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 سَاالت

 ای سیز پبسخ دّیذ. ثِ سَاالت چْبرگشیٌِ

 ادارُ وزدى خْبى ثِ وذام تَحیذ اشبرُ دارد؟ -1

  ( ٍالیت2 ( ربَبیت1

 ( هالکیّت4 ( خالقیّت3

 ًیبسهٌذی هخلَق ثِ خبلك ثِ تزتیت ػجبرتٌذ اس: -2

 بقا –( ًیازهٌذی در پیذایش 2 پیذایش –( ًیازهٌذ در بقا 1

 ( ًیازهٌذی در پیذایش ٍ خلقت4 ( ًیازهٌذی در بقا ٍ استورار3

 تَحیذ هحَر ٍ رٍح سًذگی ....................... ٍ شزن هحَر ٍ رٍح سًذگی ....................... است. -3

  طاغَت –( یهَد 2 یهَد –( دیٌی 1

 طاغَت -( ایواًی 4 ضذدیٌی –( دیٌی 3

 ّبست؟ گیزی ی ًشاع ثیي وذام خْت سًذگی اًسبى صحٌِ -4

  شیطاى –( خذا 2 شرک –( تَحیذ 1

 جبر -( اختیار 4 کفر –( ایواى 3

 پیبم آیبت سیز را ثٌَیسیذ.

 اى اللّـِ یوسه السوبٍات ٍ االرض اى تشٍال ٍ لئي سالتب -1

 فال یدشی االهثلْبة ٍ هَي خبء ثبلسیئـ فلِ ػشز اهثبلْبة هي خبء ثبلحسٌـ -2

 تن الفمزا الی اللّـِ ٍ اللّـِ َّالغٌی الحویذاًیب الْب الٌبس  -3

 لل اغیزاللّـِ اثغی ٍ ّز رة ول شیء -4

 ثِ سَاالت سیز پبسخ وبهل ثذّیذ.

 پزستی ٍ شزن خذیذ در دًیبی اهزٍسی چیست؟ ی ثت ریشِ -1

 ثجزیذ؟ّبی تمَیت اخالص را ًبم  راُ -2

 ّبی ٍخَد اختیبر در اًسبى را ًبم ثجزیذ؟ ًشبًِ -3

 سٌّت استذراج را تَضیح دّیذ؟ -4

 ثِ سَاالت سیز پبسخ وَتبُ دّیذ.

 ؟ًیستیه هَخَد در چِ صَرتی در ٍخَد خَد ًیبسهٌذ ثِ دیگزی  -1
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 تَحیذ در ٍالیت را تَضیح دّیذ. -2

 

 

 هٌظَر اس ثت درٍى ٍ ثت ثیزٍى چیست؟ -3

 

 

 ثب هثبل تَضیح دّیذ؟حسي فبػلی را  -4

 
 

 هؼٌبی لغَی لضب ٍ لذر چیست؟ -5

 

 

 سٌّت تَفیك الْی چیست؟ -6

 

 

 ّبی سیز را ثٌَیسیذ. صحیح ٍ غلط گشارُ

 هؤهي ٍ چِ فمیز صحٌِ اًَاع اهتحبى است.سًذگی ّز اًسبًی چِ  -1

 گیزد ثز لضب تىیِ دارد. تمذیز وِ اس حىوت الْی سزچشوِ هی -2

 ثزد. سَساًذ ٍ آى را ثِ تذریح اس ثیي هی ثٌذگی را هی گٌبُ ریشِ درخت اخالص ٍ -3

 هْزی خذاًٍذ است وِ هبًغ ثزای رشذ ٍ شىَفبیی است. ّبی سًذگبًی اًسبى ًشبًِ ثی دشَاری -4

 خبّبی خبلی را ثب ولوبت هٌبست پز وٌیذ.

 ....................... است.وِ خْبى اس اصل ّبی هتؼذد پذیذ ًیبهذُ است ثیبًگز تَحیذ  ایي -1

 دٍاًذ. سًذ در ...................... ریشِ هی اًذیشِ هبًٌذ ثذری است وِ در ....................... خَاًِ هی -2

 اًسبى ....................... دارای شخصیتی یگبًِ ٍ یىپبرچِ است. -3

 . ٍ ....................... .اخالص دٍ گًَِ است اخالص در ..................... -4

 هیاى دٍ ستَى ارتباط برقرار کٌیذ.

 سٌّت آزهایش علت عرضی 
 سٌّت تَفیق الهی علت طَلی 

 هشارکت ٍ هوکاری اجسا تریي سٌّت الهی عام 
 ای اجسا ًقش ٍاسطه شاهل ًیکَکاراى 
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