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  ؟ باشد یم کینزد واژه کدام به معنا ثیح از غیتبل کلمه -1
 غفالا: د                       رسالت: ج                          مبلغ: ب                             صالیا:  الف

 

  ست؟یچ یرسان امیپ و دعوت امر در شرط نیاول مجید نآقر اتیآ به توجه با -2
 صالح عمل و تقوا: د                   منکر از ینه: ج                       صدر شرح: ب                 معروف به امر:  الف

 

 ؟کدام مورد است کتب انزال و امبرانیپ شدن مبعوث از یاصل هدف قرآن اتیآ برطبق -3
 جامعه در قسط یبرقرار و انسان سعادت:  الف
  انسان سعادت و یاله قرب: ب
  جامعه در عدل یبرقرار در خدا شناخت: ج
 جامعه در عدالت یبرقرار در بشر کمال: د
  

 که اهرمی ره فلذا دهیرس یعمل مرحله به و کرده یط را یفلسف و یریاساط مرحله خود تیذهن در انسان نکهیا به اعتقاد -4

  باشد؟ یم مکتب کدام به مربوط ،است یعلم اهرم های دهد قرار حرکت لهیوس خواهد یم
  نتک اگوست: د                 سمیمارکس: ج                         کانت: ب                  چهین:  الف

 

  ؟ است تیبشر رکود یاساس عامل و ضعف ی،بردگ ،تیحیمس اخالق ،مکتب کدام نظر از -5
  چکدامیه: د                       کانت: ج                    چهین: ب               سمیمارکس:  الف

 

  ؟ تاس ینوع چه از اول دردرجه ،می آورد فشار آن یرو خود یها دعوت در اسالم کهو اهرمی  یاسالم یها یآگاه -6
  ذات کرامت به انسان دادن توجه:  الف
  شیخو ذات عزت به انسان دادن توجه: ب
 معاد و مبدا به تذکر: ج
 است یاجتماع تیمسئول و حقوق به یآگاه: د
 

  ؟ باشند یم معنا چه بهدر زبان عربی  بیترت به رسول و ینب کلمات -7
  فرستاده – خبرآورنده: د                 ورندهخبرآ – فرستاده: ج                 امبریپ – آورنده خبر: ب                  خبرآورنده – امبریپ:  الف

 

  ؟ است همراه رینظ یب تیقاطع کی با  همواره امبرانیپ امیپ جهت چه به  -8
  یبیغ یها کمک: د                        یاله انزار: ج                   معجزه داشتن همراه: ب                   یخدامحور و خلوص:  الف

 

  ؟می باشد معنا چه بهتفقه  -9
 قیعم درک: د              آن وازمل با همراه درک: ج             رتیبص و نظر اعمال با درک: ب                       یزیچ ساده درک:  الف

 

 یبرو یارد که را راه نیا که یمادام یشو یم دییتا القدس روح طرف از»:فرمود یکس چه مورد در( ص) اکرم امبریپ  -10

  ؟«ینشو منحرف راه نیا از و
 :همامد                    ثابت بن حسان: ج                          ثابت بن دیز: ب                         ادیز بن لیکم: الف
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  ؟ ستا یکس چه ،کند رقابت )ع(نیرالمومنیام یها خطبه با توانستههایش  خطبه که یکس تنها مولف نظر طبق بر  -11
 (ع) نیحس امام:د               (     ع) سجاد حضرت: ج(                    س) فاطمه حضرت:  ب(                    س) نبیز حضرت:  الف

 

  ؟ باشد یم معنا چه به« هیعل یعلیال و وعلی االسالم » ثیحد نیمتکلم نگاه از -12 
  باشد باال دیبا شهیهم اسالم دست: ب                                 دارد یبرتر یگرید منطق هر بر اسالم منطق:  الف

 ندارد یتربر اسالم بر زیچ چیه: د                  است منطبقبیشتر بشر ازین رب یگرید قانون هر از اسالم قانون:ج
 

  ست؟یچ غیتبل در امیپ کی تیموفق شرط نیاول – 13
  آن یمحتوا یرومندین و قدرت ،ودنب یعقل:  ب                                      رسان امیپ:  الف 

  امیپ ی رسانه تیفیک: د                                      رسان امیپ ابزار: ج
 

  ؟کدام است نروش واضح و غیتبل و ابالغ از مقصود«  نیالمب البالغ» هیدرآ  -14
  امیپ بودن معتقد و معلق: ب                                امیپ  یگیرایپ یب و یسادگ:  الف

  چکدامیه: د                                              امیپ بودن لفافه در: ج
 

  دارند؟ هم با یفرق چه خوف و تیخش واژه  -15
  است نداشتن شجاعت «خوف» و بودن ندهیآ نگران «تیخش»:  الف
  است نداشتن شهامت «تیخش» و بودن ندهیآ نگران «خوف»: ب
 شود یم  مسلط انسان بر ترس که است یحالت« تیخش» و نداشن شهامت «خوف»:  ج
  است نداشتن شهامت «تیخش» و شود یم  مسلط انسان بر ترس که است یحالت «خوف»: د
 

   ست؟یچ ،است امیپ کی ی که مبلغ و حاملکس یبرا شرط نیاول  -16
 غیتبل ابزار با ییآشنا: د              مکتب با ییآشنا:  ج                       صدر سعه: ب                     انیب قدرت: الف

 

   باشد؟ یم نهیگز کدام،جهان در اسالم نفوذ عامل نیدوم  -17
 )ص(اکر امبریپ رهیس: د                           قرآن: ج                               دیتوح: ب                         نبوت:  الف

  

  ست؟یچ جهان در اسالم انتشار یاساس عامل  -18
 موارد همه: د              با وجدان انسان مطابقت: ج                     ی اسالمو غنای باال محتوا: ب            بودن اسالم یمنطق و یفطر:  الف

 

 است؟ نهیگز کدام حکمت و موعظه تفاوت  -19
  یآگاه یبرا موعظه و است یداریب یبرا حکمت: الف
 تذکار موعظه و استتعلیم  حکمت: ب
  یآگاه یبرا حکمت و استجهل  با مبارزه موعظه: ج
 ه با جهلمبارز موعظهمی کند  یآور ادی حکمت: د
 

  کند؟ یم  نفوذ یقیطر چه از گانهیب یها  شهیاند -20
  دوستان و دانشمندان: ب                                       دشمنان و دانشمندان: الف
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 اندانشمند و عوام: د                                    انوریپ و دوستان و دشمنان: ج

 


