
  0 سئواالت معارف اسالمی

 

 

   

 به همراه پاسخنامه

ســــئواالت 

ــارف  معــــ

 اسالمی
 

iran
www.iranarze.ir

http://www.iranarze.ir
http://www.iranarze.ir


  1 سئواالت معارف اسالمی

  داند؟ می امري چه در را انسان زندگی نبودن عبث الزمۀ قرآن  .1

  پیامبران بعثت )2  خدا سوي به بازگشت) 1

  الهی هاي نعمت از استفاده )4  حکمت و علم یادگیري )3

  است؟ شده تعبیر هوس به جنسی میل جنبه کدام از  .2

   جسمی جنبۀ )2  نفسانی و عقلی جنبۀ) 1

 روحی عطش )4  روحی و جسمی جنبۀ )3

   .کند می. ............و داللت بر  شود میترجمه ... .........فطرت در فارسی به   .3

  سرشت ـ نوع خلقت  )2  ذات ـ عظمت خلقت )1

  باطن ـ عمق خلقت  )4  روح ـ باقی بودن روح انسان )3

   ؟ابعاد توحید نظري کدام است  .4

  عبادي  ،افعالی ،ذاتی )2  عبادي ،صفاتی ،ذاتی )1

  عملی  ،عبادي ،ذاتی )4  افعالی ،صفاتی ،ذاتی )3

  هستند؟ کسانی چه زمین بر خدا حاکمان اولین  .5

    الهی اولیاء )4  اجنّه )3   انبیاء )2  فرشتگان) 1

توجـه بـه کـدام جنبـه از      »مقهـور اراده او هسـتند   هـا  ارادهزمام همه امور در دست خداست و تمامی « اینکه  .6

   ؟توحید است

  عملی  )4  افعالی )3 صفاتی  )2  ذاتی )1

  اند؟ کرده یاد کثیر خیر به چیزي چه از) ص( اکرم رسول  .7

  ایمان و دین )4  صالح دوستان )3  خوب والدین )2  دانش و علم) 1

  است؟ کرده نقل حدیث هزار سی تنهایی به که است امام کدام اصحاب از مسلم بن محمد  .8

  ) ع( جواد امام )4  ) ع( علی )3  )ع( باقر امام )2  ) ع( سجاد امام) 1

  چیست؟ انسان فکر اولیۀ مواد  .9

  تمایالت )4  تخیالت )3  گمان و حدس )2  ها آگاهی) 1

  ؟ شود نمی عمحدود و موقت قان هاي کامیابیبا  ،آدمی بر اساس کدام خصیصۀ روحی  .10

  حرص روحی  )2  گریز از محدودیت )1

  گی میل به جاودان )4  شدت تعلقات مادي )3
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  2 سئواالت معارف اسالمی

  اند؟ فرموده بیان امري چه در را کامل توبه شرط اولین) ع( علی  .11

   گناه از پشیمانی )2  گناه ترك بر عزم) 1

  شده ترك فرایض کردن جبران )4   دیگران حقوق اداي )3

  ؟شود می  نامیده چه اصطالحاً واگذارد خدا به را خود کار نتیجه خداپسندانه هدف با حق مسیر در انسان اگر  .12

  مجاهدت )4  قدر )3  توکل )2   قضا) 1

  سازد؟ خوار امري چه به را دلش خواهد می) ع( حسن امام به خود نامه در) ع( علی  .13

   یقین )4  مرگ یاد )3  ایمان )2   دنیا یاد) 1

   ؟بر دست کدام شخص بوسه زد ،پس از بازگشت از غزوه تبوك) ص(پیامبر  .14

  سعد انصاري  )4  قدادم )3  علی بن ابیطالب )2  اُسامه )1

   ؟بیانگر چیست »ربنا الذي اعطی کل شیئی خلقه ثم هدي«آیۀ شریفه   .15

  هدایت عامه  )2  هدایت تشریعی )1

  هدایت غریزي  )4  هدایت تکوینی )3

  دارد؟ وجود تجربی و حسی جنبۀ استدالل زمینۀ شناختی، چه در  .16

  غیرمستقیم مشاهدة )2  درونی مشاهدة) 1

  فطري شناخت )4   یعقل شناخت )3

  غافلند؟ آن از اي عده چرا خداگرایی، بودن فطري وجود با  .17

  مساعد شرایط نبودن )2  غلط تربیت و تعلیم) 1

  سه هر )4  دیگر امیال به توجه )3

  داند؟ می امري چه در را اجتماعی و فردي نامالیمات ریشۀ فروید،  .18

  سیاسی ستم و ظلم )4  سوادي بی و جهل )3  روانی هاي عقده )2  اقتصادي فقر) 1

   ؟داشت و قبالً در مالکیت چه کسی بود) ص(زید بن حارثه چه نسبتی با پیامبر   .19

  خدیجه  ،پسر عمو )2  ابولهب ،پسرخوانده )1

  خدیجه  ،برادر خوانده )4  پسرخوانده، خدیجه )3

   ؟نصب حجراالسود بدست چه کسی صورت گرفت  .20

  ) ع(علی  )2  )ص(رسول اکرم  )1
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  عبدالمطلب  )4  ابوطالب )3

 کـدام  از »اسـت  قفـس  از مـرغ  پریدن یا صندوق از گوهري آوردن بیرون شبیه ایمان اهل براي مرگ« روایت  .21

  است؟ معصوم

  )ع( صادق امام )4  ) ع( حسین امام )3  )ع( علی حضرت )2  ) ص( اسالم پیامبر) 1

 تقسـیم  کسـانی  چـه  میـان  عمـده  طـور  به را آن خدا حکم به وي افتاد پیامبر دست به نضیر بنی اموال وقتی .22

  کرد؟

  مهاجرین )4  رزمندگان )3   شهدا خانواده )2  انصار) 1

موضع گیري سیاسـی را در   ترین صریح ،کدام امام با مطرح ساختن مرزهاي قلمرو اسالمی بعنوان حدود فدك  .23

   ؟شرایط خویش ابراز نمود

   )ع(امام جواد  )2  )ع(امام حسن  )1

  ) ع(امام موسی کاظم  )4  )ع(مام صادق ا )3

   ؟هدف سیاسی مشترك تمامی امامان معصوم کدام مورد بوده است  .24

  اصالح روحی و معنوي مردمان  )2  سرنگونی حکومت جائر )1

  اصالح فرهنگ اعتقادي مردم  )4  تشکیل حکومت اسالمی )3

  ؟شود نمی  آمرزیده که هیزیدبپر آن از فرماید می گناه کدام درباره اسالم گرامی رسول  .25

  مؤمن غیبت )2   مؤمن عداوت) 1

   صغیره گناه بر مداومت )4  گناه شمردن کوچک )3

   ؟چه بوده است) ع(فلسفه قیام امام حسین   .26

  پاسخ به نامه هاي مکرر مردم کوفه  )1

  انتقام از حکومت بنی امیه بعنوان دشمن اسالم  )2

  ت در صورت بیعت نکردن با یزید تهدیدهاي یزید در مورد آن حضر )3

  امر به معروف و نهی از منکر  )4

   ؟در چندمین سال هجرت روي داده است) ع(شهادت امام علی   .27

1( 36  2( 40  3( 37  4( 42   

  بود؟ چه) ع( هارون و) ع( موسی حضرت با برخورد اولین در فرعون سؤال اولین  .28

  است؟ ستادهفر را شما کسی چه )2   چیست؟ شما معجزه) 1
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  بودید؟ کجا حال تا )4  کیست؟ شما خداي )3

   ؟انحرافی بوده است هاي مکتبو ظهور مذاهب و و  یونانی آثاردوران امامت کدام دو امام مصادف با ترجمۀ   .29

  ) ع(امام باقر و امام صادق  )2  )ع(امام جواد و امام هادي  )1

  ) ع(ام باقر امام سجاد و ام )4  )ع(امام صادق و امام کاظم  )3

 و شـود مـی  نامیـده  چـه  کنـد  استخراج آن اصلی منابع از را اسالم احکام که کسی اسالمی معارف اصطالح در  .30

  است؟ کدام اصلی منابع از مراد

   عقل و کتاب _ فقیه )2  احادیث و قرآن _ فقیه) 1

   عقل و قرآن _ فقیه ولی )4  اجماع و سنت _ فقیه ولی )3

  ........ را آنها خداوند آید می پیش انسان براي دنیوي زندگی در که هایی سختی المی،اس روایات مطابق  .31

  دهد می قرار عبادت مؤمنین براي )2  دهد می قرار آنان اعمال بر شاهد) 1

  دهد می قرار دیگران عبرت وسیله )4  سازد می او گناهان کفاره )3

   .اند بوده گردان کدام امام معصومسعید بن مسیب و سعید جبیر از شا ،ابوحمزة ثمالی  .32

   )ع(امام باقر  )2  )ع(امام سجاد  )1

  ) ع(امام صادق  )4  )ع(امام جواد  )3

   ؟تقیه در فرهنگ اسالمی به چه معناست  .33

  تقوا را وسیله اي براي سرنگونی نظام حاکم قرار دادن  )1

  قالب دعا  ردست از مبارزه کشیدن و بیداري مردم د )2

  ضربه زدن و کمتر ضربه خوردن در پناه سپر بیشتر  )3

  مبارزة سیاسی را براي مدت کوتاهی کنار نهادن  )4

   ؟دوران محنت اهل بیت پس از شهادت کدام امام معصوم آغاز گردید  .34

  ) ع(امام هادي  )2  )ع(امام رضا  )1

  ) ع(امام موسی کاظم  )4  )ع(امام باقر  )3

  است؟ انسان بودن اجتماعی قعمی معناي بیانگر گزینه کدام  .35

  .کشاند می جامعه سوي به را او ثانوي عوامل ولی است آزاد اولی طبع حسب به انسان) 1

  .پیوندد می اجتماع به خود اختیار به که شده آفریده کل از جزئی عنوان به آغاز در انسان )2

  .گذرد می اجتماع متن از حیات واالي مقصد به رسیدن راه )3
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  .است جامعه در انتخاب و شرکت طریق از زندگی منافع به دنرسی راه )4

در چند سالگی جدش عبدالمطلب را از دست داد و از آن پس چه کسی سرپرستی او را بر عهـده  ) ص(پیامبر   .36

   ؟گرفت

  عمویش عباس  ،ده سالگی )2  ابوطالب ،هشت سالگی )1

  عمویش حمزه  ،هشت سالگی )4  عمویش حمزه ،ده سالگی )3

در چند سالگی به همراه ابوطالب به سفر شام رفت و در آن سفر کدام راهب بشـارت بـه نبـوت او    ) ص(پیامبر   .37

   ؟داد

  بحیري  ،ده سالگی )2  بن نوفل ورقۀ ،دوازده سالگی )1

  بحیري  ،دوازده سالگی )4  نجاشی ،دوازده سالگی )3

  .گویند را یاخالق منافی اعمال و فساد دزدي، مثل اعمالی هاي مجازات  .38

   تعزیرات )4   دیات )3  قصاص )2  حدود) 1

  چیست؟ دلها در تفرقه و اختالف بذر آغاز نقطه کریم قرآن نظر از  .39

   زشت هاي لقب دادن )4  جویی عیب )3  تمسخر )2  غیبت) 1

   ؟کدام گزینه صحیح نیست  .40

   .داز همه پیامبران اکید گرفته شده که مبشر و مؤید یکدیگر باشن )1

   .داگر پیامبري در شرایط پیامبر دیگر باشد ممکن است خالف روش آن پیامبر عمل کن )2

   .تدر میان مردم معروف بوده اس »اسالم«با نام  ها دورهدین خدا در همۀ  )3

   3و  2 )4

   ؟چه کسی رکن اساسی جامعه اسالمی و ضامن تداوم آن است ،در دورة غیبت کبري از زمان خاتمیت  .41

  ) ع(حضرت مهدي  )2  معصومینائمه  )1

  حکما و فالسفه  )4  ولی فقیه )3

   بودند؟ کسانی چه آوردند ایمان) ع( موسی حضرت به فرعون دربار از که کسانی اولین  .42

   خدمتگزاران )4  نظامیان )3  وزیران )2  جادوگران) 1

  دهد؟ می دست از را خود موضوعیت چیزي چه اختیار، انکار با  .43

  الهی عدل )4  اختیار و جبر )3  مرگ و تولد )2  انانس رفتار) 1
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  :وقتی که ؟همه انسانها را مخاطب قرار دهد تواند مییک ایدئولوژي چه وقت   .44

   .دبه ارشاد عموم بپرداز )2  بر اساس فطرت باشد )1

   .دمتکی بر استدالالت منطقی باش )4  .دهمراه با موعظه باش )3

   ؟مه انسانها کدام استعامل وحدت بخش و مشترك میان ه  .45

  ایمان  )4  فکرت )3  فطرت )2  مکتب )1

   ؟قرآن کریم در طول چند سال بر پیامبر اکرم نازل گشت  .46

  چهل سال  )2  پانزده سال )1

  بیست و پنج سال  )4  بیست و سه سال )3

  شود؟ می گفته نیز کبري قیامت عالم، کدام به  .47

  الست )4  آخرت )3  دنیا )2  برزخ) 1

  دهد؟ می باران نوید شما به و کند می وحشت ایجاد شما در گوید می چیزي چه مورد در کریم رآنق  .48

  برق و رعد )4  جوي تغییرات )3  طوفان )2  متراکم ابرهاي) 1

  دهد؟ می اهمیت بیشتر چیزي چه به اخالقی مسائل در اسالم  .49

  اندرز و پند و توصیه )4  معالجه و مداوا )3  درد تشخیص )2  پیشگیري) 1

هدایت تمامی موجودات هستی بسـوي کمـاالت و اهـداف مطلوبشـان از طریـق خلـق و ایجـاد قـوا در درون           .50

   ؟چه نام دارد شان هستی

  هر سه  )4  تشریعی )3  عامه  )2  تکوینی )1

   ؟هدایت انسان از طریق ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی چه نام دارد  .51

  غریزي  )4  یتشریع )3  عامه )2  تکوینی )1

  شود؟ نمیهدایت دانۀ بذر بسوي درختی تنومند از موارد کدام هدایت محسوب   .52

  تشریعی  )4  درونی )3  تکوینی  )2  عامه )1

 اگـر  باشـد،  نداشـته  جهـاد  آرزوي دلش در و باشد نکرده جهاد که مسلمانی ،)ص( اکرم رسول فرمایش مطابق  .53

  ست؟ا مرده گناه کدام از اي شعبه بر بمیرد

  نفاق )4  کفر )3   ظلم )2  شرك) 1

  شود؟ می گفته »فَییء« چیزي چه به اسالمی اقتصاد در  .54

  موات هاي زمین )2   اند شده فتح جنگ بدون که هایی زمین) 1
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  معادن )4  ها جنگل )3

   ؟در مورد کدام امر آمده است »الظلم الذي الیترك«در قلمرو احکام اخالقی اسالم عبارت   .55

  ترك عمدي نماز  )4  حق اهللا )3  حق النفس  )2  ناسال حق )1

   ؟کدام عبارت در مورد اصل هدایت عامه صحیح است  .56

  .تالزمه جهان بینی الهی اس )1

   .تالزمه جهان بینی مادي اس )2

   .تاصل هدایت عامه اس اش الزمهبه جهان بینی خاصی اختصاص ندارد چون هر نوع جهان بینی  )3

   .تبشري اس هاي ایدئولوژيبناي  هدایت عامه زیر )4

   ؟کدام هدایت بین انسان و حیوان مشترك است  .57

   2و  1 )4  تشریعی )3  تکوینی  )2  غریزي )1

  بکند؟ باید چه شود مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر  .58

  بخورد حالل غذاي )2 کند دعا موقع به) 1

   کند دعا تضرع با )4 نماید دعا زیاد )3

  ؟نیست حرکت جز چیزي میککدا هویت  .59

  روح )4  ماده )3  عقل )2  برزخ) 1

و در بـرزخ   میرنـد  مـی و با حال بدي  دارد میداوند خیر و برکت را از عمر آنان بر خ ،بر طبق بیان پیامبر اسالم .60

  ... هکسانی ک ؟، آنها چه کسانی هستندشوند میشکنجه 

   .کنند میبه والدین ستم  )2  .دنمازگزار نیستن )1

   .کنند میدین خدا را مسخره  )4  .دارند میدیگران را از عبادت باز  )3

  ؟ شوند نمیبر طبق بیان پیامبر اسالم دو صفت مذموم است که هرگز در مسلمان جمع  .61

  تهمت و غیبت  )4  شرك و نفاق  )3  بخل و بدخویی  )2  کبر و حسد  )1

  داشت؟) ع( جواد امام تنساخ مغلوب در سعی مناظره جلسات گذاشتن با کسی چه  .62

  منصور )4  مأمون )3  متوکل )2  هارون) 1

  شود؟ می یاد عنوانی چه با اسالم از قبل عربستان منحط فرهنگ از  .63

  جاهلیت )4  ظلمت )3  مدنیت )2  بربریت) 1
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   ؟را دارد ها صورت ترین زشتبر طبق بیان پیامبر اسالم کدام عمل مذموم است که اگر مجسم شود   .64

  کبر  )4  ناسزا )3  عقوق والدین  )2  بتغی )1

   ؟هدایت تشریعی براي چه مواردي ضرورت دارد  .65

   .دموجودي که از حیات برخوردار باش )1

   .دموجودي که از موهبت غریزه برخوردار باش )2

   .دموجودي که از موهبت عقل و اختیار برخوردار باشد و به تنهایی قادر به تحصیل کماالت خود نباش )3

   .دموجودي که پدیده نباشد و قادر به تحصیل کماالت خویش نباش )4

  است؟ پرداخته نظر اظهار به موضوعی چه در مارکسیسم مکتب  .66

  روانشناسی )2  اجتماعی علوم) 1

  ریاضی علوم )4  تجربی علوم )3

  است؟ کدام است آمده کریم قرآن در که »دارالسالم« از مراد  .67

  محشر )4  انسان قلب )3  بهشت )2  خدا عرش) 1

   ؟و راهنماي عمل ماست کند میکدام گزینه تکلیف ما را در این جهان روشن   .68

  مکتب  )2  ایدئولوژي )1

  هستی شناسی )4  جهان بینی )3

  ) الوده جهان بینیش( ؟چیست ،اي که جهان بینی بر آن استوار استپایه ترین اساسی  .69

  رعایت معیارهاي اخالقی  )1

  نسبت به معاد  اعتقادي ابییاعتقاد )2

  نسبت به خدا  اعتقادياعتقاد یابی  )3

  اصل نبوت  )4

  ؟جهان بینی به چه معناست  .70

   .کند میبرنامه و راه و روشی که انسان براي خود انتخاب  )1

  شناخت و آگاهی هر فرد نسبت به جهان هستی  )2

  دید کلی و عمومی نسبت به مسائل داشتن  )3

  یف انسان در جهان هستی علم به تکل )4

  چیست؟ صالح عمل انجام در ایمان نقش  .71

  محرك )4  محصول )3  زیربنا )2  وسیله) 1
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  است؟ اسالمی کیفر کدام مشمول...................  و زمین در فساد و دزدي مانند جرائمی  .72

  قصاص )4   دیه )3  حد )2  تعزیز) 1

   ؟کدام گزینه صحیح است  .73

    .تجود چیزي محتاج دلیل استنها ادعاي و )1

  تنها ادعاي نبودن چیزي محتاج دلیل است  )2

  ادعاست  ،مالك آوردن دلیل )3

  گاهی محتاج دلیل هست و گاهی نیست  »ادعا« )4

   ؟کدام است »نظم«تعریف   .74

  گرد آمدن اجزاء مختلف در یک مجموعه بطوریکه هدفی اخالقی تأمین شود   )1

  لف در یک مجموعه بطوریکه هدفی انسانی تأمین شود گرد آمدن اجزاء مخت )2

  گرد آمدن اجزاء مختلف در یک مجموعه بطوریکه هدفی حق گرایانه تأمین شود  )3

  گرد آمدن اجزاء مختلف در یک مجموعه بطوریکه هدفی واقعی تأمین شود  )4

  است؟ کدام کمال به انسان رسیدن براي الزم شرط ترین مهم  .75

  داشتن دین )2 داشتن عملی اخالق) 1

  بودن فطري )4  بودن مختار )3

   ؟اساس استدالل خداشناسان در برهان نظم متکی بر چیست  .76

  پیدایش موجودات  )2  پیدایش آنی موجودات )1

  نظم و هماهنگی موجودات  )4  عدم پیدایش آنی موجودات )3

   گردد؟ می تر ضروريو  تر مالزدخالت شعور و آگاهی و قصد و اراده در طبیعت  ،در چه صورت  .77

  موجودات زنده داراي خلقت تدریجی باشند  )1

  موجودات زنده داراي خلقت آنی باشند  )2

  موجودات زنده داراي نظم و هماهنگی باشند  )3

  موجودات زنده داراي خلقت آنی یا تدریجی باشند  )4

  ... از نوع کتاب بودن معجزه خاتم پیامبران امري است   .78

  بع درخواست مردم عصر او تا )1

  شبیه معجزات پیامبران پیشین  )2

  متناسب با زمانش که زمان پیشرفت علم و دانش است  )3
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  مبهم  )4

   ؟قرآن کریم مجموعاً شامل چند سوره و چند آیه است  .79

  آیه  6205سوره و  125 )2  آیه 6000سوره و  114 )1

  یه آ 6000سوره و  125 )4  آیه 6236سوره و  114 )3

  ..... چون است ناتوان معنا عالم در سیر از بیداري عالم در روح  .80

  .است معطوف بدن تدبیر به بیشتر روح توجه) 1

  .است اندك بدن با اش رابطه و است خویش تکامل به بیشتر روح توجه )2

  .زمان نه است محبوس مکان حصار در روح بیداري، هنگام به )3

  . زمان محبوس و است ماده عالم لوبمغ روح بیداري، هنگام به )4

   ؟چه روزي بود »یوم االنذار«یا  »یوم الدار«  .81

   .دبه منظور حفظ جان پیامبر در جاي ایشان خوابی) ع(روزي که علی  )1

  .دروزي که پیامبر خویشان خود را براي دعوت علنی به منزل خود دعوت کرد و آنان را انذار نمو )2

   .دمامی مهاجرین و انصار را براي دعوت علنی آنها به منزل خویش دعوت نموروزي که پیامبر ت )3

   .دروزي که پیامبر با یهود مدینه پیمان بست که بر خالف حکومت اسالمی اقدامی نکنن )4

ایشان به همراه ابوبکر ابتدا به کدام محـل وارد شـدند و چنـد روز در آنجـا توقـف       ،در هجرت پیامبر به مدینه  .82

   ؟ندنمود

  سه روز  ،ثنیه الوداع )2  سه روز ،قُبا )1

  پنج روز  ،طائف )4  ده روز ،قُبا )3

  است؟ شده تعبیر عمل میدان به چیزي چه از  .83

  امتحان )4  ها سختی )3  شهادت )2   ایمان) 1

   ؟چه نامیده شده است) ع(مجموعۀ یازده هزار کلمات قصار حضرت علی   .84

  دررالکلم  و غررالحکم )2  البالغه نهج )1

  توحید مفضل  )4  نهج الفصاحه )3

  دارد؟ او درگاه به قلبی توجه و گفته سخن خدا با انسان که عبادتی  .85

  جهاد )4  نماز )3  حج )2  روزه) 1
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  بود؟ چه طالوت رهبري با اسرائیلبنی مخالفت علت  .86

  .بود) ع( موسی حضرت مانند همراه و وزیر فاقد وي زیرا) 1

  .بود خدا طرف از اي معجزه فاقد وي زیرا )2

  .باشد خدا فرستاده و بوده بشر غیر جنس از باید حاکم کردند می خیال آنها )3

  . باشد خاص نژاد از و باشد داشته فراوان ثروت باید حاکم کردند می خیال آنها )4

   گیرند؟ میجهان بینی و ایدئولوژي هر یک به ترتیب در تحت کدام معرفت جاي   .87

  حکمت عملی ـ حکمت نظري  )2  نظري ـ حکمت نظريحکمت  )1

  حکمت عملی ـ حکمت عملی )4  حکمت نظري ـ حکمت عملی )3

   ؟کدام است »مکتب«منظور از   .88

  .تمکتب همان جهان بینی اس )1

   .نامند میمجموعه جهان بینی و ایدئولوژي را مکتب  )2

   .دطرحی که در آن برنامه زندگی انسان مشخص شده باش )3

   .شود میراهی است که براي دستیابی به اهداف متعالی به انسان ارائه  )4

 گیـرد  قـرار  آن اسـاس  بـر  کارها بقیه تا شود روشن باید اول مرحله در که جامعه نیاز ترین اساسی و ترین مهم  .89

  است؟ کدام

  حاکم )4  حکومت )3  مردم رأي )2  قانون) 1

   ؟راهنمایانی از جانب غیب نیازمند است به کدام گزینه مربوط است اینکه آدمی براي دستیابی به سعادت به  .90

  شناسی هستی )4  ایدئولوژي )3  مکتب )2  جهان بینی )1

 ؟خیـر و شـر چیسـت    ؟چه چیز خوب و چه چیز بد است گنجد؟ میپرسشهاي زیر در محدودة چه اصطالحی   .91

   ؟انسان در زندگی چه باید بکند و از چه راهی باید برود

  هستی شناسی  )2  جهان بینی )1

  مکتب  )4  ایدئولوژي )3

  ..............  داراي که دارد را خدا ملکوت به عروج شایستگی و شود می شمرده صالح عملی  .92

  .باشد فعلی و فاعلی حسن )2  باشد ممدوحی فاعل و مفید اثر) 1

  .باشد فاعلی حسن و خالص نیت )4  باشد فعلی حسن و صحیح صورت )3
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   ؟ابتدا چه امري بایستی مورد بررسی قرار گیرد ،راي بررسی منطقی یک مکتبب  .93

  مبدأ هستی  )2  ایدئولوژي )1

  مکتب شناسی  )4  تکلیف )3

 دلهاي در و گرفتند سبقت ما از ایمان در که را ما برادرانِ آن) نیز( و بیامرز را ما پروردگارا« دعاي کریم قرآن  .94

 چـه  زبـان  از» .مهربـانی  و رئـوف  تـو  کـه  راسـتی  به پروردگارا، مده، قرار اند آورده ایمان که را کسانی کینه ما

  کند؟ می ترسیم را آنها سیماي و نقل کسانی

   مهاجران )4  تابعین )3  صفّه اصحاب )2  انصار) 1

   ؟کدامیک از موارد زیر از اصول دین است و عدم باور به آن مستلزم خروج از اسالم است  .95

  امامت  )4  نماز )3  دمعا )2  عدل )1

پیش بینی نیازهاي آینده یک موجود در ساختمان یک موجود دیگر که مدتها قبل از او بوجـود آمـده بیـانگر      .96

   ؟چیست

  واقعی بودن نظم  )2  حسابگري )1

  آینده نگري  )4  جا و محل اجزا در نظم )3

 بـه  و بشـتابید  جهـاد  و جنـگ  هـاي  دانمیـ  سـوي  به«: فرمود می خود پیروان و یاران به خطاب معصوم کدام  .97

 بـزرگ  بـس  مقـامی  پروردگـار  نـزد  در را خدا راه شهیدان که بفشارید آغوش در را آن و بروید مرگ استقبال

  ».است

  )ع( علی حضرت )2  )ص( اسالم پیامبر) 1

  )ع( حسین امام) 4  )ع( حسن امام )3

   شود؟ میوط نظام اخالقی و ارزشی هر یک به کدامیک از موارد زیر مرب  .98

  هستی شناسی  )4  جهان بینی )3  ایدئولوژي )2  مکتب )1

   ؟نام دیگر براي کدام برهان است »اتقان صنع«برهان   .99

  برهان فطرت  )2  برهان علیت )1

  برهان حرکت  )4  برهان نظم )3

  است؟ نادرست گزینه کدام آخرت، و دنیا خصوصیات مقایسه در  .100

  . نیست خبري عالم این در موجود تعاون و کاريهم نظام از آخرت جهان در) 1

  .است ثبات و بقاء جهان آخرت ولی فناست و فرسودگی دنیاي ما دنیاي )2
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  .نیست خبري امور نمودن کاري و مخفی پنهان از آخرت جهان در )3

  .است باز تکلیف بساط ولی نیست اختیار سراي آخرت جهان )4

 باشـد  دري حصار آن بر و گردد حایل حصاري آنها بین فرماید می کریم نقرآ مطلب، و موضوع کدام اساس بر  .101

  عذاب؟ آن بیرون و است رحمت آن درون که

   ها زنده و ها مرده مکالمه )2  جهنم در کفار مشاجرات) 1

  قیامت در ایمان اهل با منافقان گفتگوي )4  یکدیگر با منافقان گفتگوي )3

   ؟دام استرابطه جهان بینی و ایدئولوژي ک  .102

   .تایدئولوژي تا حدودي منشأ جهان بینی اس )1

   .تایدئولوژي هر کس زائیده جهان بینی اوس )2

   .دمنشأ دیگري باش تواند میهر یک  )3

   .دهستن ها ایدئولوژيبرخاسته از  ها بینیجهان  )4

  : هنگامی منظم است که  ،یک دستگاه  .103

  دارك نمائیم مستقیم ا نحو بههم نظم و هم ناظم را  )1

  مستقیم ادراك نمائیم  نحو بهفقط نظم آن را  )2

   الزمی غیرنه چیز الزمی در آن کم باشد و نه چیز  )3

  موجود باشد  الزمی غیرنه چیز الزمی در آن کم باشد و نه  )4

   ؟کدام مورد ارتباطی با توحید افعالی ندارد  .104

  یهدي من یشاء الی صراط مستقیم  )1

  ی فهو یهدینی الذي خلن )2

  و ما عبدناك حق عبادتک  )3

  ال مؤثر فی الوجود اال اهللا  )4

  ........ بلغزد، آن روي بر کسی و شود ریخته راه در است لغزنده که اي خانه یا منزل زباله اگر  .105

  .است مسئول است کرده احتیاطی بی که شخص خود) 1

  .است شده وارد ضررهاي مسئول شهرداري )2

  .شود می تعزیر شده وارد که ضرري موجب به صاحبخانه )3

  . است شده شخص متوجه که است ضرري ضامن صاحبخانه )4
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   ؟کدام است »پدیده«خصوصیت  ترین اصلی  .106

  نیاز و احتیاج  )2  حرکت و تغییر )1

  در مکان بودن  )4  زوال پذیري )3

   ؟مالك نیازمندي اشیاء به علت چیست  .107

  زوال پذیر بودن  )2  موجود بودن )1

  متحرك بودن  )4  پدیده بودن )3

 پاسـخی  چـه  »سـوزان؟  آتـش  در آورد در را شـما  چیز چه« شود می سؤال جهنم اهل از کریم قرآن در وقتی  .108

  دهند؟ می

  .نبودیم نمازگزاران از )2  نبودیم گان پیشه عدالت از) 1

  یمنکرد رعایت را حاکم حق )4  نکردیم رعایت را رعیت حق )3

   ؟بیانگر چه برهانی است »... اَفَال ینظُرُونَ الَی االبِلِ کَیف خُلقَت و الَی السّماء کَیف رفعت و «آیۀ   .109

  حسی ـ عقلی  )2  عقلی )1

  فطري  )4  حسی )3

   ؟اصل کلی تعالیم همۀ انبیاء کدام است  .110

  استقبال از مرگ  )2  حفظ بشر در خط انقالب )1

  حفظ بشر در خط اعتدال  )4  بال از کلیۀ خطرهااستق )3

 کس هیچ به و شود حکم حق به مردم میان و شوند آورده شاهدان و پیامبران است، آمده کریم قرآن آیات در  .111

  است؟ کسی چه آنها همۀ بر شاهد آیات سایر مطابق نشود داشته روا ستم ابداً

  )ص( اسالم پیامبر )2  )س( زهرا فاطمه) 1

  الموت ملک )4  )ع( ابیطالب ابن یعل )3

  کند؟ می پیدا حکومت حق صورتی چه در مجریه قوه رئیس اسالمی جمهوري در  .112

  رهبري مقام تنفیذ )2   مردم انتخاب) 1

  مطلق اکثریت رأي) 4   نگهبان شوراي تأیید )3

   ؟قرآن کریم مجموعاً شامل چند جزء و چند حزب است  .113

  حزب  160جزء و  40 )2  حزب 120سی جزء و  )1
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  حزب  150جزء و  30 )4  حزب 94جزء و  30 )3

   ؟قرآن به چه معناست »تحدي«  .114

  صالح طلبی  )4  هدایت )3  اعجاز  )2  مبارزه طلبی )1

  است؟ پذیر امکان امري چه سایۀ در بشري جوامع حقیقی پیوند  .115

   ملی هاي احساس )4  اولیه عوامل )3  ثانویه عوامل )2  معنوي روابط) 1

  چیست؟ »صلوات« از منظور »مساجِد و صلَوات و بیع و صوامع لَهدمت« آیه در  .116

  کلیسا )4  مغفرت و رحمت )3  کنشت )2  سالم و درود) 1

   ؟کدام گزینه مبین معجزة معنوي قرآن است  .117

  خبر شکست ایران از روم  )1

  .و تشبیه زمین به گهواره ،ر حرکتتشبیه زمین به ذلول که شتري است همواره د )2

  اشاره به کرویت زمین در آیۀ رب المشرقین و رب المغربین  )3

  همۀ آنها  )4

   ؟کدام گزینه صحیح است  .118

   .تقرآن کتاب تاریخی اس )1

   .تقرآن صرفاً یک کتاب هنري اس )2

  قرآن کتاب علمی و فلسفی است  )3

   .تاس قرآن کتاب انسان سازي و هدایت انسان )4

 گناهـان  بعضـی  رفـتن  بین از سبب که حسنات از ايپاره نیز و حسنات بعضی رفتن بین از سبب که گناهانی  .119

  دارد؟ نام چه ترتیب به گردند می

  تسویف _ امداد )2   تکفیر _ احباط) 1

  امداد _ تسویف )4  احباط _تکفیر )3

  است؟ حس کدام انسان فطري هاي خواسته همۀ اصلی ریشه  .120

  ها نیکی به گرایش )4  جویی حقیقت )3   پرستش )2  زیبادوستی) 1

  نخستین پیمان عقبه در چندمین سال بعثت در مکه بسته شد و موضوع آن چه بود؟  .121

   .ددر سال دوازدهم بعثت و موضوع آن پیمان میان پیامبر و دوازده نفر از اهل یثرب بو )1

   .دمیان پیامبر و چهل نفر از اهل یثرب بودر سال یازدهم بعثت و موضوع آن پیمان  )2
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   .دو مشرکین مکه بو) ع(موضوع آن پیمان میان علی و در سال سیزدهم بعثت  )3

   .دسال دوازدهم بعثت و موضوع آن صلح میان مسلمانان و مشرکین بو )4

ان کدام جریان اقامـه  و اولین نماز جمعۀ اسالم در جری ؟اولین مسجدي که بدست پیامبر ساخته شد کدام بود  .122

   ؟گردید

  جریان هجرت به مدینه  ،مسجد قبا )2  جریان حدیبیه مسجدالنبی، )1

  جریان هجرت به مدینه  ،مسجد قبله )4  جریان هجرت به حبشه ،مسجد قبا )3

 خـورد  بـه  گفتـار  و عمـل  بـا  باشـد  مفتضح و مبتذل چند هر را شرق و غرب اجنبی رسوم و آداب کسانی چه  .123

  دهند؟ می ها ملت

   جاسوسان) 4  روشنفکران )3  ها حکومت )2  نویسندگان) 1

  دارد؟ دنبال به انسان براي خطرناکی عواقب هایی دوستی نوع چه  .124

  آزمایش بدون )2  عاطفی و احساسی) 1

   باشد نوجوانی سن در )4  باشد غرایز مبناي بر )3

  شدند؟ نعم نبوي احادیث نوشتن از زمانی چه از صحابه و مسلمین  .125

  اول خلیفه )2  )ص( پیامبر زمان) 1

   معاویه )4  سوم خلیفه )3

من احب بقائَهم فهو منهم و من کان مـنهم کـان   « ؟این عبارت از فرمایشات کدام امام به صفوان جمال است  .126

   »وارداً للنّار

  ) ع(امام موسی کاظم  )2  )ع(امام عسگري  )1

  ) ع(امام هادي  )4  )ع(امام رضا  )3

   ؟مناجات خمس عشرة از کیست  .127

   )ع(امام سجاد  )2  )ع(امام علی  )1

  ) ع(امام جواد  )4  )ع(امام باقر  )3

   ؟در قرن چهارم هجري بوسیلۀ کدام شخصیت گردآوري شد البالغه نهج  .128

  شیخ مفید  )2  سید مرتضی علم الهدي )1

  سید رضی  )4  شیخ طوسی )3
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  چیست؟ آنقر در ملکوت مفهوم و معنی .129

  شدن کسی مال )4   فرشتگان )3   حکومت )2  مالکیت) 1

 چـه  »گردیـد  نمـی  باز ما سوي به دیگر و کردیم خلق بیهوده و عبث را شما که بردید گمان آیا« کریمه آیه در  .130

  کند؟ می ثابت را آن حد چه تا و است معاد اثبات زمینه در استداللی نوع

  امکان _ عقلی )2  ضرورت _ عقلی) 1

  ضرورت _ نقلی )4   امکان _ نقلی )3

   ؟چه مدت به طول انجامید) ع(امام رضا  عهدي والیتدوران   .131

  یک سال و اندي  )2  ده سال )1

  بیست سال  )4  چهار سال )3

   ؟چند سال بوده است) ع(دوران امامت امام رضا   .132

  بیست سال  )2  پانزده سال )1

  بیست و پنج سال  )4  ده سال )3

   است روزه چند حداقل اقامت قصد  .133

  ده )4   هفته دو )3  سی )2  بیست) 1

  شود؟ می الوجودضروري معلول علتی چه با و صورتی چه در  .134

  فاعلی علت) 4   تامه علت )3  عرضی علل )2  ناقصه علت) 1

 اعتقـاد  و عمـل  مکـدا  همـراه  حتماً خدا پرستش به مردم دعوت براي انبیاء بعثت کریم قرآن آیات به توجه با  .135

  باشد؟ باید

  صفاتی توحید )2  عادالنه نظام برقراري) 1

  ظلم نفی )4  طاغوت نفی )3

   ؟کدام کتاب از گنجینه هاي گرانقدر شیعه است و در صد و ده جلد جمع آوري شده است  .136

  بحاراالنوار  )2  الجامع )1

  اصول و فروع کافی  )4  وسائل الشیعه )3

   ؟است) ع(پروردگان امام علی  کدام شخصیت از دست  .137

  هشام بن محمد کلبی  )2  رشید هجري )1

  ابوسعید ابان  )4  احمد بن محمد بزنطی )3
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   ؟با معاویه صلح نمود) ع(به کدام دلیل امام حسن   .138

   .دفریب غالب و حقیقت مغلوب بو )1

   .دامام از یاران کافی برخوردار نبو )2

   .دمحول شده بو) ع(خداوند به حسین  چون قیام علیه معاویه از طرف )3

   .تروحیه اي صلح جو داش) ع(چون امام حسن  )4

  اند؟ شده دعوت دیگري امر چه به توحید حول وحدت به مردم دعوت از بعد عمران آل سوره در  .139

  مبارزه و جهاد )2  تبرّي و تولّی) 1

   منکر از نهی و معروف به امر) 4  زکات و خمس )3

  است؟ شده معرفی چیزي چه انسان اخالقی سقوط اصلی عامل اسالمی یمتعال در  .140

   احباط )4  تکفیر )3  ظن سوء )2  نفس هواي) 1

   ؟کدام گزینه از حوادث سال دهم بعثت نیست  .141

  معراج  )2  مرگ ابوطالب )1

  تغییر قبله  )4  پایان یافتن محاصرة اقتصادي )3

   .دچند سال از اداره و رهبري حکومت بر کنار مان قریب) ص(پس از پیامبر ) ع(حضرت علی   .142

  بیست و پنج سال  )2  هجده سال )1

  سی سال  )4  بیست و سه سال )3

  دارد؟ قرار عالم کدام مجردات عالم از پس  .143

  برزخ )4  ماده )3   ارواح )2   مثال) 1

  است؟ مکدا امت به متعال خداوند موعظه تنها) سره قدس( خمینی امام بیان مطابق  .144

  باشد برنامه با کارهایتان )2  باشید مظلوم یاور) 1

  بپرهیزید گرایی تجمل از )4  کنید قیام خدا براي )3

  است؟ مورد کدام به دسترسی نفس مهار در اساسی عامل کریم، قرآن دیدگاه از  .145

  غرایز مشروع ارضاء )4  فطرت تقویت )3  ایمان نیروي )2  خودشناسی) 1

   ؟چندمین سال بعثت وفات یافتند و آن سال چه نامیده شد در یجهخدابوطالب و   .146

  سال نهم بعثت ـ عام الوفود  )2  سال دهم بعثت ـ عام الحزن )1

  سال یازدهم بعثت ـ عام الوفود  )4  سال هشتم بعثت ـ عام الحزن )3
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  : توحید مفضل   .147

   .تاس) ع(اصول عقاید از زبان صادق  )1

   .تدر زمینۀ خداشناسی به هشام بن حکم استعلیمات امام صادق  )2

   .تتفکرات مفضل بن عمر اس )3

   .تیک کتاب عرفانی اس )4

  است؟ حیوان و انسان بین اساسی تفاوت مبین چیزي چه  .148

  رفتن راه ایستاده )4  دیگران با ارتباط )3  گفتن سخن )2  اعمال در انتخاب) 1

  است؟ قلبی و بدنی گناهان از مورد کدام ترتیب به  .149

  مؤمن عداوت _ خودپسندي )2  غیبت _ تکبر) 1

  مؤمن عداوت _ غیبت )4  خودپسندي - مؤمن عداوت )3

   ؟و چند سال به طول انجامید ،و پیروانش در چندمین سال بعثت انجام شد) ص(محاصرة اقتصادي پیامبر   .150

  پنج سال  ،سال هفتم )2  یک سال ،سال پنجم )1

  سه سال  ،سال هفتم )4  دو سال ،سال ششم )3

اولین کسی که در اسالم به بیان حقایق نابی از فلسفۀ الهی پرداخت و مسائلی را کـه قـبالً در میـان فالسـفه       .151

   ؟مطرح ساخت که بود ،جهان مطرح نشده بود

  ) ع(امام باقر  )2  )ع(امام علی  )1

  ) ع(امام جواد  )4  )ع(امام صادق  )3

  است؟ آسمانی ادیان تمامی مبناي ربیانگ اصل و قضیه کدام  .152

  است آزاد موجودي انسان )2  دارد همسان سرشت آدمی) 1

  است بالفعل فطریات داراي انسان )4  است جسمانی معاد به معتقد آدمی )3

  آورد؟ دست به جهان کل از شناختی تواند می چیزي چه به توسل با انسان  .153

  دل و عرفان )4  فلسفه و عقل )3  وحی )2  تجربی علوم) 1

  گیرد؟ می فرا نیز را بقیه یکی فساد که اند کرده تشبیه چیزي چه به را جامعه یک مردم) ص( اکرم رسول  .154

    کشتی در جماعتی )4   میوه جعبه یک )3   جنگ در آتش )2  خانواده) 1

   باشد؟ میمشتمل بر چند دعا  العابدین زینکتاب صحیفۀ سجادیه از امام   .155

1( 45  2( 52  3( 54  4( 55   
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   ؟است) ع(امام صادق  پروردگان دستکدام شخصیت از   .156

  هشام بن حکم  )2  ابوسعید ابان )1

  هر سه  )4  مومن الطّاق )3

   ؟بوده است) ع(کدام شخصیت از شاگردان و دست پروردگان امام جواد   .157

  اویس قرنی  )2  علی بن مهزیار )1

  سفیان ثوري  )4  مومن الطاق )3

   ؟کدام امام وصیت کرد که پس از شهادتش تا ده سال در منی براي او مجالس عزا برپا کنند   .158

  ) ع(امام هادي  )2  )ع(امام باقر  )1

  ) ع(امام موسی  )4  )ع(امام حسین  )3

  دارد؟ وجود انسان نهاد در که میلی دارترین ریشه  .159

  همنوع به عالقه )2  جامعه به گرایش) 1

  ذات بح )4  پرستی غیر )3

  اند؟ داده سر امري چه پرتو در را اجتماعی آزادي فریاد پیامبران  .160

  معنوي آزادي )4  دانش و علم )3  خدا به ایمان )2  مبارزه و جهاد) 1

  اند؟ نکرده دریغ اسالم در انحراف ایجاد براي تالشی هیچ از مسلمین بین در نفوذ با کسانی چه  .161

  منافقین )4  شرکینم )3  کفار )2  نصاري و یهود) 1

   ؟و سخنگوي آنان چه کسی بود ؟اولین هجرت مسلمین در چندمین سال بعثت و به کجا انجام گرفت  .162

  ) ع(سال پنجم به یمن ـ علی  )1

  سال ششم به مدینه ـ حمزه  )2

  سال پنجم به حبشه ـ جعفر بن ابیطالب  )3

  سال پنجم به حبشه ـ حمزه  )4

  چه بود؟ اش فایده ترین مهم) ع(مأمون از طرف امام رضا  ديعه والیتپذیرش مقام   .163

  یأس مأمون از خالفت بر مسلمین  )1

  کاسته شدن فشار وارد بر شیعیان  )2

  شکسته شدن قداست دستگاه مأمون در نظر شیعیان  )3

  ) ع(ایجاد زمینه براي قیام مسلحانه در زمان امام جواد  )4
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  چیست؟ حمق از منظور »لحمقا الفَقرِ اَکبرُ« حدیث در  .164

   پولیبی )4   ثروت )3   جنون )2  نادانی) 1

  داشت؟ نگه نظر تحت سامرّا در سال بیست مدت به را) ع( هادي امام کسی چه  .165

   منصور )4   متوکل )3   مأمون )2   هارون) 1

   ؟قبل از حلیمه سعدیه کدام شخص به مدت چهار ماه پیامبر را دایگی نمود  .166

  سمیه  )2  اتکهع )1

  ثویبه  )4  فاطمه بنت اسد )3

   ؟نحوة دعوت پیامبر اکرم چگونه بود  .167

  پنج سال بنحو سري و پس از آن بنحو علنی  )1

  سه سال بنحو سري و پس از آن بنحو علنی  )2

  چهار سال بنحو سري و پس از آن بنحو علنی  )3

  چهار سال بنحو علنی و پس از آن بنحو سري  )4

   ؟در زمان کدام حاکم عباسی به شهادت رسید) ع(مام هادي ا  .168

  منصور دوانیقی  )4  متوکل )3 مأمون  )2  هارون )1

 حـروف  آن از بعـد  بالفاصله است، گرفته قرار مقطعه حروف آنها آغاز در که کریم قرآن از هایی سوره بیشتر در  .169

  است؟ آمده موضوع کدام به راجع ايآیه

   الهی عام سنت یک عنوان به مؤمنان آزمایش) 1

   دینی معارف تمام بناي زیر عنوان به اسالمی عقاید اصول )2

  .است کریم قرآن آنها رأس در که الهی پیامبران اعجاز )3

   آن آیات استواري و آن بودن روشنگر و قرآن خود )4

  بشکنند؟ را کفر جبهۀ خطوط توانند می کسانی چه) ره( خمینی امام نظر به  .170

  دانشمندان و علما )2  اسالمی هاي حکومت) 1

  بازاریان و تجار )4  طلب شهادت جوانان )3

در انجیل اشاره شـده  ) ص(و به کدام نام یا لقب پیامبر  ؟کدام است) ص(از نظر شیعیان روز و ماه تولد پیامبر   .171

   ؟است

  ) ص(احمد  االول، ربیعهفدهم  )2  )ص(ابوالقاسم  ،هفدهم رجب )1

  ) ص(مصطفی  االول، ربیعدوازدهم  )4  )ص(محمد  االول، ربیعم هفده )3
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   ؟جزء کدام سورة قرآن است الکرسی آیۀ  .172

  آل عمران  )4  مائده )3  نجم )2  بقره )1

  دهد؟ می روي کجا در است واقعی خداپرستان آرزوي ترین بزرگ که پروردگار لقاي  .173

  عبادت هنگام به )4  احوال همه در )3  آخرت عالم )2  دنیا عالم) 1

  است؟ کدام »غریزه طغیان« پیرامون کامل پاسخ  .174

  .است نفس طغیان سبب جنسی میل مشروع شدن برآورده از محرومیت) 1

  .شود می نفس طغیان سبب شدن مطلق تسلیم نیز و ها محرومیت )2

  .است شهوات طغیان موجب شدن مطلق تسلیم نیز و مبارزه عدم )3

  .است شهوات طغیان موجب آن روحی هاي جنبه به توجه بدون جنسی میل سمیج هاي جنبه ارضاء )4

  است؟ کدام آن حکم و شود می گفته کسی چه به االرض فی مفسد و محارب  .175

  .تبعید یا اعدام – گردد ترساندن با همراه اخالق و عفت منافی اعمال مرتکب) 1

 – نمایـد  آمـاده  را خـود  تباهکاري و مردم ترساندن براي یا برد سالح به دست اسالمی جامعه مصالح علیه )2

  .تبعید یا اعدام

  – نمایـد  آمـاده  را خـود  تباهکاري و مردم ترساندن براي یا برد سالح به دست اسالمی جامعه مصالح علیه )3

  اعدام فقط

  .اعدام فقط _ بترساند را مردم و نموده اقدام مسلحانه عمومی عفت خالف )4

   ؟کدام است »حمد و توحید«هاي  نام دیگر سوره  .176

  اخالص  ،سبع المثانی )2  اخالص ،فاتحه الکتاب )1

   2و  1 )4  اخالص ،فصلت )3

   ؟معروف است »قلب قرآن«کدام سوره به   .177

  تکویر  )4  یس )3  بقره )2  توحید )1

 یـاد  دروغ سـوگند  حتـی  و گویند می دروغ حساب روز در بدکاران که شود می استفاده روایات و آیات برخی از  .178

  است؟ کدام آنها اعمال شاهد صورت آن در دهند، نجات مهلکه از را خود بلکه تا کنند می

  مؤمن هاي انسان )4  انسان اعضاي )3   پیامبران )2  الهی مأموران) 1

 دیـن  در و داشـته  عظـیم  پایگـاهی  حـق  در چنـد  هـر  کس هیچ البالغه نهج در) ع( علی امام فرمایش مطابق  .179

  ؟نیست نیازبی مورد کدام از باشد بیشتر همه از فضیلتش

   دینی حکومت تشکیل براي عادل حاکم مساعدت و پیروي) 1
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  اند نهاده او عهده بر مردم که حقی اداي براي دیگران کمک )2

  .است  نهاده او عهده بر خدا که حقی اداي براي دیگران کمک )3

   یزندگ عرصه در حق ولی و امام همراهی )4

   ؟تکرار شده است بار دوآغاز نشده و در کدام سوره  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«کدام سوره قرآن با   .180

  نمل  ،فرقان )2  نمل ،توبه )1

  نساء  ،توبه )4  اعراف ،توبه )3

   ؟منظور از آیات محکم چیست  .181

   کند نمیآیاتی که همیشه ثابت است و تغییر  )1

   .توشن است و نیازي به دلیل خارجی نیسآیاتی که مدلول آنها ر )2

   .اند شدهآیاتی که در مکه نازل  )3

   .تمخاطب اس ،)ص(آیاتی که در آنها شخص رسول  )4

   ؟به چه دلیل فرضیۀ تکامل بر فرض صحتش با دخالت شعور و آگاهی در پیدایش موجودات منافات ندارد  .182

  است بر پیدایش آنی موجودات  ،زیرا اساس استدالل )1

  زیرا اساس استدالل بر پیدایش آنی موجودات نیست  )2

  بر پیدایش آنی یا تدریجی موجودات است  ،زیرا اساس استدالل )3

  بر پیدایش تدریجی موجودات است  ،زیرا اساس استدالل )4

   ؟چیست )تجردام(دلیل پدیده بودن فرشتگان   .183

   .دنیستن چون متغیر و متحول )2  .دچون متغیر و متحول ان )1

   .پذیرند میچون بهر حال نیستی  )4  .دچون نیازمند هستن )3

  کند؟ می معرفی معاد انکار هاي انگیزه از را چیزي چه کریم قرآن  .184

  پیامبري هدایت به توجهی بی )2  خدا به ایمان عدم) 1

  خدا قدرت نشناختن )4  فطرت بودن آلوده )3

  چیست؟ آنها حکم کنند احتیاط به عمل توانند نمی که کسانی  .185

  مجتهد از تقلید )2   خود از تقلید) 1

   پیامبر و امام از پیروي )4  ندارد تکلیفی )3
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  بود؟ پیامبران اصلی اهداف از  .186

  پرستی بت با مبارزه )2   زندگی آسایش ایجاد) 1

  خدا عبادت به مردم دعوت )4  تعادل به ها انسان بازگشت )3

  بیانگر کدام مفهوم است؟  ،جداي از نظم و تدبیر مربوطه نیستاینکه پیدایش موجودات   .187

  وحدت عالم و معلوم   )2  وحدت خالق و ناظم )1

  مغایرت خالق و ناظم   )4  وحدت صانع و مصنوع )3

  ... مطلبی است  آید، نمیعلم به اینکه هیچ پدیده اي بدون علت بوجود   .188

  تجربی  )2  بدیهی )1

  اکتسابی  )4  نیازمند کار فکري )3

  بود؟ چه آن اثر و بود خدا برگزیده کدام به مربوط کریم قرآن در »چوبین صندوق« ماجراي  .189

   اطمینان و آرامش ایجاد _) ع( عیسی حضرت) 1

  .آن در عصا نگهداري _) ع( موسی حضرت )2

  .اطمینان و آرامش ایجاد _ طالوت )3

  . آن بر خود امانات سپردن _ طالوت )4

   ؟بودن خداشناسی به چه معناستفطري   .190

   .اند یافتهبسوي خدا گرایش  تدریج بهانسانها در اثر تعلیم  )1

   .جویند میهمه انسانها بطور آگاهانه او را  )2

   .جوید میاو را  ،انسان بر حسب سرشت و فطرت خود )3

   .تخداوند در طول تاریخ همواره به شکل ناآگاهانه مورد پرستش واقع شده اس )4

   ؟باالترین مرتبه معرفت خداوند است  .191

  معرفت عقلی  )2  معرفت قلبی )1

  معرفت از طریق برهان نظم  )4  معرفت او از راه وحی و اعجاز )3

  است؟ بوده چه تاریخ طول در اسالمی اهداف ترین ابتدایی و ترین اساسی  .192

   باطل با مبارزه )2   مردم هدایت) 1

  جامعه اصالح )4  اسالمی حکومت ایجاد )3
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  ........... چون کردند می تکذیب را قرآن مشرکان کریم قرآن آیات مطابق  .193

  .دانستند می عربی شعر مقوله از را آن) 1

  .پنداشتند می سحر را آن و شده منقلب قرآن آیات شنیدن از )2

  .بودند نیافته آگاهی آن تأویل و علم بر )3

  .باشد ملک جنس از باید پیامبر بودند مدعی و دانستند می بشر را پیامبر )4

  : اختالف میان مادیون و الهیون در آن است که  ؟در قلمرو برهان علیت کدام گزینه صحیح است  .194

   .دمادیون به موجود بودن علت معتقدن )1

   .دتنها مادیون هستند که به علت نخستین معتقدن )2

   .اخدا ر و الهیون دانند میمادیون ماده را منشأ جهان  )3

   .نمادیون به موجود بودن علت اعتقاد دارند نه الهیو )4

   ؟محدود و اهداف مادي نشانگر چیست هاي مطلوبراضی نشدن انسان به   .195

   .تانسان به طور خودآگاه در جستجوي مطلوب حقیقی اس )1

   .تانسان بطور ناآگاهانه در جستجوي مطلوب حقیقی اس )2

   .تلوب حقیقی دست نخواهد یافانسان در دنیا به مط )3

   .تذاتاً موجود حریص و سیري ناپذیر اس ،انسان )4

  کنند؟ می بیان چیزي چه کردن رها در را جهنم آتش در خود گرفتاري دالیل بهشتیان، پاسخ در جهنم اهل  .196

   صدقه دادن )4  تالش و کار )3  نماز )2  نهی و امر) 1

   شود؟ می کسانی چه شامل خداوند صفات از »رحیم«  .197

  منافقین )2  مشرکین و کفار) 1

  مورد سه هر )4 مؤمنین )3

   ؟کدام گزینه صحیح است  .198

   .شود میمفهوم پدیده تنها شامل موجودات مادي  )1

   .شود نمیمفهوم پدیده موجودات مادي را شامل  )2

  حرکت و تغییر از نشانه هاي پدیده بودن است نه مالك آن  )3

   .گردند میشوند از علت بی نیاز  نهادههایت پدیده در کنار یکدیگر اگر بی ن )4

  ؟اند آمدههنر و اخالق هر یک به ترتیب در اثر کدام میل فطري بوجود  ،فلسفه  .199

  حس حقیقت جویی  ،حس زیبایی ،حس نیکی )1
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  حس زیبایی  ،حس حقیقت جویی ،حس زیبایی )2

  حس زیبایی  ،حس نیکی ،حس حقیقت جویی )3

  حس نیکی  ،حس زیبایی ،حقیقت جویی سح )4

  اند؟ کرده بیان ها دانش سودمندترین را چیزي چه) ع( علی  .200

   روانشناسی )4  حق شناخت )3  خداشناسی )2  خودشناسی) 1
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  1  

2  4  

3  2  

4  3  

5  2  

6  3  

7  3  

8  2  

9  1  

10  1  

11  2  

12  2  

13  3  

14  4  

15  2  

16  2  

17  4  

18  3  

19  3  

20  1  

21  4  

22  4  

23  4  

24  3  

25  3  

26  4  

27  2  

28  3  

29  2  

30  1  

31  3  

32  1  

33  3  

34  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

35  3  

36  1  

37  4  

38  1  

39  2  

40  4  

41  3  

42  1  

43  4  

44  1  

45  2  

46  3  

47  3  

48  4  

49  1  

50  1  

51  3  

52  4  

53  4  

54  1  

55  1  

56  1  

57  4  

58  2  

59  3  

60  1  

61  2  

62  3  

63  4  

64  3  

65  3  

66  1  

67  2  

68  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

69  3  

70  2  

71  3  

72  2  

73  3  

74  4  

75  3  

76  4  

77  1  

78  3  

79  3  

80  1  

81  2  

82  1  

83  4  

84  2  

85  3  

86  4  

87  3  

88  2  

89  1  

90  1  

91  3  

92  2  

93  2  

94  3  

95  2  

96  4  

97  2  

98  2  

99  3  

100  4  

101  4  

102  2  
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28  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

103  4  

104  3  

105  4  

106  2  

107  3  

108  2  

109  2  

110  4  

111  2  

112  2  

113  1  

114  1  

115  1  

116  2  

117  4  

118  4  

119  1  

120  2  

121  1  

122  2  

123  1  

124  2  

125  2  

126  2  

127  2  

128  4  

129  1  

130  1  

131  2  

132  2  

133  4  

134  3  

135  3  

136  2  

137  1  

138  1  

139  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

140  1  

141  4  

142  2  

143  3  

144  3  

145  2  

146  1  

147  1  

148  1  

149  4  

150  4  

151  1  

152  2  

153  3  

154  4  

155  3  

156  4  

157  1  

158  1  

159  4  

160  1  

161  4  

162  3  

163  2  

164  1  

165  3  

166  4  

167  2  

168  3  

169  4  

170  3  

171  2  

172  1  

173  2  

174  4  

175  2  

176  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

177  3  

178  3  

179  3  

180  1  

181  2  

182  2  

183  3  

184  4  

185  2  

186  4  

187  1  

188  1  

189  3  

190  3  

191  1  

192  3  

193  3  

194  3  

195  2  

196  2  

197  3  

198  3  

199  4  

200  1  
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