
 مرحله اول –( 1397سال) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

  2ویژه سطح – اسالمیاخالق کتاب: 
 

1 
 

 ؟وارد شده است کریم آیات قرآندر تعریف توکل به عنوان  یک ازمفاهیم زیر کدام .1
 الف(مفهوم حماسه         

 مردگی             ب(مفهوم تماوت و

 نکردن         ج(راکدکردن وکار

 نکردن  پیکار د(تسلیم نشدن و

 

  کدام مفهوم برداشت می شود؟ "ان تنصروا... ینصرکم "از آیه .2
                           هیالف(رضای ال

 ب(صبر                                

 ج(طول امل                             

 د( توکل

 

 کدام یک ازگزینه های زیر می باشد؟ ازنظر استادمطهری )ره( استخاره جزء .3
 الف(توکل                                

 ب(دعا                          

 ج(مشورت                  

 د( تضمین

 

 ؟  نیستکدام گزینه صحیح  .4
 دارد. الف(درکلمه توکل نوعی تضمین وجود

 ترس است."اتقوا... "ب(ازنظرعرب معنای 
 خودرا ازانتقام الهی حفظ کردن است. " ...اتقوا"ج(ازنظرعرب معنای 

 درمورد انسان استعمال نمی شود."علی  "با"توکلت "د( درلغت عرب هیچ وقت 

 

 توکل درکدام مفهوم به کاررفته است؟ مطهری)ره( شهیدازمنظر  .5
 الف(توکل یعنی به عهده گرفتن کاری به اتکاء خدا

 آسوده بودن سپردن وخودخدا را به  ب(تحقق کار
 فرامین الهی عت کردن ازج(اطا

 رفتار ضعیف و سست انساند(

 

 با توکل دراصطالح ادبی متضمن کدام حالت است؟"علی"همراهی کلمه .6
 الف( دعا                      

 ب(رضایت                         

 ج(مدد گرفتن                        

 د(اعتماد

 

 ارکان توکل می باشد؟ کدام گزینه بیانگر .7
 وکوشش، خلوص نیت                          قضا وقدر، کار در الف(اعتقاد

 ب(خلوص عملی ، خلوص نیت ، هدف مقدس
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 ج(تفکرصحیح، خلوص نیت ، هدف مقدس                                    

 وکوشش، خلوص نیت د(هدف مقدس ، کار

 ام است؟ترین دستگیره های ایمان کدبه کالم شریف نبوی محکم بنا .8
 الف(پرداخت زکات                 

 ب(اقامه نماز               

             ا... فی بغض و ج(حب فی ا...

 د(حج به جا آوردن

 

 بگیریم، نام ببرید؟ نظر در باید چه جوانبی را"رضا "درمسئله .9
 یعنی فقط رضایت فکری داشتن                        الف(یک جنبه رضا،

 جنبه رضا یعنی رضایت قلبی داشتنب(یک 
 رضایت فکری                           یعنی دوجنبه رضایت قلبی و ج(رضا

 یعنی راضی بودن به همه چیز د( رضا
 

 رضای قلبی تابع کدام دسته ازحاالت انسان است؟ .10
 الف( تابع احساسات                     

 ب( تابع فکر                  

 ج( تابع منطق                  

 د(تابع عقل

 

 یک ازمقامات است؟ جزءکدام"رضا" .11
 الف( مقامات صالحین           

 ب( مقامات عارفین                  

 مقامات صادقین               ج(

 مقامات صابرین د(
 

 نارضایتی چیست؟ میان رضا و مرز .12
                         الف(راضی بودن به همه چیزچه خوب وچه بد  

 .انسان ناشی می شود اختیار ب(راضی بودن به چیزهایی که از
                 .جانب غیرخداست نارضایتی ازآنچه از جانب خداست و ج(راضی بودن به آنچه از

 د(رضایت فکری 
 

 ازمنظرقرآن کریم شرط رضا درچه مسئله ای نهفته است؟ .13
 رضای قلبی انسان            الف(در
 رضای فکری انسان          ب(در
 رضایت قلبی وفکری        ج(در
 انسان از رضای الهی د(در

 

 الزمه ی ایمان یک نفرمومن ازنظر استاد مطهری )ره( چیست؟ .14
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                   .عالم راخلق کرده است خدا الف( بداند
 .قضای الهی باشد و راضی به رضا و بهترین نوع ممکن خلقت بداند ب(عالم را

                                  .درک کند ج(حکمت الهی را
 .بپذیرد د(اصل خلقت را 

 نراقی بیان کرده است؟ احمد کالم مال از را"صبر"کدام گزینه مفهوم .15
 است. سوگواری ها و مضطرب نشدن درسختی ها الف( پایداری نفس و

 تلقی می شود. عنوان صبرمصیبت فقط به  در ب(صبر
 مقوله ی عزم است. از ج(صبر

 ست.ایمان ا سرمایه گذاشتن ازدین و صبرد(
 

 چهاررکن ایمان درحدیث حضرت علی)ع( کدام است؟ .16
 الف(عزم،صبر،دعا،جهاد           

 ب(یقین، صبر،عزم، دعا            
 ج(یقین،صبر،عدل،جهاد         

 د(جهاد، یقین،عزم،صبر
 

 به کاررفته است؟ شهوت کدام تعابیر بر صبر نراقی برای صبردرکظم غیظ و نظرمال احمدبه  بنا .17
 عفت                      الف(حلم،
 عفت                     ب(زهد،
 زهد                   ج( حلم،

 د(حلم، اذاعه
         

 مفهوم طول امل درتعابیر دینی کدام است؟ .18
 هواپرستی طوالنی               الف(
 هوای نفسانی وآرزوها              ب(
 درازی آرزو             ج(
 عالیق مادی ودنیوی د(
 

 به چه معنا ست؟ «ایاک والتسویف»که فرموده اند:  )ص(درکالم پیامبر"تسویف"واژه .19
 آرزوی طوالنی داشتن          الف(
 تاخیرانداختن درکارها      ب(
 رامتعلق به امروزدانستن       خود ج(
 استمراردرآرزوها د(
 

 مفهوم کدام واژه است؟ "آرزوهای متعددی رامطرح کند انسان درآن واحد"که این .20
 الف(طول امل                   

 ب(طول آرزو                       
 ج(ارتفاع آرزو                      

 د(عرض آرزو 


