 .1از کدام گزینه استفاده شده است که ‹‹ حضرت محمد (ص) پیامبر خدا و راه او همان راه خداست›› ؟
الف) انک لمن المرسلین

ب) علی صراط مستقیم

ج) تنزیل العزیز الرحیم

د) الف و ب

 .2با توجه به آیه ‹‹ و نفخ فی الصور فاذا هم من االجداث الی ربهم ینسلون ›› کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) دمیدن در صور

ب) تجسم اعمال

ج) زنده شدن مردگان

د) بازگشت به سوی پروردگار

 .3با توجه به آیه  96سوره مبارکه یس ،کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) وحی برخاسته از تخیل است
ج) وحی جز مایه ی ذکر و قرآن روشن نیست

ب) وحی آمیخته با عواطف و احساسات است
د) الف و ب

 .4منظور از بندگان در آیه  33سوره مبارکه یس کدام گروه است؟
الف) بندگان گمراه و لجوج

ب) مردم انطاکیه

ج) گناهكاران

د) کافران

 .5منظور از ‹‹ القریه ›› در آیه ‹‹ واضرب لهم مثال اصحاب القریه ›› کدام است؟
الف) انطاکیه

ب) روم

د) شام

ج) ترکیه

 .9بر اساس روایات ،چه کسی در انطاکیه به حمایت از پیامبران برخاست؟
الف) حبیب نجار

ب) مومن آل فرعون

ج) حضرت یونس

د) اسكندر

 .7از کدام عبارت استفاده شده که استهزای انبیا شیوه دائمی کفار در طول تاریخ بوده است؟
الف) جعلنی من المكرمین

ب) علی العباد

ج) من رسول

د) کانوا به یستهزئون

 .8کدام آیه سوره مبارکه یس ،فصل بهار و رویش گیاهان را دلیل معاد می داند؟
الف) آیه 51

ب) آیه 33

ج) آیه 74

د) آیه 96

 .6از کدام آیه سوره مبارکه یس استفاده می شود که پیدایش دانه و میوه از طریق قانون زوجیت است؟
الف) آیه 08

ب) آیه 39

د) آیه 91

ج) آیه15

 .13بر اساس آیه  54سوره مبارکه یس ،اساس کیفر و پاداش در قیامت چیست؟
الف) فضل الهی

ب) شفاعت

ج) عملكرد انسان ها

د) همه موارد

 .11کدامیك از خطبه های نهج البالغه را خطبه ‹‹ غرّا ›› می نامند؟
الف) خطبه 555

ب) خطبه 03

ج) خطبه 561

د) خطبه 563

 .12امام علی علیه السالم در خطبه  83نهج البالغه سفارش می کنند که از خدا همچون کسی بترسید که ...
الف) پندش دادند و به گوش جان خرید
ب) سود طاعت را ذخیره ساخت و درون از آالیش بپرداخت
ج) بازگشتگاه آن جهان را آباد کرد و برای روز کوچ و راهی که در پیش دارد و نیازی که او را افتد و جایی که در آن
درویش ماند توشه فراهم آورد
د) همه موارد
 .13از دیدگاه امام علی علیه السالم در خطبه  83نهج البالغه الگوی پرهیزگاری چه کسانی هستند؟
الف) خردمندان

ب) گذشتگان و نیاکان

ج) توبه کنندگان

 .14امام علی علیه السالم در خطبه  83نهج البالغه انسان را درباره کدام موارد آگاه می سازد؟
الف) شگفتی های آفرینش انسان ،سفارش به پرهیزگاری ،نیكی به پدر و مادر
ب) شگفتی های افرینش انسان ،دنیا طلبی ثروتمندان ،عبرت از مرگ
ج) شناخت صفات الهی ،سفارش به پرهیزگاری ،شگفتی های افرینش انسان
د) سفارش به پرهیزگاری ،توصیف بهشت ،شناخت صفات الهی

د) گزینه الف و ج

 .15جای خالی با کدام عبارت تكمیل می شود؟
‹‹ سپس او را دلی داد فراگیر و زبانی در خورد تدبیر و دیده ای نگرنده و بصیر تا ›› ...
ب) توبه کند و به سوی خدا بازگردد
د) راه خداشناسی در پیش گیرد

الف) دریابد و پند پذیرد
ج) دریابد و پند پذیرد و باز ایستد و راه نافرمانی پیش نگیرد

 .19امام سجاد علیه السالم در دعای بیستم صحیفه سجادیه به کدام موضوع می پردازند؟
ب) در اقرار به گناه
د) در شوق به آمرزش

الف) در مكارم اخالق و اعمال پسندیده
ج) در عاقبت به خیری

 .17از عبارت ‹‹ توِجّنِی بالكفایه ›› در دعای بیستم صحیفه کدام صفت برداشت می شود؟
ب) بی نیازی

الف) عدالت

د) کفالت

ج) کرامت

 .18امام سجاد علیه السالم در دعای بیستم صحیفه سجادیه از خدا می خواهد که کدام گزینه را وسیله آزمایش و
امتحان قرار ندهد؟
ب) بالها و مصیبت ها

الف) همسر و فرزند

د) بیماری

ج) وسعت روزی

 .16با توجه به عبارت ‹‹ واستعملنى بطاعتك فى اَیّامِ الْمُهْلة ›› منظور از روزگار مهلت در دعای بیستم صحیفه سجادیه
چیست؟
ب) ایام زندگی در دنیا
د) همه موارد

الف) روزگار سخت زندگی
ج) روزهای آسایش در زندگی

 .23امام سجاد علیه السالم در دعای بیستم صحیفه سجادیه کدام زینت از زینت های پرهیزگاران را از خداوند طلب
میكند؟
الف) گستردن سفره عدل ،فرو خوردن خشم ،خوشرفتاری
ب) حسن معاشرت ،سبقت جویی به فضیلت ،چشم پوشی از سرزنش دیگران
ج) گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد ،خاموش کردن آتش فتنه ،فروتنی
د) همه موارد
....................................................................................................................................................................................................................
لطفا پاسخنامه را از طریق ایمیل ،فكس و یا مراجعه حضوری ،به کارشناس معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل(سرکار
خانم رضازاده) تحویل دهید.
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