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 3333 ازازازاز 1111 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

   ....اين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته است: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  

  كدام گزينه درست است؟. 1

   »خدا را بشناس« :بر در معبد دلفي نوشته بودند. الف  

  .داند ناخت توانايي خود را وظيفه انسان قبل از هر چيز ميكانت ش. ب  

  .جهانشناسي از نظريات اساسي سقراط بوده است. ج  

  .از مسائل مهم و شايد مهمترين آنها شناخت خدا است. د  

  كدام گزينه صحيح است؟» ه در شناخت سهم دارد؟ازكنيم چه اند موجودي كه از آن به من تعبير مي«در پاسخ به اين سوال . 2

  .خودشناسي مقدمه اخالق نيكو است.ب  .كمال انساني است خودشناسي مقدمه. الف  

  .خودشناسي حالل مشكالت انسان است. د  .جهان شناسي است ش درآمديخودشناسي پ. ج  

  چيست؟» يه من روحهفخ فثم سواه و ن«در آيه شريفه » تسويه«مراد از . 3

  اضافه تشريفي روح خدا به انسان. ب  خلقت روح بدور از افراط و تفريط. الف  

  ي اعضاي بدنلخلقت اعتدا. د    اخذ و گرفتن روح انسان. ج  

  نه گرايشي است؟ميل فطري چگو. 4

  .شود به هيچ وجه مغفول واقع نمي.ب  .همان گرايشهاي غريزي است. الف  

  .ممكن است درشناخت متعلق حقيقي آن خطا شود. د  .ميان انسان و حيوان مشترك است. ج  

  نامند؟ اعتقاد و تصديق قلبي به چيزي يا كسي را چه مي. 5

  معناي لغوي ايمان. ب  معناي اصطالحي معرفت. الف  

  معناي لغوي معرفت. د    معناي اصطالحي ايمان. ج  

  كمترين مرتبه ايمان چيست؟. 6

    و اطاعت حق )ص(ايمان به وحدانيت خدا و بندگي و رسالت محمد. الف  

  .توأم با عمل باشد. ب  

  ايمان منهاي اسالم. ج  

  .عمل كافران كه چون سرابي است. د  

  ايمان داراي چه ويژگي است؟» ي قلوب المومنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهمف �������هوالذي انزل «راساس آيه شريفه ب. 7

  .مومنين بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند. ب  .ايمان امري اختياري است. الف  

  .ايمان امري قلبي است. د  .ايمان داراي درجات است. ج  

  در اصل به چه معنايي است؟» فطر«ماده . 8

  شناخت قلبي و بي واسطه. د  بعد گرايشي انسان. ج  خلق و ايجاد. ب  آغاز و شروع. الف  

  از نشانه هاي معلوليت چيست؟. 9

  حركت و تغيير. د  غناي وجودي. ج  ابديت وسرمديت. ب  فناناپذيري. الف  
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 3333 ازازازاز 2222 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  از عناصر اصلي سازنده مفهوم نظم است؟. 10

  كيفيت ويژه و كميت نامعين. ب  گرد آمدن اجزاي متفاوت. الف  

  بداهت و روشن بودن معناي آن. د    نديهدفم. ج  

  اثبات كرده است؟را ويژگي خداوند بسياري از صفات ثبوتي و سلبي او  كدامخواجه نصير الدين طوسي با . 11

  عينيت ذات با صفات خدا. د  عدم احتياج خدا. ج  وحدانيت خدا.ب  وجوب وجود خدا. الف  

  ر از صفات كماليه  است؟ت تر و روشن چرا صفات سلبيه براي انسان مفهوم. 12

    .نوعي اثبات كمال است چون سلب سلب كمال به. الف  

  .چون انسانها با نقص و محدوديت بيشتر آشنايند. ب  

  .چون هدف اين صفات سلب نقص و كاستي از خدا است. ج  

  .زيرا سلب نقص، نوعي سلب كمال است. د  

  اند؟ را براي خدا چگونه تعريف كرده» حيات«ت فمتكلمان ص. 13

    .اند از لوازم آن سخني به ميان نياورده.الف  

  .اند آن را از صفات ثبوتي و فعلي دانسته. ب  

  .اند اند ولي حقيقتش را روشن دانسته مفهومش را روشن ندانسته. ج  

  .اند حقيقت آن را عيان و آشكار نساخته. د  

  به كداميك از اقسام عدل الهي اشاره دارد؟» جهان بر عدالت استوار شده است«اينكه در روايات آمده است . 14

  عدل در مذهب اماميه. د  عدل تكويني.ج  عدل جزايي. ب  عدل تشريعي.الف  

  كشد؟ مسئله شر كداميك از صفات خدا را به چالش مي. 15

  تركيب. د  وحدانيت. ج  علم. ب  اراده. الف  

  شرور اين عالم ناشي از چيست؟» في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس دسالفظهر ا«براساس آيه شريفه . 16

  شكوفايي استعدادها. د  جزئي نگري. ج  .الزمه جهان مادي است.ب  آزادي انسان. الف  

  اتي كدام است؟ذدليل عقلي بر اثبات توحيد . 17

  بي مثل و مانند بودن خدا. ب    آيات و روايات موجود. الف  

  .تعدد خدايان مستلزم محدوديت است. د  دد در ذات خداعدم كثرت و تع. ج  

  دليل توحيد ربوبي چيست؟. 18

  توحيد در حاكميت. د  توحيد در خالقيت. ج  توحيد در اطاعت. ب  توحيددر تشريع. الف  

  .بهترين جلوه توحيد عملي است. 19

  اخالص. د  پرهيز از گناه. ج  نماز. ب  ياد خدا. الف  

  بر كداميك از شرايط نماز داللت دارد؟» ي الصاله قاموا كساليلا اواذا قامو«آيه شريفه . 20

  اطاعت پذيري. د  وقت شناسي. ج  اخالص. ج  شادابي و نشاط.  الف  
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 3333 ازازازاز 3333 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  خداوند چه نيازي به پرستش ما دارد؟. 21

  .كند هاي خدا را برطرف مي نيازمندي. ب  .بخشد نظام خلقت را سامان مي. الف  

  .د پرستش او تكامل خود ما است  .رسد ابتهاج و سرور ميخداوند با عبادت ما به . ج  

  دعوت به معاد در تورات كنوني چه وضعيتي دارد؟. 22

  .بسيار مورد اهتمام است. ب  .مورد آمده است 1400در بيش از . الف  

  .مورد انكار واقع شده است. د    .بسيار اندك است. ج  

  كدام گزينه درست است؟. 23

  .سال مرده بود 99 )ع(بيارمياي ن. الف  

  طاووس و كبوتر و خروس و كالغ: چهار مرغ ماجراي احياي پرندگان عبارت بودند از. ب  

  .سال در غار به حالت خواب بودند 305اصحاب كهف . ج  

  .عزيرنبي فكر مي كرد كمي بيش از يكروز در خواب بوده است. د  

  دهد؟ معاد راتشكيل مي حكمت الهي اساس كداميك از براهين.24

  فطرت. د  حركت.ج  معقوليت. ب  عدالت. الف  

  گروه از مردم سخن رفته است؟ 3در كداميك از سور قرآن درباره لذتها و آالم جسماني براي . 25

  واقعه. د  آل عمران. ج  بقره.ب  احزاب. الف  

  يعني چه؟ »كل نفس ذائقه الموت«. 26

  .مرگ امري عدمي نيست.ب  .وحشت از مرگ همگاني است. الف  

  .مرگ امري دشوار و سخت است. د  .مگر سنت حتمي و همگاني است. ج  

  اند؟ اند به چه مرگي دچارشده كساني كه نهي از منكر را به كلي ترك كرده. 27

  مرگ سخت. د  مرگ تن. ج  مرگ جامعه.ب  مرگ قلب. الف  

  چيست؟ »قبر«معناي واقعي . 28

  برزخ. ب  .شود گودالي كه جسد انسان در آن دفن مي. الف  

  حايل ميان دو شيء. د  ناصورت حقيقي اعمال انس. ج  

  )كاملترين گزينه كدام است؟(رسد؟  چه كسي در آخرت به حساب بندگان مي. 29

  نامه اعمال .د  گواهي اعمال نيك و بد انسان. ج  خدا. ب  نفس آدمي. الف  

  چه معني است؟ تجسم عمل در روز قيامت به. 30

  است در روز قيامت حضور پاداش و كيفر عمل.ب  .دنيوي اعمال است تجسم صورت. الف  

  .صورت اخروي كه هم اكنون در دل و نهاد عمل نهفته است .د  .به سخن آمدن اعضاي بدن است. ج  
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