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      است؟ بانو کدام لیفضا از برزخ عالم در عهیش کودکان یسرپرست -1 
 حضرت خدیجه )س((د                   )س(      هیآسحضرت  ج(                           ر)س(هاجحضرت  ب(                 )س( سارهحضرت الف( 

 

    ست؟ین یباور خدا از شاخص های ریز یها نهیگز از کی کدام-2
 خداونددر محضر یدائم رحضو احساسب(                                  محرمات ترک و واجبات انجام با همراه قلب در خدا ادالف(ی

 خداوند یدائم داد(ی                                                   ندیب یمرا  خدا ایگو که یا گونه به خدا ذکرج(
 

    ست؟ین درست نهیگز کدام -3
 .هستند افق هم یشناس معرفت و یشناس یهستالف(

 . آنها نیب روابط و عالم موجودات شناخت یعنی یشناس یهستب(

 .دارد تفاوت ستیالیماتر ینیب جهان با یعیطب ینیب جهانج(

 .است انسان یاصل سواالت یگو پاسخ ینیب جهاند(
 

 به چه چیزی دارد؟ اشاره «ریلخب ومئذی ربهم ان»  هیآ-4
 اوندخد مطلق علمب(                                                    ها انسان باطن از خداوند یآگاهالف(

 اعمال از دخداون یآگاهد(                                                    ازاعمال امتیق در خداوند خبردادنج(
 

     است؟ نشده انیب )ع(ایزکر حضرت خانواده یژگیو جزء نهیگز کدام قرآن اتیآ طبق -5
 نماز اقامه(د                               خشوعج(                           طاعت به عشقب(              ریخ یکارهاانجام  در سرعتالف(

 

      ست؟یچ امبرانیپ دعوت ی وهیش نیمهمتر-6
 مدارا و رفق(د                     بهشت به وعدهج(                           عذاب به دیتهدب(                      انذار و بشارتالف(

 

      کند؟ یم مباهات یکس چه خشوع و عبادت بر خداوند )ص(امبریپ ثیحد طبق-7
 )س(                     میمر(د                                 هیآسج(            )س(                      جهیخدب(                     )س(  زهرا فاطمه الف(

 

         باشد؟ یاساس چه بر دیبا نید غیتبل نحل سوره 125 هیآ طبق .8
 مبلغ اعزامد(                   وتدع در مدارا و رفقج(                  مخاطب گرفتن نظر درب(                 مناظره و موعظه ،حکمتالف(

 

      آورد؟ مانیا )ص(امبریپ یمدارا بواسطه شخص کدام-9
 یفارس سلمان(د                            جبل بن معاذج(                           ریعم بن مصعبب(                  جهل یاب بن عکرمهالف(

 

   بود؟ )ص( امبریپ یاعزام مبلغان جزء شخص کدام-10
 هیما بن صفوان(د                                   عکرمهج(                                 هیاب بن ...عبداب(                       جبل بن معاذالف(

 

     بود؟ چه )ع(میابراه حضرت مادر نام -11
 هاجر(د                                         کلثمج(                                          بوناب(                              وکابدیالف (
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 ؟چه نام داشت بود بندیپا اسالم نید به چنان هم ،تیحیمس به اسالم از همسرش خروج وجود با که ییبانو -12
 لهیجم(د                                 یهان امج(                                 بهیحب امب(                       سلمه امالف(

 

    ست؟یچ شود یم موجود نیجن در که یحس نیاولاز نظر حضرت امام )ره(  -13
 الیخ قوه(د                               سامعه حسج(                              باصره حسب(                 المسه حسالف(

 

  .   است...............  یتجل تیوال-14
 داخ مطلق تیحاکمب(                                                                    یربوب دیتوحالف(

 همه مواردد(                                 انسان بر خدا یعیتشر و ینیتکو اراده تحققج(
 

     باشد؟ ینم ائمه تیوال انکار انباریز آثار از نهیگز کدام-15
  جهنم در دخول(د                        طاعات یقبول عدمج(                           معاد انکار ب(            کفرایجاد و خدا انکارالف(

 

      ست؟یچ قران در یروان فشار با مقابله راهکار نیتر یمحور-16
                                       مرگ به ینگر مثبت جادیا الف(
  یباور معاد هیروح جادیا ب(
                                                 یباور داخ هیروح جادیا ج(
 خود به ینگر مثبت جدیا د(
 

 نیست؟کدام گزینه از آثار معاد باوری -17
 پرورش فضایل اخالقید(             فردحفظ سالمت  ج(                  حفظ سالمت جامعهب(                   معناداری و هدفمندی زندگیالف(

 

     ست؟ین معاد به دهیعق تیتثب راهکار نهیگز کدام-18
              نفس از محافظتالف( 

              یاله عذاب از ترسب(
                   یاله پاداش به دیامج(
 آن به عمل و یآگاه و علمد(
 

     باشد؟ ینم ه،کنند رجعت زنان جزء زن کدام-19
  منیا امالف(
  سمیهب(
  انهیصج(
 اسماءد(
 

      ست؟ین ...ا امیا جزء نهیگز کدام( ع)صادق امام اتیروا طبق -20
  قائم امیق روزالف(
  رجعت روزب(
 امتیروزقج(
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 عرفه روزد(


