 -13ایٌىِ الذاهبت هذیزیت در سبسهبى آخزت گزا ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ تَجیْبت وبفی ثزای اًجبم آى ّب در
ثزاثز خذاًٍذ ٍ هزدم ٍجَد داضتِ ثبضذً ،بظز ثزوذام هَرد است؟
)3لزة الْی

)2رضبیت ػبهِ هزدم

)1ػبلجت ثِ خیزی

ّ)4ذفوٌذی

غفحِ  34جشٍُ جذیذ
 -12اسبسی تزیي اًتظبر اس حىَهت ٍ هذیزیت دیٌی ٍ هْن تزیي ٍظیفِ اى وذام است؟
)3آخزت گزا ًوَدى هٌبثغ اًسبًی

)2حفظ هػبلح ػوَهی

) 1اجزای ػذالت

 )4اجزای لَاًیي الْی

غفحِ  23جشٍُ جذیذ
 -11در ًظبم وٌتزلی سبسهبى آخزت گزا ،هذیزیت سبسهبى ثِ جبی تحمیز وزدى فزد ایي فزغت را ثزای اٍ ایجبد
هی وٌذ وِ گذضتِ خَد را اغالح وٌذ ٍ ثز اسبس آهَسُ ّبی لزاًی اگز ثِ وبر ًیه رٍی آٍرد ٍ گذضتِ را ججزاى
وٌذ هستحك پبداش ًیش هی ثبضذ .ایي دیذگبُ ثز هجٌبی وذام اغل وٌتزلی در هذیزیت اسالهی است؟
)3تضبیف در وتزل

 )2تَثِ ٍ ثخطص

)1تٌبست جزم ثب هجبسات

)4ضىیجبیی در هجبسات

غفحِ 304جشٍُ جذیذ (غفحِ  300جشٍُ لذین)
 -14ثز اسبس دیذگبُ اهبم خویٌی (لذس سزُ) ثِ تزتیت وذام ًَع هػلحت ثِ ػٌَاى اسبس حىَهت ٍ وبروزد
یب ٍظبیف حىَهت است؟
)3هػلحت ػبهِ-هػلحت در تطخیع هَضَػبت
)2هػلحت ػبهِ-هػلحت فزدی ٍ گزٍّی
)1هػلحت فزدی ٍ گزٍّی-هػلحت حفظ اغل اسالم
)4هػلحت در تطخیع هَضَػبت-هػلحت ػبهِ
غفحِ 13جشٍُ جذیذ (غفحِ  13جشٍُ لذین)

 -13در جبثِ جبیی ٍ ػشل هحوذثي اثی ثىز ثِ ٍسیلِ اهبم ػلی (ع) اس فزهبًذاری هػز ٍ ًػت هبله اضتز ثِ
جبی ٍی وذام گشیٌِ هَرد ػٌبیت اهبم ػلی (ع) ثَدُ است؟
)3اًتخبة هذیزاى ثز اسبس خط هطی جذیذ ٍ لَاسم ضزٍری ػولىزد آیٌذُ
)2اًتخبة هذیزاى ثز اسبس تخػع ٍ سَاثك هجبرساتی
)1اًتخبة هذیزاى ثز اسبس تجبرة ٍ هالحظبت هٌبفغ ػبهِ هزدم
)4اًتخبة هذیزاى هٌطجك ثب همتضیبت سهبًی ٍ هىبًی ٍ ضزایط حبدث
 -13سلسلِ لَاػذ وٌتزل وٌٌذُ ّوبًٌذ لبػذُ (الحزج ٍ الضزر) وِ ثِ همزرات اسالهی خبغیت اًؼطبف ٍ تحزن
ٍ اًطجبق هی ثخطذ اغطالحب چِ ًبهیذُ هی ضَد؟
)2لبًَى ضزع

)3لَاػذ حبووِ فمْی

)4لَح هحَ ٍ اثجبت

)1آیبت االحىبم

 -13آیِ ضزیفِ " اى الذیي آهٌَ ٍ ػولَ الػبلحبت "...ثِ وذام ٍیژگی ًظبم ارسضی اسالم اضبرُ دارد؟
)3اًسجبم درًٍی

)2حسي فؼلی ٍ فبػلی

)1هزاتت داضتي ارسش ّب )4فزاگیزی ٍ ضوَل

غفحِ  33جشٍُ جذیذ (غفحِ  75جشٍُ لذین)
 -13وذام هزتجِ تَحیذ در خػَظ هذیزیت ٍ فزهبًزٍایی خذاًٍذ ثِ ػٌَاى یگبًِ هذثز اهَر جْبى هطزح است؟
ٍ)3الیت

)2رثَثیت

)4خبلمیت

 )1حبوویت

غفحِ  42جشٍُ جذیذ (غفحِ  44جشٍُ لذین)
 -13در آیِ سَرُ هجبروِ ًسب "اى اهلل یبهزون اى تَدٍا االهبًبت الی اّلْب" ّوبًب خذاًٍذ ثِ ضوب فزهبى هی دّذ
وِ اهبًت ّب را ثِ غبحجبًطبى ثزسبًیذ .هٌظَر اس اهبًت چیست؟
)3تجبر ٍ ثبسرگبًبى )2سیزدستبى ٍ تَدُ هزدم

)1هذیزت جبهؼِ )4لَاًیي الْی

 -40اس آیبت  304 ٍ 301سَرُ هجبروِ وْف " ثگَ ایب ضوب را ثِ سیبى وبرتزیي در وزدار آگبُ وٌین" آًْبیٌذ وِ
وَضص آًبى در سًذگی ایي جْبى گن ٍ تجبُ ضذُ ٍ خَد هی پٌذارًذ وِ وبر ًیىَ هی وٌٌذ" وذام اغل ثزًبهِ
ریشی لبثل استٌتبج است؟
)3ثػیزت

ّ)2وسَیی

 )1پیص ثیٌی

)4ضفبفیت

غفحِ  23جشٍُ جذیذ (غفحِ  23جشٍُ لذین)
 -43اس هٌظز اهبم ػلی (ع) تبهیي وذام ًیبس هَجت ثزاًگیختگی ضجبػت ٍ ریسه پذیزی خَاّذ ضذ؟
ً)3یبس ثِ وست هَفمیت

ً)2یبس تؼلك

ً)1یبس لذر ضٌبسی

ً )4یبس ثِ وست تؼبلی

غفحِ  31جشٍُ جذیذ
 -42در فزهبى اهبم ػلی (ع) ثِ هبله اضتز اغالح اهَر وذام گزٍُ جبهؼِ ػبهلی ثزای اغالح سبیز الطبر جبهؼِ
است؟
ً)3یبسهٌذاى

)2ثبسرگبًبى

)4هبلیت دٌّذگبى

)1وبرگشاراى

غفحِ  13جشٍُ جذیذ (غفحِ  11جشٍُ لذین)
 -41وذام ًظزیِ اختیبرات ٍالیت فمیِ در هذیزیت فمْی ثیبى هی دارد وِ دایزُ ٍظبیف ٍ اختیبرات ٍلی فمیِ در
اهَر اجتوبػی تٌگ تز ٍ وَچىتز اس دایزُ اختیبرات هؼػَهیي (ع) است؟
ٍ)3الیت ًذاضتي فمیِ

ٍ)2الیت ثز اهَر حسجیِ

ٍ)1الیت هطلمِ فمیِ

ٍ )4الیت همیذُ فمیِ

غفحِ  41جشٍُ جذیذ (غفحِ  43جشٍُ لذین)
 -44ثزاسبس دیذگبُ پیبهجز اوزم (ظ) وذام الذام هذیزیت خیبًت ثِ خذا ،رسَل خذا ٍ هسلوبًبى تلمی هی
ضَد؟
ٍ)3اگذاری هسئَلیت ثِ ثزخی افزاد ثب ٍجَد افزاد ضبیستِ تز
)2دست اًذاسی ثِ ثیت الوبل ٍ اهىبًبت حىَهت
)1سَء استفبدُ اس لذرت ثزای تبهیي هٌبفغ فزدی
)4ثِ وبرگیزی افزاد جبُ طلت ٍ توبهیت خَاُ در هٌبغت حىَهتی
غفحِ  34جشٍُ جذیذ
 -43وذام رٍیىزدّب ثِ هذیزیت اسالهی ًگزضی سىَالر ثِ ػلن هذیزیت دارًذ؟
)3وثزت گزایی -تْذیجی

ٍ)2حذت گزایی-تْذیجی

ٍ)1حذت گزایی -وثزت گزایی

 )4استٌجبطی -تبسیسی

غفحِ  23جشٍُ جذیذ ٍ لذین

