96
 ب( نسبت قطره آبی چسبیده به سوزن و دریاست. الف( نسبت زمین و آسمان است. 

  د( نسبت ابرهایی برخاسته از دریا و دریاست. ج( نسبت ستاره و خورشید است.
 اسالم شادی کردن به چه چیزی را سفارش کرده است؟  .99

  د( توانایی مادی  ج( اعتبار اجتماعی ب( توان جسمی الف( فضل و رحمت الهی  
 ؟نیستکدام عامل، شادی آفرین   .91

  د( لذت های طبیعی  ج( شوخی کردن ب( درآمد اقتصادی الف( نرمی و مدارا 
 ؟نیست« رزق حسن؛ روزی نیكو»کدام گزینه    .91

  د( نبوت ج( رزق بهشتیان ب( علم  الف( درآمد حالل 
 چگونه روزی فانی را به روزی باقی تبدیل کنیم؟   .23

  د( به جا هزینه کردن ج( با انفاق کردن ب( با اسراف نکردن الف( با صرفه جویی کردن  
 ؟روزی دادن بدون حساب خدا یعنی   .29

  همه مواردد(  ج( بدون پیش بینی  ما بدون محاسبه کردن در قیامتب(  الف( بدون شماره کردن  
 میانه روی در طلب روزی یه چه معناست؟   .22

 ب( تنها به اندازه حداقل نیاز کار کردن الف( کار کردن در وطن و سفر نکردن برای روزی  
  د( در هر سالمتی کار کردن و در هر بیماری آسودن روزی بیش از ضایع کننده و کمتر از حریصج( طلب 

 بسط و قبض روزی نتیجه چیست؟  .20
  د( فقط خواست الهی  ج( قاعده روشنی ندارد. ب( فقط تالش ما الف( خواست الهی و تالش انسان 
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