بخش اول
فصل پرستش
 .1یکی از اصلی ترین ابعاد وجود آدمی چیست؟
الف) حس نیایش
ب) حس پرستش
ج) حس نیایش و پرستش (پاسخ)
 .2پیامبران با خود چه آوردند؟
الف) ابتکار پرستش
ب) بیان نوع پرستش و جلوگیری از شرک(.پاسخ)
ج) اعمالی که باید پرستش به ان شکل صورت گیرد.
 .3بشر پرستش را از چه چیزی شروع کرده است؟
الف) پرستش بت
ب) پرستش ماه و ستاره
ج) خدای واقعی خویش را می پرستیده است( .پاسخ)
 .4این جمله از کیست؟ "مساله بر سر این است که انسان کدام دین را
دارد"؟
الف) اریک فروم (پاسخ)
ب) ویلیام جیمز
ج) هیچ کدام
 .5قهرمانهای افسانه ای ساختن معلول .............

الف) حس تقدیس بشر (پاسخ)
ب) حس تسبیح گویی بشر
ج) الف و ب
 .6احساس نیایش احساس غریزی است به ..................
الف) مخلوقی که در آن نقصی نیست
ب) به کمالی برتر که در او نقصی نیست
ج) به کمالی برتر که در او نقصی نیست و جمالی که در آن زشتی وجود
ندارد (پاسخ)
 .7انسان در حال پرستش می خواهد به حقیقتی پیوند یابد که درآن
 .................وجود ندارد.
الف) نقص و کاستی
ب) فنا و محدودیت
ج) نقص و فنا ومحدودیت (پاسخ)
 .8چه زمان فرد به کوچکی اهداف بشری می رسد؟
الف) زمانی که بشر بشناسد.
ب) زمانی که به حقیقتی پیوند یابد که درآن نقص و کاستی وجود ندارد.
(پاسخ)
ج) زمانی که مخلوق دیگری را پرستش نماید
 .9این جمله از کیست؟ "با اتصال به حقیقت بی عیب و نقص انسان
عظمت و جاللی را که در ماوراء الطبیعه است حس می کند".
الف) اقبال

ب) ویلیام
ج) اینشتاین (پاسخ)
 .10از نگاه اقبال نیایش عمل ................است
الف) حیاتی
ب) متعارف
ج) حیاتی و متعارف (پاسخ)
 .11عبادت و پرستش نشان دهنده  ....................در انسان است.
الف) امکان
ب) میل
ج) امکان و میل (پاسخ)
 .12میل پیوستن به افق باالتر ...............
الف) از مختصات انسان است (پاسخ)
ب) شامل همه مخلوقات الهی می شود
ج) الف و ب
.13چه پیامی سرلوحه رسالت همه انبیاء است؟
الف) پیام نبوت
ب) پیام توحید (پاسخ)
ج) پیام امامت
 .14آیا انسان می تواند بدون عبادت زیست کند؟
الف) بله

ب) خیر(پاسخ)
ج) برخی از انسانها می توانند.
.15کدام گروه از انسانها پرستنده هستند؟
الف) موحدان
ب) مادی گراها
ج) همه انسانها (پاسخ)
 .16این جمله از کیست؟" من می خواهم انسان را از پرستیدن غیر انسان
آزاد سازم"
الف) کارل مارکس (پاسخ)
ب) اریک فروم
ج) اقبال
.17شناخت خدای یگانه در ما چه بازتابی ایجاد می کند؟
الف) نیایش
ب) پرستش (پاسخ)
ج) عبادت
 .18پرستش نوعی رابطه ....................است.
الف) خاضعانه
ب) ستایشگرانه
ج) خاضعانه ،ستایشگرانه و سپاسگزارانه (پاسخ)
.19رابطه خاضعانه با غیر خدا ................

الف) جایز نیست (پاسخ)
ب) جایز است
ج) اصل این رابطه غلط است.
 .20باالترین گناه  ...............است
الف) شرک به خدا (پاسخ)
ب) نشناختن خدا
ج) نقص ومحدودیت قائل شدن برای خدا
 .21انواع پرستش چیست؟
الف) پرستش قولی
ب) پرستش عملی
ج) پرستش قولی و عملی (پاسخ)
 .22لبیک در حج چه نوع پرستشی است؟
الف) عملی
ب) قولی (پاسخ)
ج) الف و ب
 .23وقوف عرفات و مشعر چه نوع پرستشی است؟
الف) قولی
ب) عملی (پاسخ)
ج) هیچ کدام
 .24نماز و حج مشتمل است بر .......................

الف) جزء قولی
ب) جزء عملی
ج) جزء قولی و عملی (پاسخ)
 .25بیشتر کارهایی که انسان انجام می دهد ..............
الف) خالی از منظور خاص است (پاسخ)
ب) به عنوان عالمت یک چیز دیگر صورت می گیرد.
ج) برای ابراز نوعی احساسات
.26کدام کار در حکم کلمات و الفاظ و لغات رایج است؟
الف) کاری که برای ابراز مقصودی و نشان دادن احساسی صورت می
گیرد( .پاسخ)
ب) کارعملی
ج) کاری که خالی از منظور خاص است.
 .27محتوای پرستش چیست؟
الف)ثنا و ستایش خدا
ب) تسبیح و تنزیه خدا
ج) ستایش و تسبیح و شکر خدا( .پاسخ)
 .28عشق مافوق محبت است یا محبت مافوق عشق؟
الف) عشق مافوق محبت است( .پاسخ)
ب) محبت مافوق عشق است
ج) هر دو در یک عرض و به یک معنی است.

 .29معنای توحد و تاحد به ترتیب ...................
الف) او را از همه چیز می برد و به یک چیز وصل می کند (پاسخ)
ب) به یک چیز وصل می کند و او را از همه چیز می برد.
ج) یگانه دانستن
 .30چه چیز انسان را از حالت عادی خارج می کند؟
الف) محبت
ب) عشق(پاسخ)
ج) محبت و عشق
 .31مالصدرا در کدام کتاب خود راجع به عشق سخن گفته است؟
الف) اسفار (پاسخ)
ب) الحکمه المتعالیه
ج) حدوث العالم
 .32خواجه نصیر الدین طوسی قائل به چند نوع عشق است؟
الف) یک نوع
ب) دو نوع (پاسخ)
ج) سه نوع
 .33شیئی را برای خود خواستن (خود محوری) در مورد چه چیزی
صدق می کند؟
الف) شهوت (پاسخ)
ب) محبت

ج) عشق
 .34فروید قائل به کدام عشق است؟
الف) جنسی و روحانی
ب) جنسی (پاسخ)
ج) روحانی
 .35بر اساس نظریه حکما ما چند نوع عشق داریم؟
الف) دو نوع – جنسی و روحانی (پاسخ)
ب) یک نوع – جسمی
ج) سه نوع – جنسی  ،روحانی و مابین این دو
 .36زمینه عشق روحانی در چه افرادی وجود دارد؟
الف) در انسانهای با ایمان
ب) در همه افراد بشر(پاسخ)
ج) در همه موجودات عالم
 .37بر اساس برخی نظریات آن دسته از اعمال بشر که با افعال طبیعی
متفاوت است چه نامیده می شود؟
الف) از نوع عاطفه و محبت
ب) از نوع عقل و دانش
ج) از نوع پرستش (پاسخ)
 .38انسان چند نوع شعور دارد؟
الف) دو نوع – شعور ظاهر و شعور مغفول عنه (پاسخ)

ب) یک نوع – شعور ظاهر
ج) یک نوع – شعور مغفول عنه
 .39بر اساس نظریه علمای روانکاوی بیشترین قسمت شعور انسان
..............
الف) شعور مغفول عنه (پاسخ)
ب) شعور ظاهر
ج) شعوری که انسان از وجود آن آگاه است
 .40کمترین بخش شعور انسان.....................
الف) شعور ظاهر
ب) شعوری که انسان از وجود آن آگاه است ( .پاسخ)
ج) شعور مغفول عنه
 .41آیا کارهای اخالقی از مقوله پرستش است؟
الف) خیر
ب) بله (پاسخ)
ج)
 .42چه زمان تمام اعمال ما یکپارچه اخالق و کارهای مقدس می شود ؟
الف) وقتی برنامه زندگی ما بر اساس عقل تنظیم شد
ب) وقتی برنامه زندگی ما بر اساس تکلیف تنظیم شد
ج) وقتی برنامه زندگی ما بر اساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد(پاسخ)
 .43ایا پرستش منحصر به انسان است؟

الف) خیر(پاسخ)
ب) بله
ج) هیچ کدام
 .44کدام نوع از پرستش به بعضی انسانها اختصاص دارد؟
الف) پرستش آگاهانه (پاسخ)
ب) پرستش ناآگاهانه
ج) چنین پرستشی نداریم.
 .45پیام این آیۀ قرآن چیست؟"وله أسلم من فی السموات و االرض"
الف) پرستش خدا تنها توسط انسانهای عاقل صورت می گیرد.
ب) پرستش حقیقتی است که در همه موجودات عالم وجود دارد (پاسخ)
ج) تنها عده ای از انسانها تسلیم خدا هستند.
 .46این جمله از کیست؟"آسمان که گردش می کند ،زمین که تکان می
خورد ،باران که ریزش می کند همه پرستش اوست.
الف) فارابی (پاسخ)
ب) بوعلی سینا
ج) ارسطو
 .47الزمه پرستش چیست؟
الف) ایمان
ب) شعور (پاسخ)
ج) عقل

 .48کدام یک از حسهای زیر مورد توجه عمیق اسالم است؟
الف) حس حقیقت جویی و علم طلبی
ب) حس پرستش
ج) الف و ب (پاسخ)
 .49یکی از ارکان تربیت اسالمی ................
الف) پرورش حس پرستش (پاسخ)
ب) پرورش عواطف اخالقی
ج) پرورش حس علم طلبی
 .50کدام یک از موارد زیر مورد عنایت شدید اسالم است؟
الف) کسب استقالل فکری
ب) مبارزه با تقلید از نیاکان ،اکابر و چشم پرکن ها
ج) الف و ب (پاسخ)

