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  الی دقیقه  دقیقهاز   جلسه  پاسخ صحیح  گزینه ها  متن سوال  ردیف

1  
 هس و است توحید بر مبتنی عبودیت

  ؟ کدامند آن ها دارد. ضلع

    عبودیت – ربوبیت - پرستش  الف

12  23  25  
    عبودیت – ربوبیت - خالقیت  ب

    عبودیت – الهیت - ربوبیت  ج

    پرستش – خالقیت - عبودیت  د

  است؟ جهاتی چه از پیامبران فخر  2

    .هستند انسان ها بقیه از برتر جسمی لحاظ از و معصومند  الف

17  12  14  

  ب
 انسان ها از زیادي تعداد بر ولی ندارند جسمی فخر هیچ پیامبران

  .دارند احاطه
  

  ج
 درس مکتبی هیچ در ولی ندارند جسمی فخر هیچ پیامبران

  .اند شده تربیت وحی و با اند نخوانده
  

    .کممثل بشر ان قبل آیه به اشاره ندارند جسمی فخر هیچ پیامبران  د



  چیست؟ طیبات از منظور  3

    .پذیرد می انسان روح که پاکیزه غذاي  الف

18  14  16  
    .است بخش لذت کار هر  ب

    .است صالح اعمال و حالل غذاي همان  ج

    خداوند طرف از مشروع و مباح و مطهر و پاکیزه چیز هر  د

  ؟  است کدام لغو مقابل نقطه  4

    ریزي برنامه و هدفمندي  الف

3  25  26  
    بودن هدفمند  ب

    بودن منفعت تابع  ج

    بودن منفعت تابع و هدفمندي  د

5  
 چرا »یهتدون لعلهم« آیه به توجه با

  گوید؟ می فراوان را لعل خداوند
  

    .دارد قطعیت و اطمینان جنبه لعل  الف

17  30  32  
    .نباشد ، شاید باشد شاید رساند. می را تردید و شک لعل  ب

    .است تأکید براي لعل  ج

    .رساند می را حتمیت عل  د

6  

سوره مبارکه مومنون  50 آیه در ربوه کلمه

  معناست؟ چه به

  

    افزایش و زیادي  الف

18  3  4  
    مرتفع و بلند سرزمین  ب

    نابجا فزونی - رویه بی رشد  ج

    مسطح و بلند زمین  د

  


