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)هاي فطري بشر قسمت اراده و اختيار ويژگي،32. سال سوم ص(3يگزينهپاسخ- 51

 را جز ظالمانمن مرگ را جز سعادت و زندگي با       » ...اني الاري الموت    «حديث شريف   ) 63. سال دوم ص  (1يگزينهپاسخ- 52

.بينمننگ و خواري نمي

ث روشـن   رود و واقعيـت حـواد     ها كنار مـي   شدن زمين، پرده  در قيامت پس از نوراني    ) 89. سال دوم ص  (4يگزينهپاسخ- 53

.شودي قيامت، دادگاه عدل الهي برپا و رسيدگي به اعمال آغاز ميشدن صحنهشود و با آمادهمي

محبت خدا در قلب وقتي عميق شود، انسان در قلب خود احساس حيات كرده         ) 124 و   123. سال دوم ص  (1يگزينهپاسخ- 54

.گيردبخش وجودش را فراميآيد و شور و شوقي فرحمردگي بيرون ميو از دل

 بـا پوشـش كامـل در     ،زنان ايراني قبل از اسالم كه عموماً پيرو آئين زرتشت بودنـد           ) 144. سال دوم ص  (2يگزينهپاسخ- 55

.كردندهاي عمومي رفت و آمد ميمحل

) عنوان اصلي180. سال دوم ص(1يگزينهپاسخ- 56

.كندي تعقل ياد ميتر مواردي كه به هدايت اشاره دارد، از قوهقرآن كريم در بيش) 20. سال سوم ص(3يگزينهپاسخ- 57

)51. سوم صسال (3يگزينهپاسخ- 58

كـه بعـد از مـن    ي هـارون بـراي موسـي هـستي جـز ايـن      تو براي من به منزله    ) 89 و   88. سال سوم ص  (1يگزينهپاسخ- 59

.پيامبري نيست

)135. سال سوم ص(4يگزينهپاسخ- 60

باشد حكمش طـاغوتي و      را نداشته  )مشروعيت(اگر رهبر شرايط مربوط به رهبري       ) 174. سال سوم ص  (2يگزينهپاسخ- 61

.پيروي از آن حرام است

.تر از ازدواج نيستدر اسالم هيچ بنايي نزد خدا محبوب) 217. سال سوم ص(2يگزينهپاسخ- 62

ي خفـي آن، انـسان   در مقابل توحيد عملي، شرك عملي قـرار دارد كـه در مرتبـه     ) 27. دانشگاهي ص پيش(1يگزينهپاسخ- 63

.كندجاي تبعيت از خداوند و كسب رضايت او از هواي نفس خود و ديگري اطاعت ميبه

كند و غفلـت را  عرض نياز به پيشگاه خداوند، محبت خداوند را در قلب تقويت مي) 42. دانشگاهي ص پيش(3يگزينهپاسخ- 64

.سازدمند ميزند و انسان را از امدادهاي الهي بهرهكنار مي

.است» نظام قضا و قدر«بخشي الهي مندي و ساماننام ديگر قانون) 68. دانشگاهي صپيش(4يگزينهپاسخ- 65

)134. دانشگاهي صپيش(4يگزينهپاسخ- 66

) عنوان،173.  صدانشگاهيپيش(2يگزينهپاسخ- 67

هم ايشان هستند كه عاقبت به كردار زشـت خـود در آتـش دوزخ مـأوا                 : ي آيه ترجمه) 60. سال دوم ص  (1يگزينهپاسخ- 68

.گيرند
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)114. سال دوم ص(3يگزينهپاسخ- 69

) معناي ترجمه187. سال دوم ص(3يگزينهپاسخ- 70

))ع( حديث امام باقر 69. سال سوم ص(1يگزينهپاسخ- 71

)118. سال سوم ص(2يگزينهپاسخ- 72

)228. سال سوم ص(4يگزينهپاسخ- 73

)»عمل صالح«ي  معناي ترجمه50.دانشگاهي صپيش(4يگزينهپاسخ- 74

)ي صبر و پايداري معناي ترجمه172. دانشگاهي صپيش(2يگزينهپاسخ- 75
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