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 ستاختیاری کفر تنها .۴



 

 است؟ چگونه انسان کمال _۵۹

  اختیاری .۱

  اکتسابی .۲

 خیالی و غیرممکن .۳

 +ب و الف هایگزینه .۴

 

 چیست؟ در انسان کمال" بپرستند مرا که آن برای جز نیافریدیم را انس و جن" یآیه به توجه با _۶۰

 زیبایی .۱

 اندوزیعلم .۲

 +عبادت .۳

 قدرت کسب .۴

 

 باشند؟ مسیری چه در بایستمی انسان استعدادهای اسالم منظر از _۶۱

 تجربی علوم کسب .۱

 +الهی تقرب .۲

 ورزیفلسفه .۳

 طبیعت تسخیر .۴

 

 است؟ چگونه دنیا مومن انسان برای _۶۲

 آخرت با ارتباطبی .۱

 آخرت با تضاد در .۲

 آخرت به رسیدن برای سدی .۳

 +آخرت یمزرعه .۴

 

 مو انسان یرابطه _۶۳

 چیست؟ از جنیان سرشت _۸۱

 +آتش .۱

 خاک .۲

 آب .۳

 باد .۴



 

 نکرد؟ سجده انسان به چرا شیطان _۸۲

 +[خاک بر آتش بودن برتر]پرستی نژاد .۱

 بیشتر علم .۲

 بیشتر عبادت .۳

  بیشتر زیبایی .۴

 

 

 است؟مدرن جهان هایفلسفه جزو گزینه کدام_۸۳

  اومانیسم .۱

  سکوالریسم .۲

  لیبرالیسم .۳

 +موارد یهمه .۴

 

 ...یعنی خدا جای به انسان کردن جایگزین _۸۴

  سکوالریسم .۱

  لیبرالیسم .۲

  فاشیسم .۳

 +اومانیسم .۴

 

 است؟ غرب جهان در الکل مصرف هایپیامد جزو گزینه کدام_۸۵

 خودکشی آمار افزایش .۱

 نفس قتل .۲

 جنسی تجاوز .۳

 +موارد یهمه .۴

 

 چیست؟ پرستی االربابرب_۸۶

 توحیدی یکتاپرستی   .۱

 خدایی هیچ به اعتقاد عدم.۲

 +خدا چند پرستش .۳

 هادیو پرستش .۴



 

 .دارد... طریق از خدا شناخت به اشاره" است دل وصف آینه صفای آن" مصرع _۸۷

 عقل .۱

 پژوهش .۲

 فلسفه .۳

 +دل .۴

 

 معناست؟ چه به لغت در برزخ_۸۸

 +چیز دو میان مانع .۱

 تله .۲

  بلند کوه .۳

 عذاب .۴

 

 دارد؟ مفهومی چه به اشاره" بخشدمی حیات آن به آورد؛ پدید را آن بار نخستین که کسی همان" یآیه_۸۹

 الهی عدالت .۱

 +آخرت جهان وجود .۲

 الهی حکمت .۳

 جهان زیبایی .۴

 

 کیست؟ شودمی زنده دوباره و میردمی سال صد که پیامبری_۹۰

 نبی نوح .۱

 +نبی عزیر .۲

  موسی حضرت .۳

 عیسی حضرت .۴

 

 به اشاره" شویدنمی بازگردانده ما سوی به... پنداشتید آیا" یآیه_۹۱

 دارد؟ مفهومی چه

 است کار پایان مرگ .۱

 +خداست سوی به بازگشتی مرگ .۲

 توبه .۳

 انفاق .۴



 

 

 چیست؟ اخروی حیات منکران از بسیاری فرجام_۹۲

 زندگی به بیشتر امید .۱

 +گراییپوچ .۲

 نوعهم با مهربانی .۳

 کرانبی غرور .۴

 

 

 چیست؟ ینشانه ستمگران عذاب   و نیکوکاران پاداش  _۹۳

 الهی علم   .۱

 الهی جمال   .۲

 الهی قدرت   .۳

 +الهی عدل   .۴

 

 است؟ آخرت جهان هایویژگی جزو گزینه کدام_۹۴

  جاودانگی .۱

 عادالنه حسابرسی .۲

 بودن محدود .۳

 +ب و الف هایگزینه .۴

 

 معناست؟ چه به الحسر یوم_۹۵

 باطل از حق جدایی روز   .۱

 +پشیمانی و حسرت روز   .۲

 برانگیختن روز   .۳

 هاسختی از خروج روز   .۳

 

 ست؟کسی چه به وابسته کس هر سرنوشت_۹۶

 اقوام و والدین .۱

 نزدیک دوستان .۲

 فرشتگان و ابلیس .۳



 +شخص خود   .۴

 

 است؟ درست جزا یدرباره مورد کدام _۹۷

 عمل با آن یمقابله .۱

 است کیفر و پاداش .۲

 [دین حقایق شدن آشکار]است دین .۳

 +موارد یهمه .۴

 

 

 .است اخروی.... نام   جهنم_۹۸

 +آتش .۱

 دود .۲

 صاعقه .۳

 سنگ بارش   .۴

 

 است؟ جهنم آتش هایویژگی جزو گزینهکدام _۹۹

 است محدود .۱

 است التیام قابل .۲

 است کاهش قابل .۳

 +است دائمی .۴

 

 معناست؟ چه به لغت در جنت _۱۰۰

 +پوشاندمی را زمین که درختانی با بوستانی .۱

  زیبا دریای .۲

  روحبخش آسمان   .۳

  انگیزخیال یرودخانه .۴

 

 

 پایان

 باشید موفق


