
       

جلذی استاد عالهی ( 3سَاالت آزهَى هصباح الْذی )کتاب   
ًام ضْرستاى :                                                             ًام پذر:                            ًام ٍ ًام خاًَادگی:                      

ضوارُ تواس:                                      ًام هربی:          ًام هَسسِ/ خاًِ لرآى :                          

 سَاالت ردیف

1 
                  

 الف( ای هردهی کِ عبادت کردیذ پرٍردگارتاى را کِ آفریذین  ضوا را ٍ کساًی کِ لبل از ضوا بَدًذ. 
 .ب(  ای هردم عبادت کٌیذ پرٍردگارهاى را کِ آفریذ ها را ٍ کساًی کِ لبل از ضوا بَدًذ

 بَدًذ. ای هردهی کِ عبادت هی کٌیذ پرٍردگارتاى را کِ آفریذ ضوا را ٍ کساًی کِ لبل از ضوا ج(
 .د( ای هردم،عبادت کٌیذ پرٍردگارتاى را کِ آفریذ  ضوا را ٍ کساًی کِ لبل از ضوا بَدًذ

2 
                    

 الف( ٍ یاد کرد در کتاب ابراّین را لطعًا اٍ بَد بسیار راستگَ ٍ پیاهبر. 
 کتاب ابراّین را لطعًا اٍ هی باضذ بسیار راستگَ ٍ پیاهبر.ب(  ٍ یاد کي در 

 ٍ یاد کٌیذ در کتاب ابراّین را لطعًا اٍ هی بَد بسیار راستگَ ٍ پیاهبر. ج( 
 د( الف ٍ ج صحیح است.
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 دٌّذُ ٍ بین دٌّذُ.الف( لطعًا ها فرٍ فرستادین تَ را بِ حك ، بطارت 
 ب( بِ درستی کِ ها فرستادین تَ را بِ حك ، بطارت دٌّذُ ٍ ّطذار دٌّذُ.

 ج( لطعًا ها فرستادین تَ را بِ حك ، بطارت دٌّذُ ٍ بین دٌّذُ.
 د( لطعًا ها ارسال کردین تَ را بِ حك ، بطارت دٌّذُ ٍ ّطذاردٌّذُ.

 باضذ؟کذام یک از هَارد زیر از صفات لرآى کرین هی  4
 الف ( ّذایت ، رحوت ، هَعظِ                                             ب( ضفا ، بطارت ، ًَر

 ج( بیاى ، بصائر ، کتاب هبیي                                                د( ّوِ هَارد صحیح است.

 کذام گسیٌِ ّن خاًَادُ ّستٌذ؟  5
 هحوذ                                       ب( هعلَم ، عالن ، عاهل ، عول  الف ( هحوَد ، حویذ ، احوذ ،

 ج( ضاکر ، ضکَر ، علین ، هجیذ                                             د( هٌمَظ ، هعرٍف ، هظلَم ، هٌصَر

6 
 » با تَجِ بِ آیِ                                » 

 کذام یک از ترجوِ ّا با ایي آیِ هطابمت دارد؟
 الف( در ّذایت ٍیژُ خذا ًخستیي ضرط در ایي هرحلِ اعتماد للبی بِ خذا است.

 در ّذایت ٍیژُ خذا ًخستیي ضرط در ایي هرحلِ اعتواد بِ خذا است. ب(
 کِ با عول ضایستِ ّوراُ گردد، ضایستِ دریافت ّذایت الْی است.ج( ایواًی 

 د( ّوِ هَارد صحیح است.



7 
 «   ، ،     »کذام گسیٌِ صحیح است؟ 

 الف( برای ایٌکِ اطاعت ضَد، بذّیذ ، باطل ًکٌیذ.                       ب(  برای ایٌکِ اطاعت ضَد، دادُ ضَد ، باطل ًکٌیذ. 
                          ، باطل ًکٌیذ.                          دادُ ضذج( تا اطاعت کٌیذ، بذّیذ ، باطل ًکٌیذ.                                    د( تا اطاعت کٌیذ، 

8 
                  

 ٍعذُ خذا حك است ٍ لیاهت ًیست ضکی در آى.الف( ٍ ٌّگاهی کِ گفت لطعًا 
 ب( ٍ ٌّگاهی کِ گفتِ ضَد لطعًا ٍعذُ خذا حك است ٍ لیاهت ًیست ضکی در آى.

 بَدًذ لطعًا ٍعذُ خذا حك است ٍ لیاهت ًیست ضکی در آى.ج( ٍ ٌّگاهی کِ گفتِ 
 د( ٍ ٌّگاهی کِ هی گفتٌذ لطعًا ٍعذُ خذا حك است ٍ لیاهت ًیست ضکی در آى.
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 راست است.الف( ٍ لطعًا خذا ّذایت کٌٌذُ کساًی کِ ایواى آٍردیذ بِ راُ 
 ب( ٍ لطعًا خذا ّذایت کرد کساًی کِ ایواى آٍردًذ بِ راُ راست.

 ج( ٍ لطعًا خذا ّذایت کٌٌذُ کساًی کِ ایواى آٍردًذ بِ راُ راست است.
 د( ٍ لطعًا خذا ّذایت کرد کساًی کِ ایواى آٍردیذ بِ راُ راست.
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 الف( ٍ کسی کِ حکن ًوی کرد بِ آًچِ ًازل کرد خذا پس آًاى ّواى کافراًٌذ.
 ب( ٍ ّرکس  کِ حکن ًکٌذ بِ آًچِ ًازل ضذ از سَی خذا پس آًاى ّواى کافراًٌذ.

 ج( ٍ ّرکس کِ حکن ًوی کرد بِ آًچِ ًازل ضذ از سَی خذا پس آًاى ّواى کافراًٌذ.
 ًکٌذ بِ آًچِ ًازل کرد خذا پس آًاى ّواى کافراًٌذ.د( ٍ ّرکس  کِ حکن 

11 
                 

 .الف( ٍ ّرکس سرپیچی کٌذ از خذا ٍ پیاهبرش پس لطعًا گوراُ ضَد بِ گوراّی آضکار
 .گوراّی آضکار کٌذ از خذا ٍ پیاهبرش پس لطعًا گوراُ ضَد بِهی سرپیچی  یکسچِ ٍ  ب(
  .بِ گوراّی آضکار هی کٌٌذکٌذ از خذا ٍ پیاهبرش پس لطعًا گوراُ ًافرهاًی  ی کٍِ کس  ج(
 هی کٌذ بِ گوراّی هبیي.ٍ ّرکس سرپیچی کٌذ از خذا ٍ پیاهبرش پس لطعًا گوراُ  د(

 کذاهیک  از هَارد زیر از راّْای دستیابی بِ تمَا است؟ 12
 لیاهت                                      ب( عول بِ احکام الْی ، ًسدیک ًطذى بِ حرین ٍ حذٍد الْیالف( عبادت خذا، ترس از 

 د( ّوِ هَارد صحیح است.    ج( گفتار هحکن ، عبادت خذا ، ترس از لیاهت                   

 کذام یک از هَارد زیر از ٍظایف فردی هؤهٌاى است؟ 13
 راستیي ، اًفاق                               ب( بٌذگی خذا ، تمَا ، اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکرالف( خَدسازی ، ایواى 

 ج( تمَا ، خَدسازی ، رٍزُ                                              د( پرّیس از حرام خَاری ، پرّیس از سَءظي، تمَا          

14 
 » طبك آیِ ضریفِ        »هیساى سٌجص ٍ برتری اًساى در چیست؟ 

 الف( اخالق                          ب( تمَا                            ج( بٌذگی خذا                           د( عذالت



 

15 
           

                     الف(پس ًوی یابی برای رٍش خذا تغییراتی را.                                 ب( پس ًوی یابذ برای رٍش خذا تغییری را.             
 تغییری را.پس ّرگس ًخَاّی یافت برای رٍش خذا  د(                     پس ّرگس ًخَاّی یافت برای رٍش خذا تغییراتی را.   ج(

 کذام یک از فعل ّای زیر هضارع هٌفی است؟ 16

 الف(                        )ب                          )ج                      )د     

 داد( ........................... است.یکی از عبادات ) اعوالی کِ بایذ بِ لصذ اطاعت از فرهاى خذا اًجام  17
            الف( ًواز                            ب( رٍزُ                                 ج( زکات                            د( حج        

18 
   »در ایِ ضریفِ         » ترجوِ هی ضَد؟چرا فعل کاى هضارع 

 الف( در هَرد خذاست             ب( در هَرد لیاهت است.              ج( بخاطر إِىَّ                       د( در هَرد ضیطاى است.

19 
                

 زهاى )هعیي(.ف(برای آًْا در زهیي لرارگاّی ّست ٍ بْرُ هٌذی است تا ال
 گاّی ّست ٍ بْرُ هٌذی است تا زهاى )هعیي(.جایدر زهیي  ضوابرای  ب(
 در زهیي لرارگاّی ّست ٍ بْرُ هٌذی است تا زهاى )هعیي(.ضوا برای  ج(
 گاّی ّست ٍ بْرُ هٌذی است تا زهاى )هعیي(.جایبرای آًْا در زهیي  د(

 گٌاّکار بِ درگاُ الْی........................ یعٌی بازگطت اًساى  20
 الف ( تَبِ                            ب( تمَا                                ج( علن                           د( دعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هَفك ٍ هؤیذ ٍ هٌصَر باضیذ 

 96تابستاى 


