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 در شیوه ی گزینش رهبر جامعه ی اسالمی کدام رویکرد، عقالنی است؟ -1
 .شورا بر انتخاب و تنصیص اولویت داردالف( 
 .انتخاب و مقبولیت مردمی بر شورا اولویت داردب( 
 .داردتنصیص بر انتخاب و شورا اولویت ج( 
  .ندبه شرایط زمان اولویت پیدا می ک انتخاب ، شورا هر کدام بستهتنصیص و د( 
 

  ؟نمی گرددمحسوب یک از موارد زیر از عوامل گسترش تشیع در ایران به  کدام-2
 مهاجرت امام رضا )ع( به خراسانالف( 
 مهاجرت علویان به ایرانب( 
 مهاجرت اشعریان یمنی به قمج( 
 امویان و عباسیان به ایرانیانظلم و ستم د( 
 

  نیست؟کدام یک از موارد زیر از دالیل عدم رؤیت خداوند با چشم بصر -3
 ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرالف( 
 لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى ب( 
 وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ج( 
 ال تدرکه العیون بمشاهده العیان و لكن تدرکه القلوب بحقایق االیمان د( 
 

 مفهوم رجعت چیست؟ -4
 .مرگ بار دیگر حیات خویش را از نطفه آغاز کندرجعت یعنی نفس انسان پس از الف( 
 .رجعت یعنی نفس انسان پس از مرگ بار دیگر بر بدن انسان دیگری تعلق گرفته و زنده شودب( 
 .رجعت یعنی برخی انسان های صالح و یا تبهكار قبل از رستاخیز به دنیا بر می گردند ج( 
 .یز به دنیا بر می گردند رجعت یعنی همه ی انسان های صالح قبل از رستاخد( 
 

 کدام گزینه درباره ی قضا و قدر صحیح است؟ -5
 .است قدر به معنی برنامه ریزی  حیات و زندگی انسان و قضا به معنی قطعیت و به اجرا در آوردن آن برنامهالف( 
 .تآن برنامه اس قضا به معنی برنامه ریزی حیات و زندگی انسان و قدر به معنی قطعیت و به اجرا در آوردنب( 
 .قضای الهی درمورد فعل انسان همان قطعیت و حتمیت فعل انسان و پیش  از اراده ی اوستج( 
 .نسان استل فاعلیت اه در طوکقضا و قدر با اختیار و آزادی انسان منافات جزئی دارد چرا که تقدیر الهی فاعلیت ویژه ی خداوند است د( 
 

 ال نیک و بد چه نام دارد؟دگرگونی سرنوشت به وسیله ی اعم-6
 تقدیرالف( 
 اختیارب( 
 ابتالءج( 
 بداد( 
 

 یک از آثار بندگی و کمال نفسانی است؟  کدام-7
 تصرف در جهان طبیعت به اذن خداالف( 
 عبودیت و عمل به تعالیم اسالمب( 
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 حیات معنوی و انسانیج( 
 پیمودن راه و اطاعت و کسب مقامات معنوی د( 

 

بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ( و   جِنِّ مَنْ یَعْمَلُ مِنَ الْوَطْرِ وَ لِسُلَیْمانَ الرِّیحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ وَ أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ الْقِآیات )-8

به ترتیب بر کرامات ال تَعْلَمُونَ (  مُ مِنَ اللَّهِ مانِّی أَعْلَمْ إِلْ لَکُوَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً قالَ أَ لَمْ أَقُ )فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِیرُ أَلْقاهُ عَلى

 کدامیک از انبیاء اشاره دارد؟ 
 حضرت عیسی )ع( و حضرت سلیمان)ع(الف( 
 حضرت عیسی)ع( و حضرت محمد)ص(ب( 
 حضرت سلیمان )ع( و حضرت یوسف)ع(ج( 

 حضرت یوسف )ع( و حضرت محمد)ص(د(  
 

  نیست؟کدام گزینه بیانگر تفاوت والیت تکوینی با غلو -9
 .در غلو بندگان خدا را از مقام عبودیت باال برده ولی در والیت تكوینی چنین نیستالف( 
 .در والیت تكوینی بندگان خدا در پرتو یك قرب الهی به اذن الهی دارای قدرت تصرف در جهان می شوندب( 
 .ظام آفرینش از آن پیشوایان معصوم)ع( دانسته می شوددر والیت تكوینی تدبیر نج( 
 .در غلو بندگان خدا را مبدا افعال خدایی دانسته و کارهای الهی  برای آنها اثبات می شودد( 
 

 کدام گزینه صحیح است؟ -10
 در نگرش وهابی ، توسل به اولیاء الهی ، نگرشی طریقی است نه موضوعی الف( 
 به اولیاء الهی، نگرشی موضوعی است نه طریقیدر نگرش وهابی، توسل ب( 
 در نگرش موحدان، توسل به اولیاء الهی، آمالی است نه وسیله ایج( 
 در نگرش موحدان ، توسل به اولیاء الهی ، موضوعی است نه طریقید( 
 

 دعای جوشن کبیر نمادی از کدام شیوه ی توسل می باشد؟ -11
 توسل به منزلت انسان های پاك و واال الف( 
 توسل به دعای برادر مؤمنب( 
 )ص(توسل به دعای پیامبر ج( 
 توسل به اسما و صفات خداد( 
 

 ؟ برکدام یک از مطالب زیر داللت دارد یَوْمِ یُبْعَثُونَ ( زَخٌ إِلىوَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْآیه ی) -12
 .شود مردگان و زندگان میمرگ مانع از آگاهی و ارتباط میان الف( 
 .مرگ مانع از بازگشت مجدد مردگان به حیات دنیوی استب( 
 .مرگ مانع از درخواست فایده مند زندگان از مردگان استج( 
 .مرگ مانع از رساندن سخن به گوش مردگان می شودد( 
 

 ت؟  اهی از اولیاء الهی چیستفاوت دیدگاه مشرکان در شفاعت خواهی از بت ها با دیدگاه موحدان در شفاعت خو-13
 .ی دانندممشرکان دست بت ها را در شفاعت باز می دانند اما موحدان شفاعت اولیاء الهی را منوط به اذن الهی  الف( 
 .دمشرکان بت ها را به عنوان اله و شفیع می دانند اما موحدان اولیاء الهی را تنها مالك شفاعت می داننب( 
  .دان می داننسل به آنرا مشروط به پرستش آنها می دانند اما موحدان شفاعت اولیاء الهی را مشروط به تومشرکان شفاعت بت ها ج( 
 .ند می دانندافذ و سودمنر آخرت مشرکان شفاعت بت ها  را در دنیا و آخرت نافذ و سودمند می دانند اما موحدان شفاعت اولیاء الهی را دد( 
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 بر چه مطلبی داللت دارد؟( نا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینوَ کانَ حَقًّا عَلَیْآیه ی )-14
  .مومنان بر خداوند حق دارندالف( 
 .خداوند بر مومنان حق داردب( 
  .خداوند به مومنان حقی داده و در برخی موارد آنان را ذی حق معرفی کرده استج( 
 .هیچكس به ذات بر خداوند حقی نداردد( 
 

 حکم نقل جنازه به اماکن متبرکه از نظر شیعه کدام است؟ -15
 .نقل جنازه پیش از دفن و پس از آن از مكانی به مكان دیگر جایز استالف( 
 .تكال نیسنقل جنازه پس از دفن بر اساس وصیت میت جایز است ولی اگر وصیتی در کار نباشد انتقال بدن خالی از اشب( 
 .جایز اما پس از دفن اخراج آن از قبرحرام استنقل جنازه پیش از دفن ج( 
 .نقل جنازه پس از دفن جایز است مشروط به این که این نقل انگیزه صحیحی داشته باشدد( 
 

  نمی رود؟یک از دالیل زیر جزء دالیل عدم تحریف قرآن به شمار  کدام-16
 آیه:  انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظونالف( 
 به حفظ و کتابت قرآن اهتمام ویژه ب( 
 .ن کتاب زندگی و قانون اساسی اسالم است و تحریف آن با واکنش شدید مسلمانان مواجه می شدقرآج( 
 .روایات تحریف نمای متعددی که در منابع شیعه و سنی آمده استد( 

 

  نمی کند؟کدام گزینه بر روش دستیابی به تأویل مقبول و صحیح آیات قران داللت -17
 .تأویلی که به وسیله ی راسخان در علم انجام شود الف( 
 .تأویلی که با توجه به قرائن موجود در آیه ی مورد نظر و آیات متناسب دیگر انجام شودب( 
 .تأویلی که مستند به روایات صحیح و معتبر باشدج( 
 .قران آشنا شوند تأویلی که معارف واالی قران را در سطح افراد عادی بیان کند تا همگان با معارفد( 
 

  نمی کند؟داللت )ع( کدام گزینه بر سر چشمه ی علوم اهل بیت -18
 نقل از رسول خدا )ص( و کتاب علی )ع(الف( 
 استنباط از کتاب سنتب( 
 رأی و قیاسج( 
 الهامات غیبید( 
 

 چرا پیامبر)ص( فدک را به فاطمه)س( بخشید؟ -19
 حكومت و خالفتبه جهت تامین هزینه های مربوط به الف( 
 به جهت تامین و حفظ پشتوانه ی مالی امت اسالم ب( 
 به جهت برتری بخشیدن به دختر و خانواده ی خود و حفظ احترام آنها در میان عربج( 
 .به جهت آنكه می دانست ارثیه ی حضرت زهرا )س( را به او نخواهند دادد( 
 

از  این نکته با کدام یک،«امتحان و آزمایش مردم است»)عج( ت فلسفه ی غیبت امام زمان بر اساس برخی روایا-20

 عوامل تأخیر ظهور امام زمان)عج( ارتباط دارد؟ 
 آمادگی روحی الف( 
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 پرورش نیروی انسانیب( 
 تكامل وسایل ارتباط جمعیج( 
 تكامل علوم و فرهنگ های انسانید( 


