نمونه سواالت ازمون مرحله چهارم

پرتو عبادت

 6تیرماه

از جمله درسهایی که از « بسم اللّه الرحمن الرحیم» می توان آموخت :

گزینه الف و ب صحیح است

1

2

از دیدگاه استاد مطهری تمام مسائل الهیات در کلمات کدام سوره طرح
شده است؟

سوره حمد

3

4

از عبارت « کسی که هدفش دنیا باشد ،تضمینی ندارد که صد در صد به
مقصود برسد ».کدام مفهوم زیر به دست می آید؟
ایمان به خدا و روز رستاخیز  ،شرط اساسی برای پذیرش اعمال و الزم
حسن فاعلی است و این شرطیت یک شرطیت  ........................است

5

آیه شریفه " اِنَّما نُطْعِمُکُم لِوَجْهِ اللّهِ النُریدُ مِنْکُم جَزاءً و ال شُکوراً "بیانگر
چیست؟

6

آیه شریفه" وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَی ءٍ "با کدام واژه انطباق بیشتری
دارد؟

7

آیه شریفه « :هل جزاءُ االحسان االّ االحسان » با کدام گزینه تناسب
بیشتری دارد؟

8

با توجه به آیه « کال نُمِدُّ هؤُالءِ و هؤُالء » هم آن دسته را ما مدد می کنیم
و هم به این دسته مدد می رسانیم .کدام تفسیر با نظام طبیعی جهان
مطابقت دارد؟

بر اساس آیه شریفه" اَلَّذی خَلَقَ الْمَوتَ وَ الْحیوهَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا "
9

11

آفرینش مرگ و زندگی برای چیست؟

بر اساس روایت ":لوال اَنَّ … ..یَحومونَ حَوْلَ قُلُوبِ بَنی ادَمَ لَنَظَرُوا اِلی
مَلَکوتِ السَّمواتِ" دلیل محرومیت انسان از مشاهده ملکوت و حقیقت
پدیده ها چیست؟

11

بر اساس فقه شیعه در قرائت نماز پس از حمد الزم است کدام عمل زیر
انجام شود؟

12

ترکیب مدح و شکر خالص و بی پیرایه با کدام واژه هماهنگ است؟

قسر

اعتباری و قراردادی
بیانگر حد غیر قابل تصور اخالص است
که از خدا جز خدا نمی خواستند
رحمان

شکر

اهل دنیا و اهل آخرت هردو بنا بر اراده
و سعی خویش دروصول به هدف شان
کمک می شوند

برای اینکه انسان را بیازماید که چه
کسی عمل نیکو و صواب انجام می دهد

وساوس شیطانی در قلوب آدمیان

یک سوره کامل از ابتدا تا پایان خوانده
شود
حمد

13

14

تعبیر فرزند بالغ این جهان که به عنوان یک امتیاز محسوب می شود در
مورد کدام گزینه صحیح است؟

تفاوت صراط و سبیل چیست؟

جملۀ درست کدام است؟
15

16

17

18

19

21

21

انسان

سبیل راه های فرعی است که به راه
های اصلی منتهی می شود و صراط
همان راه اصلی است

راه مستقیم راهی است که از اول جهت
مشخص دارد

جملۀ زیر با کدام گزینه کامل می شود؟
اگر کسی معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد ،عمل او وجهه ملکوتی
 ............نخواهد داشت.
چرا در زبان فارسی کلمه جامعی که مترادف کلمه "اهلل"باشد وجود ندارد؟
حدیث گهربار زیر از کدام پیشوای معصوم نقل شده است؟
«هرکس چهل شبانه روز ،خود را برای خدا خالص کند چشمه های معرفت
و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود
در آیه شریفه « :قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَۀٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
»خداوند برای وحدت از پیروان ادیان سه چیز خواست.آن سه چیز به
ترتیب کدام است؟
در بین نام ها و صفت های خداوند کدام یک نمایانگر ذات مستجمع جمیع
صفات کمالیه است؟

در سوره حمد آیه« :ایاک و نعبد و ایاک نستعین»بیانگر کدام نوع از توحید
است؟

همه موارد صحیح است.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

عبادت خداوند ،برای خدا قایل به
شریک نشدن ،رب و صاحب اختیار
نگرفتن عالمان دینی

اهلل

توحید عملی

22
23

در عبارت عبدالمطلب « انا ربُّ االبلِ و للبیتِ ربٌّ» رب به چه معناست؟
در کدام گزینه مفهوم"ایاک نعبد" وجود دارد؟

صاحب اختیار

الف و ج صحیح است

در کدام یک از آیات سوره حمد از خدا میخواهیم راه گمراهان و غضب
شدگان را نپیماییم؟

صراط الذین انعمت علیهم؛ غیر
المغضوب علیهم؛ والالضالین

دلیل استاد مطهری بر لزوم فراگیری و تشکیل کالسهای زبان عربی

زبان عربی زبان کتاب آسمانی و دین و

25

چیست؟

مذهب ماست.

26

رحمت رحیمیه به چه معناست؟

رحمتی است که موجودات در بازگشت
به سوی حق مشمول آن می شوند.

24

27

سخن گهربار زیر از کدام پیشوای معصوم نقل شده است؟
«سوره والفجر را در نوافل و فرائض خودتان بخوانید که سوره جدّم حسین
بن علی است .عرض کردند به چه مناسبتی سوره جدّ شماست؟ فرمود آن
آیات آخر سوره والفجر مصداقش حسین علیه السالم است ».

امام صادق علیه السالم

سوره حمد از اول سوره تا آیه« :ایاک نعبد و ایاک نستعین» بیانگر کدام نوع
28

29

31

از توحید است؟

توحید نظری

سورۀ هل أتی در وصف چه کسی و به چه دلیلی نازل شده است؟

در بارۀ امیرمومنان علیه السالم و
خانواده ایشان و اطعام طعام و افطاری
به نیازمندان

شخصی در حضور  ...........به این تعبیر دعا کرد :خدایا ،مرا محتاج خلق
خودت نگردان! حضرت فرمود :دیگر این طور نگو؛ عرض کرد پس چه
بگویم؟ فرمود بگو :خدایا ،مرا محتاج بَدانِ خلق خودت قرار نده.

حضرت امیر علیه السالم

31

32

33

34

35

36

37

ضمیر جمع در ایاک نعبد بیانگر چیست؟

طبق آیه" :تعاونوا علی البرِّ و التَّقوی" جملۀ درست کدام است؟

انسان در ضمن عمل اجتماعی و
هماهنگ با جامعۀ توحیدی ساخته می
شود نه منفصل از قافلۀ اهل توحید.

اجازه کمک رسانی به همدیگر با توجه
به نیازهای جامعه بشری به یکدیگر از
سوی خداوند داده شده است.

عبارت« :همه موجودات در یک سیر تکوینی و غیر اختیاری که الزمه
ناموس هستی است به سوی خداوند در حرکتند ».با کدام یک از آیات زیر
تناسب دارد؟

َال اِلی اللّه تَصیرُ االُمُورُ

عمال کفّار در چه صورت مورد پذیرش خداوند است؟

اعمال کفّار به شرط صالح بودن عمل و
ایمان به خداوند مورد پذیرش است.

فراز" اَللّهُ وَلِیُّ الّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلی النُّورِ" در آیۀ الکرسی
بیانگر کدام عبارت زیر است؟

الف و ب صحیح است.

فرازهای ارزشمند" اکبر ،اللّه اکبر ،اللّه اکبر علی ما هدانا ،اللّه اکبر علی ما
رزقنا من بهیمه االنعام ،الحمد للّه علی ما ابالنا "...مستحب است قبل و بعد
از کدام نماز تکرار شود؟

فرق رحمن و رحیم در چیست؟

عید قربان

خداوند رحمان است یعنی آمدن و از
اویی جهان مظهر رحمت است و خداوند
رحیم است یعنی بازگشتن و به سوی
اویی جهان نیز مظهر رحمت است

قرآن می فرماید :گروهی از مردم راه معین و مشخصی در پیش
38

ندارند ،متحیر و سرگردانند هر لحظه راهی را پیش گرفته و به
جایی نمی رسند .از

ضالین

این گروه به کدام واژه یاد می کند؟
39
41

41

42
43
44
45
46

47

کدام گزینه با اشتقاق کلمه " اهلل" از" وَلَهَ" مناسب است؟

ب و ج صحیح است

کدام گزینه با اشتقاق کلمه "اهلل" از" اَلَهَ" مناسب است؟

ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع
جهات است

کدام گزینه با مفهوم آیه " اِن اللّهَ اشْتری مِنَ الْمُؤمنینَ اَنفُسَهُمْ وَ اَموالَهُم
بِاَنّ لَهُمُ الْجَنَّۀَ" مناسب تر است؟

پذیرش عمل همراه با نیت

کدام گزینه بیانگر پذیرش عمل در پیشگاه خداوند است؟

نیک و حسن بودن فعل و فاعل

کدام گزینه در باره روایت" اِنَّماَ الَاعْمالُ بِالنّیّاتِ " درست است؟

این روایت متواتر میان شیعه و سنّی
رسیده است

کدام گزینه در باره نام های پروردگار متعال صحیح است؟
کدام گزینه درباره «اوج عبادت» صحیح است؟
کدام گزینه درباره انگیزه آغاز کارها با نام خدا صحیح است؟

الف و ج صحیح است.

زمانی که خداشناسی کامل گردد.

همه موارد صحیح است

کدام گزینه درباره تعریف زیر درست است؟
«به تفکّری می گویند که معتقد است :اندیشه و نیّت و عقیده ،اصیل نیست
اصالۀ العملی
و تحت عنوان "عینیت "و"ذهنیت" برای نیّت صرفا ارزش مقدِّمی قائل
است ».
کدام گزینه دربارۀ تعریف زیر درست است؟

48

«به تفکّری می گویند که معتقد است :اندیشه و نیّت و عقیده،
اصیل نیست وتحت عنوان" عینیت" و"ذهنیت "برای نیّت صرفا

اصالۀ العملی

ارزش مقدِّمی قائل است.
49

کدام گزینه درست است؟

اگزیستانسیالیسم مدعی است

هیچ را و هیچ مقصدی وجود ندارد
و انسان خود برای خود مقصد و
ارزش می آفریند.

51

51

52

53

54

کدام گزینه معنی جمله زیر است؟
«خدایا ،ما مردم جامعه توحیدی در حرکتی هماهنگ؛ همه با هم به سوی
تو و گوش بفرمان تو روانیم».
کدام مطلب زیر در باره آیه" اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتّی -شما آدمیان کوشش
هایتان ،مختلف و متفرق است"درست است؟
کدام مفهوم مهم قرآنی درروایت زیر وجود دارد؟
"فَمَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ الی اللّهِ وَ رَسولِهِ فَهِجرَتُهُ اِلَی اللّهِ وَ رَسوُلِهِ ،وَ مَن کانت
هِجرتُه لِدُنیا یُصیبُها اَوْ امْرَأَۀٍ یَتَزَوَّجُها فَهِجرَتُهُ اِلی مَا هاجَرَ اِلیهِ"؛
کدام یک از دو گزینۀ زیر تفسیر درست جملۀ « راه تکامل کشف شدنی
است نه خلق کردنی و ابداع کردنی» می باشد؟

کدام یک از دو گزینۀ زیر درست است؟

55

کدام یک از عبارت های زیر مفید توحید در کمک خواستن است

56

گزینه صحیح بر اساس آیه شریفه ":اِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً و اِمّا کَفُوراً
"کدام است؟

57

گزینه صحیح در باره مفهوم«جان عمل» کدام است؟

ایاک نعبد

کمال انسان را می رساند.

هجرت

در متن وجود انسان ،استعداد فطری
برای رسیدن به کمال حقیقی وجود
دارد
ایاک نستعین یعنی اعتماد نهایی و تکیه
گاه قلب انسان و آنچه که نفس االمر
انسان به آن تکیه دارد ،بایستی خدا
باشد.
ایاک نستعین

ب و ج صحیح است.

اخالص

58
59
61

این جمله به جز سوره توبه جزء

گزینه صحیح درباره "بسم اهلل الرحمن الرحیم" کدام است؟

سوره و آیه مستقل است.

گزینه صحیح درباره قرآن کدام است

الفاظ و مفاهیم قرآن هردو معجزه است

گزینه صحیح درباره کاربرد روز مره "مَلِک" و "مالِک" کدام است؟

ملک یک رابطه سیاسی و مالک
یک رابطه اقتصادی است.

گزینه صحیح درتفسیر آیه " اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ
61

62

" کدام است؟

گزینه صحیح کدام است؟

همه موارد صحیح است.

رحمت رحیمیه یک حمایت
مخصوص برای اهل حقیقت است و
دنیا طلبان از آن محرومند.

63

گزینه مناسب برای تکمیل جملۀ زیر کدام است؟
تمام مبانی اسالمی را اگر تحلیل کنیم به  ..........بازگشت می کند .

64

معتقدان به تفکّر مادی می گویند :اندیشه ها و نیتها برای عمل ،به اصطالح
ارزش  .........دارد .

65
66
67
68

مفسرین در خصوص کدام مفهوم اتفاق نظر دارند که تمام آن از آنِ
خداست؟

نام کتاب معروف سیبویه و موضوع ان چیست
نسبت دنیا و آخرت چه نسبتی است؟

هرچه که انسان در کردار خالصانه تر رفتار کند؛ عنایات خداوند بیشتر

توحید

مقدّماتی

حمد
الکتاب،ادبیات عرب

الف و ب صحیح است
مرحله رضا و تسلیم

شامل حالش می گردد .در این زمان بنده به چه مرحله ای رسیده است؟

69

71

71

همواره بایستی در کنار تسلیم به خداوند ،انکار مظاهر طغیان قرار گیرد،
تا .............کامل گردد .

ایمان

واژه "حِبر و احبار" برای کدام گروه به کار می رود؟

دانشمندان یهود

وقتی که از ناحیه "الف" به "ب" خیری برسد ،انسانیت "ب" اقتضا می
کند که نسبت به"الف" اظهار امتنان بنماید؛ برای این خیر و اظهار امتنان
واژه  ................به کار می رود .

شکر

