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 9395آصهَى دکتشی هذیشیت سال  اصَل ٍ هثاًی هذیشیت اص دیذگاُ اسالمسَاالت 

 گضیٌِ ای ٍ اسخاع تِ خضٍات هَخَد دس سایتتا پاسخ ّای  

 )9394 اسفٌذ(یشایص اٍل ٍ

 
اص حوایت ّای ضوا داٍعلثیي ػضیض کِ تا لذسداًی ّای خَد، ٍظیفِ ّای ٍالؼاً 

 ها سا سٌگیي تش اص لثل کشدیذ تسیاس تسیاس هوٌَى ّستین.
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اص آیات ٍ سٍایات است، تِ تشتیة  ساصُ ّای اصلی تؼْذ ساصهاًی دس ساصهاى اخشت گشا کِ هستخشج.9

 کذام اًذ؟

 تؼْذ ثِ خذاًٍذ )هیثبق الْی(، تؼْذ ثِ ػجذ )ثٌذگبى(، تؼْذ ثِ جبهؼِ(3
 تؼْذ ثِ اّذاف )هیثبق آسهبًی(، تؼْذ ثِ خذاًٍذ )هیثبق الْی(، تؼْذ ثِ هخلَق(2

 )هیثبق الْی(، تؼْذ ثِ سبصهبى )هیثبق سبصهبًی(، تؼْذ ثِ هذیشیتتؼْذ ثِ خذاًٍذ (1

 تؼْذ ثِ هخلَق )هیثبق اًسبًی(، تؼْذ ثِ خذاًٍذ )هیثبق الْی(، تؼْذ ثِ خَیطتي(4

دس هذیشیت اسالهی ٍ ساصهاى ّای آخشت گشا، الذاهات هذیشیت تشای تأهیي ًیاص کاسکٌاى، هتٌاسة تا .2

 ِ ّا سا دستش هی گیشد؟سغَح ًیاصّا، تِ تشتیة کذام هَلف

 ًیبصّبی الْی، ًیبصّبی هٌبسکی، ًیبصّبی هؼٌَی، ًیبصّبی حمَلی(3
 ًیبصّبی الْی، ًیبصّبی اخشٍی، ًیبصّبی ػمالًی، ًیبصّبی عجیؼی(2

 ًیبصّبی هؼشفتی، ًیبصّبی عجیؼی، ًیبصّبی هؼٌَی، ًیبصّبی هذًی(1

 ًیبصّبی عجیؼی، ًیبصّبی هذًی، ًیبصّبی ػمالًی، ًیبصّبی الْی(4

تِ هضاس ٍ هفاسذ » دس کذام هشحلِ، اًساى ّا دس ساصهاى  تَحیذی تشای سسیذى تِ اٍج سؼادت .3

ساصهاًی ٍ اًفشادی خصلت ّای سریلِ ٍ سفتاسّای ًاتٌْداس دس ساصهاى آگاّی یافتِ ٍ آى ّا سا اص 

 «خَد دٍس هی ساصًذ.

 هشحلِ تحلیِ(3

 هشحلِ تخلیِ(2

 هشحلِ تجلیِ(1

 هشحلِ فٌب(4

 دس ساصهاى ّای آخشت گشا، چِ هسیشی عی هی کٌذ؟ «ّذف» تا « لذست» استثاط.4

 کست لذست ثب ّذف اًجبم ػول غبلح ثشای ًیل ثِ جلت سضبیت خذا(3

 کست لذست ثب ّذف استمبء جبهؼِ ثشای ًیل ثِ ثْطت(2

 کست لذست یب ّذف ایجبد ػذالت ثشای دػَت ثِ خذاًٍذ(1
 کست لذست ثشای خذا ثب ّذف ایجبد جبهؼِ ثی عجمِ(4

ّش کِ تَ سا دس چیضی کِ عالت آى ًذاضتِ تاضی تکلیف ًوایذ، دس حمیمت » )ع( هی فشهایذ: اهام ػلی .5

 ایي سخي ًاظش تش چِ اصلی است؟«. دس ًافشهاًی خَد فتَا دادُ است

 اغل اػتذال گشایی دس هسئَلیت گشایی(3

 اغل هغلك ثَدى هسئَلیت دس هذیشیت(2

 تکلیف خَاّی ثِ جبی ًتیجِ خَاّی دس پبسخگَیی(1

 هسئَلیت ٍ پبسخگَیی هذیشاى ثِ هشدماغل (4
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اتَسیحاى تیشًٍی تا عشح کذام اصل ارػاى هی کٌذ کِ دس هذیشیت، ًگشش اختواػی تَدى اًساى ٍ .6

 ّویاسی تا دیگشاى، اساس ّوگٌی ٍ تٌیاى خاهؼِ است؟

 اغل اختالف همبغذ(3
 اغل تَافك )اتفبق آساء((2

 اغل استئٌبس )تجبًس((1

 اغل تضبد آساء(4

دس اًدام فؼالیت ّای ساصهاًی، اػادُ حمَق کذام دستِ اص افشاد سا تایذ دس اٍلَیت یک هذیش هسلواى .7

 لشاس دّذ؟

 حمَق ػبهِ هشدم، حمَق کبسکٌبى، حمَق سبصهبى یب دٍلت(3
 حمَق کلیِ افشاد ری ًفَر ٍ کلیِ خَاستِ ّبی افشاد ری ًفغ(2

 حمَق کلیِ افشاد ریٌفغ ٍ کلیِ خَاستِ ّبی افشاد ری ًفَر(1

 افشاد هشتجظ ثب سبصهبى ٍ کلیِ خَاستِ ّبی کبسکٌبىحمَق کلیِ (4

 ی اختواػی، کذام اًذ؟اص پیاهذّای تشٍیح هفَْم تَحیذ ٍ تاٍس تِ آى دس ساصهاى ّا.8

 اغالح سبختبس اجتوبػی(3

 ًفی صثبى سلغِ ٍ تحمیش دس سبصهبى(2

 اعبػت غبدلبًِ اص هذیشاى(1

 ثْجَد هٌبسجبت هذیشیتی(4

 گًَِ دس ًظش هی آٍسًذ؟هذیشاى پشّیضکاس، دًیا ٍ آخشت سا چ.9

 ثب ّن ٍ دس پی ّن، دس ساثغِ ای هکول(3

 دًیب هحل کست تجشثِ است ٍ آخشت هحل صًذگی(2

 آخشت ثش دًیب اٍلَیت داسد، پس دًیب چٌذاى هْن ًیست.(1

 .دًیب چَى هبس خَش خظ ٍ خبل است، ثبیذ هْبس ضَد(4

 اسالهی، کذام اًذ؟اص خولِ ساّثشدّای اًؼغاف پزیشی دس ػیي استحکام ٍ استَاسی ساصهاى .91

 آخشت گشایی ٍ ػذالت هذاسی(3

 سػبیت دلیك اغَل هذیشیت اسالهی(2
 استفبدُ اص سبختبسّبی اًؼغبف پزیش(1

 اّتوبم ثِ ثبطآفشیٌی ٍ ثبصپشداصی لَاػذ ثبصی(4

 الصهِ هَفمیت هذیش هسلواى دس ضشایظ دضَاس سٍصگاس، ػثاست است اص:.99

 ثشًبهِ سیضی ثْتش(3
 اًمغبع ثِ سَی اٍتَکل ثِ خذا ٍ تمبضبی کبهل (2

 سػبیت اخالق ٍ اغَل هذیشیت اسالهی(1

 استفبدُ اص سٍش ّبی ائتالف ٍ یبدگیشی غحیح(4
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 کذام گضاسُ تشای اػوال هذیشیت تش اساس تصیشت ًیشٍّا هغشح ضذُ است؟.92

 دستَس سسَل خذا )ظ( دس خػَظ هٌغ حضَس کفبس دس حشم الْی(3
 سٍیکشد پیبهجش اکشم )ظ( ًسجت ثِ صیٌت دًیب(2

 ثال ثِ ػٌَاى یک حشکت خبلع تَحیذیًْضت کش(1

 ثشخَسد خذاًٍذ هتؼبل ثب لبسٍى ٍ ثشٍت ػظیوص(4

احکاهی کِ تش اساس همتضیات سٍص اص عشیك هطَست هیاى فمْا تِ دست هی آیذ، اضاسُ تِ کذام یک .93

 اص هٌاتغ فمْی دس هذیشیت اسالهی داسد؟

 اجوبع(3

 سٌّت(2

 ػمل (1

 کتبة(4

 اًساًی دس هذیشیت اسالهی صحیح است؟کذام ػثاست دس خصَظ هْاست ّای استثاط .94

 تمذم حس ضٌیذاسی ثش حس دیذاسی(3

 تمذم سفتبسّبی کالهی ثش غیشکالهی دس ثشلشاسی استجبط(2

 همػَد اص هَػظِ حسٌِ، هٌبظشُ ثش اسبس حك علجی است.(1

 تمذم سفتبسّبی غیشکالهی ثش کالهی دس اسصیبثی اعالػبت(4

اًی، ًیشٍیی تشای اًتماد اص خَیطتي تِ ٌّگام تشاساس آهَصُ ّای لشآًی، کذام ػٌصش ضخصیت اًس.95

 دسًَسدیذى هشصّا ٍ سٍی آٍسدى تِ ًاساستی ّاست؟

 ًفس لَّاهِ(3

 فغشت(2

 ًفس اهبسُ(1
 ًفس هغوئٌِ(4

ایٌکِ خذاًٍذ دس پاداش تا فضل خَد ٍ دس کیفش تا ػذل خَد سفتاس هی کٌذ ٍ تطَیك دُ تشاتش تٌثیِ .96

 هذیشیت اسالهی است؟است، هثٌای کذام اصل کٌتشل ساصهاًی دس 

 اغل تسبّل(3

 اغل تضبیف(2

 اغل تغْیش خغبّب اص عشیك ًیکی ّب(1
 اغل اًتفبع ػبهِ دس اػوبل جشائن اًضجبعی(4
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 دس هذیشیت اسالهی، چِ ًَع اعالػاتی ًوی تَاًذ هثٌای تصوین گیشی هذیشاى لشاس گیشد؟.97

 خجش یمیٌی(3
 خجش هتَاتش(2

 خجش ٍاحذ(1

 خجش ٍاثك(4

 اسالهی، ًمص سّثش ٍ پیشٍ دائواً تغییش هی کٌذ؟دس کذام سثک سّثشی دس هذیشیت .98

 جْبدی(3

 ًبغحبًِ(2

 تؼبٍى هحَس(1

 هطفمبًِ(4

 دس هذیشیت اسالهی دسست است؟«اصل » کذام گضاسُ دستاسُ ٍیژگی ّای .99

 اغَل اخاللی ّوبى اغَل هذیشیت دس ًظبم اسالهی است.(3

 دس هذیشیت اسالهی، اغل ثبیذ هفَْم جضئی ٍ خبم ثبضذ.(2

 ایجبثی، اغَل اخاللی دس هذیشیت اسالهی است.هٌظَس اص اغَل (1
 سػبیت اغَل اخاللی، دسٍى اغل اسصش هذاسی لشاس داسد.(4

تِ کذام یک اص اتؼاد ٍ « ًِ خَش تیي تاش ٍ ًِ تذتیي ٍ ًِ ّوِ چیض سا خَب تذاى ٍ ًِ ّوِ سا تذ » .21

 خلَُ ّای اػتذال اضاسُ داسد؟

 اسصش(3

 ًگشش(2

 داًص(1
 کٌص(4

 هطی گزاسی دس هذیشیت اسالهی دس کذام ساستا است؟خْت گیشی اساسی سیاست خظ .29

 تحمك کبسایی(3

 کست سضبیت خَاظ(2

 کست سضبیت تَدُ هشدم(1
 تحمك تَسؼِ کطَس(4

 دس هذل اسصضی سفتاس، هٌطأ تیٌص ّا چیست؟.22

 ثبٍسّب(3

 تجبسة(2
 احسبسبت(1

 ًیبصّب(4
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اب ای هالک تایذ تشای ّش ًَػکاسی اص کاسّایت، یک سئیس اًتخ» دس ایي کالم حضشت ػلی )ع( .23

تِ کذام هَسد « کٌی، کِ کاسّای هْن ٍی سا هغلَب ًساصد ٍ کثشت کاسّا اٍ سا پشیطاى ٍ خستِ ًکٌذ. 

 اضاسُ ضذُ است؟

 ایجبد ٍ ثشلشاسی سٍاثظ(3
 تؼشیف ٍ ٍاگزاسی اختیبسات(2

 تمسین کبسّب ٍ اًتػبة هسئَل(1

 ضٌبسبیی ٍ دستِ ثٌذی کبسّب(4

 دسٍى داسد؟ کذام هشحلِ کٌتشل ًفس، داللت تش سشصًص ٍ ػمَتت اص.24

 هؼبلجِ(3
 هشالجِ(2

 هحبسجِ(1

 هطبسعِ(4

 ًااهیذی اص خلك ٍ اهیذٍاس تَدى تِ خذا، تیاًگش کذام تؼذ تَکّل دس تصوین گیشی تش هثٌای تَکّل است؟.25

 سفتبسی(3

 ًگشضی(2

 ضٌبختی(1

 ػبعفی(4
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 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .9

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  958ٍ  957صفحِ )

 تست اسالهی( 9111وَػِ هد 75)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .2

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  947ٍ  946صفحِ )

 تست اسالهی( 9111وَػِ هد 57)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .3

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  936ٍ  935صفحِ )

 تست اسالهی( 9111وَػِ هد 44)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .4

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  974صفحِ )

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .5

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  929صفحِ )

 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .6

 تست اسالهی( 9111وَػِ هد 3)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .7

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  36ٍ  35 ،34صفحِ)

 تست اسالهی( 9111وَػِ هد 339)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .8

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  99صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 264)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .9

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  25صفحِ )

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .91

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  28صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 325)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .99

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  38صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 828)تَضیحات سَال 
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 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .92

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  963ٍ  962صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 87)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .93

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  5صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 245)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .94

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 89)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .95

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  948صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 61)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .96

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  983صفحِ ) 

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 957)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .97

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  994صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 229)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .98

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  973صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 936)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .99

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  75صفحِ )

 هی تاضذ. 2پاسخ صحیح گضیٌِ  .21

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  82صفحِ )

 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .29

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  72صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 493)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .22

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  52ٍ  59صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 386)تَضیحات سَال 
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 هی تاضذ. 3پاسخ صحیح گضیٌِ  .23

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  929صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 41)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 9پاسخ صحیح گضیٌِ  .24

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 955)تَضیحات سَال 

 هی تاضذ. 4پاسخ صحیح گضیٌِ  .25

 (اسالهی پاست سَمخضٍُ  929ٍ  921صفحِ )

 (تست اسالهی 9111وَػِ هد 35)تَضیحات سَال 

 
 
 

 تست 9111خضٍات هذیشیت اسالهی ٍ هدوَػِ  تْیِتشای 

 سخَع کٌیذ.   POURSHAFI.COMتِ سایت 

 

تست پیص تیٌی اصَل ٍ هثاًی هذیشیت اص  911هٌتظش 

 تاضیذ. 95سال  دیذگاُ اسالم ٍیژُ آصهَى اسضذ

 *فشٍسدیي دٍمّفتِ دس *

 

آصهَى  صٍدی پاسخ ّای دسس سٍش تحمیكتِ 

هَخَد دس  تا اسخاع تِ خضٍات 95 دکتشی سال

 ًیض تِ ضوا تمذین خَاّذ ضذ. سایت
 


