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 «اخالق و تربیت اسالمی»  سـؤاالت عمومی و اختصاصی

 شماره سؤاالت تعداد عنوان ردیف
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ذ *  کرات:ت

 العات فردی با دقت کنترل گردد.نامه؛ شامل اطمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.در صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می -5
 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 120ها در پایان نامهو پاسخ کلیه دفترچه -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 و ترجمه تجزیه و ترکیب

 چيست؟  «نِیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطا» آیهدر و عالمت آن « واتطُخُ»اعراب  -1

  کسره -منصوب  .الف
  فتحه مقدر -منصوب  .ب
  کسره -مجرور  .ج
  فتحه مقدر -مجرور  .د
 وع است؟ ناز کدام  «إِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْفَ» آیهدر « یتّحَ» -2

  مصدریه .الف
  ناصبه .ب
  هرّجا .ج
  ابتدائیه .د
  چيست؟به ترتيب « نَّوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِ» آیهدر  افعالحکم اعراب و بناء  -3

 مبنی بر سکون  –ن . مبنی بر سکوالف
 مرفوع  -بر حذف حرف عله مبنی  .ب
 مجزوم  - الفعلمبنی بر حذف عین  .ج
 مبنی بر فتح  –. مجزوم د
  چيست؟ «مُذْعِنينَیَأْتُوا إِلَيْهِ الْحَقُّ وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ » آیهدر کلمات مشخص شده نقش  -4

  حال -« یَکنُ». اسم الف
   بهمفعولٌ -« یَکنُ»اسم  .ب
 مفعولٌ به  –. فاعل ج
  نزع خافضه منصوب ب -. فاعل د
 ت؟ چيس «قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا» آیهدر « واذاًلِ»نقش نوع و  -5

  تمییز -مصدر ثالثی مجرد  .الف
  مفعول مطلق -. مصدر باب مفاعله ب
 حال  -مصدر ثالثی مجرد  .ج
 حال  -عیل مصدر باب تف .د
  چيست؟« الیَلِتكُم»وزن و حروف اصلی  -6

 أ ل ت  – ال یَعِلکم .الف
 ل ت أ  – ال یَفِعکم .ب
 ل و ت  – ال یَفِلکم .ج
 ی ل ت  – ال فَعِلکم .د
 ترتيب از کدام نوع هستند؟ ه ب« بَغَت»و « یُطِيعُكُم»فعل  -7

  ناقص واوی –اجوف واوی  .الف
  ناقص واوی –اجوف یایی  .ب
  ناقص یایی –اجوف یایی  .ج
   ناقص یایی –اجوف واوی  .د
  چيست؟ «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ» آیهدر « عَلی»و متعلق « مينَنادِ»نقش -8

 « فَعَلتُم» - حال .الف
 « نادِمینَ» - خبر .ب
 « فَعَلتُم» - به مفعولٌ .ج
  «تُصبِحُوا» - مفعول مطلق نوعی .د
  هستند؟« مضاعف»ام گزینه همه کلمات در کد -9

 الظّانّینَ   -جَهَنَّمَ  –. تَزَیَّلُوا الف
 لِیَزدادُوا  –الحَمِیّة  – فَتَبَیَّنُوا .ب
 نَتَّبِعکُم  –مَعَرَّه  – زَیَّنَهُ .ج
 ظَنَنتُم  –عَزیزاً  -  یَغُضُّونَ .د
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   در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟ -10
 « إنَّ»بر خ -« مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ عُصْبَةٌإِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاإْلِفْكِ » .الف
 محذوف  خبر مبتدای -« عَظیمٌ عَذابٌلَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ » .ب
 مفعولٌ به دوم  -« جَلْدَةً مانینَفَاجْلِدُوهُمْ ثَ» .ج
 ع خافض منصوب به نز -« شَیْئًا وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ» .د

 کدام است؟ « وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ»در آیه « بِئسَ»مخصوص  -11
 مذکور « النّارُ» .الف
 محذوف « النّارُ» .ب
 « المَصیرُ» .ج
 . ضمیر مستتر )هو( د

یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ  اعٌ لَكُمْ وَ اللّهُةٍ فيها مَتوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُ»در آیه « نکره»و « معرفه»ه گزینه صحيح دربار -12
 کدام است؟ « وَ ما تَكْتُمُونَ

 الف. هشت ضمیر وجود دارد. 
 ب. فقط چهار اسم نکره وجود دارد. 

 دارد.  ج. ده اسم معرفه وجود
 د. اسم اشاره و مضاف معرفه وجود ندارد. 

 است؟  کدام«  غَفُورٌ رَحيمٌمْ وَ اللّهُوَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُ»ه گزینه صحيح در مورد حروف در آی -13
 الف. مجموعاً هفت حرف وجود دارد. 

 ب. چهار حرف جرّ وجود دارد. 
 ج. چهار حرف عامل وجود دارد. 

 د. فقط سه حرف غیرعامل وجود دارد. 
« كُمْ تُرْحَمُونَقُوا اللّهَ لَعَلَّخَوَیْكُمْ وَ اتَّأَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ »های آیه از اسم« مبنی»و « معرب»ر مورد دگزینه صحيح  -14

 کدام است؟ 
 وجود دارد.  الف. هشت اسم مبنی

 ب. فقط چهار ضمیر وجود دارد. 
 ج. چهار صنف اعراب وجود دارد. 

 د. پنج اسم معرب وجود دارد. 
 هستند؟ « جمع مکسر»ر کدام گزینه همه کلمات ذکر شده د -15

 إخوَة  –أصوات  –الف. شُعُوب 
 قَبائِل  –أعمال  –ب. فُسُوق 
 نِساء  –أموال  –ج. أعراب 

 أعراب  – قَوم –د. سَماوات 

 «جلد اول» فی الفقه االستداللی ةدروس تمهیدی
  ؟کندبت میرا ثاتنجس آب قليل به مجرد مالقات با نجس با چه داللتی « اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء»صحيحه  -16

 الف. مفهوم 
 ب. منطوق
 ج. ظهور 
  د. اطالق

  ؟يستچعطف بر  «کمارجلَ»واژۀ  «کم الی الکعبينامسحوا برءوسکم و ارجلَ کم الی المرافق وکم و ایدیَفاغسلوا وجوهَ» ۀآی در -17
  وجوهکمالف. 
  ایدیکمب. 
 المرافق ج. 
  رءوسکمد. 

  دليل کدام گزینه است؟« من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه»بارت ع -18
  الف. اشتغال

 ب. فراغ 
 ج. استصحاب 

  د. برائت
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  ا؟گزار بعد از نماز در انجام غسل جنابت شک کند، آیا نمازش صحيح است؟ چراگر نماز -19
 نعم؛ لقاعدة الفراغ  .الف

  ب. ال؛ لقاعدة الفراغ
  ج. نعم؛ الستصحاب
 د. ال؛ الستصحاب 

بله داللت قبه سمت بر وجوب توجيه ميت « عليه المالئکة وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت»روایت آیا به نظر مصنف  -20
 دارد؟ چرا؟ 

 الف. نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل 
 ب. ال؛ بقرینة تعلیل الروایة 
  ج. نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة

  د. ال؛ بقرینة عدم قول بالفصل
« الرضافّيه علی السالم کفوضع ابوجعفر عليه»و « السالم عن التيمم فضرب بيده علی االرضسالت اباجعفر عليه»یت مصنف دو روا -21
  ؟کندگونه جمع میچرا 

 الف. عدم االکتفاء بالضرب 
 ب. تقیید الضرب بالوضع 
 ج. تقیید الوضع بالضرب 
 د. تقیید االکتفاء بالوضع 

 ؟ م اشاره صحيحی داردکدام گزینه به مستند حک« یجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن صرف الماء فيه» مسألهدر  -22
  م الوجدانالف. صدق عد

 قاعدة نفی الحرج  ب. 
  قاعدة نفی الضررج. 
 عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف د. 

  چيست؟« الخارج بالحک مع الشک»لت حکم به طهارت در مسأله ع -23
 الف. استصحاب 

 ب. اصل طهارت 
  ج. برائت

 د. اشتغال 
اشاره « الشراقاستناد جفاف االرض الی ا»بر اشتراط « يه فهو طاهراذا جففته الشمس فصلِّ عل»دام گزینه به کيفيت داللت روایت ک -24

 دارد؟ 
 الف. اطالق 
 ب. مفهوم 
 ج. عموم 
 د. ظهور 

  کند، چيست؟ستند وجوب نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم میم -25
 الف. اقتضاء قاعده 
 ب. نصوص خاص 

  ج. نصوص کثیر
  د. ضرورت دینی

از بر جو« ر علةقت وقتاً اال فی عذر من غيلکل صالة وقتان، و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الو»ت روای فراز ازکدام  -26
 تأخير نماز ظهر و عصر تا غروب داللت دارد؟

 الف. لکل صالة وقتان 
 ب. اول الوقت أفضله 

  ج. لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت
  د. االّ فی عذر من غیر علة

  ت دارد؟ماز با لباس زربافت برای مردان داللنبر عدم جواز  گزینهبا ضميمه کدام « یلبس الرجل الذهب و الیصلی فيهال»روایت  -27
  «ال تعاد» حدیث الف.

 قول بالفصل الب. عدم 
  ج. کبری االنجبار

 د. النهی فی العبادة مفسد لها 
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  کند؟ابت میاز شرائط نماز را ث کدام یک« للواجب المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً»استدالل  -28
  إباحة المکانالف. 
 ستر العورة ب. 
  الطهارة من الحدثج. 
 الطهارة من الخبث د. 

  چيست؟« الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» حکم مسألهمستند  -29
 الف. برائت 
 ب. اشتغال 

 ج. فراغ 
 د. تجاوز 

ر نماز دعلت عدم مشروعيت جماعت « ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة والصالة فریضة »با توجه به روایت  -30
  نافله چيست؟

 نصراف إ .الف
 ظهور  .ب
 قصور مقتضی  .ج
    برائت .د

 «جلد اول»آموزش کالم اسالمی 

 ای خداوند چيست؟منظور از شناخت آیه -31
  ی اوتشریعهای نشانهالف. شناخت خداوند از طریق 

  و روایات ب. شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی
 های تکوینی او ج. شناخت خداوند از طریق نشانه

 د. شناخت خداوند از راه برهان عقلی 
 اند؟ به ترتيب چه نوع ترکيبی« س و فصلجن»و« ماده و صورت»، «جود و عدمو»ترکيب از  -32

  عقلی، خارجی، عقلیالف. 
  ارجیعقلی، عقلی، خب. 
  خارجی، خارجی، عقلیج. 
  عقلی، عقلی، عقلید. 

  ؟نيستحيد صفاتی صحيح کدام گزینه در مورد تو -33
 و صفات الهی تغایر مفهومی دارند. الف. ذات

 ، وحدت و عینیت خارجی برقرار است.ب. بین ذات و صفات ذاتی الهی
 ارجی برقرار است.صاف ذاتی، وحدت خج. بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر او

 فعلی نیست.در مقابل د. توحید صفاتی، مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی 
  تمسک کرد؟ تواننمیبه کدام مورد مستقيماً « توحيد در تشریع و حاکميت» رای اثبات ب -34

 الف. قدرت مطلق خداوند 
 ب. ربوبیت تکوینی خداوند 

 ج. مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات 
 علم مطلق او به مصالح انسانها   د.

  های کدام توحيد است؟توحيد در محبت، از شاخه -35
 الف. توحید افعالی 
 ب. توحید صفاتی 

 ج. توحید عملی 
 د. توحید ربوبی 

  صفاتی هستند؟نوع به ترتيب چه « اراده»و « قدرت»، «علم»صفات  – 36
 الف. اضافی، اضافی، اضافی 

  اضافی ب. نفسی، نفسی،
 ج. اضافی، اضافی، نفسی 

 اضافی  د. نفسی، اضافی،
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 محال عادی چيست؟ -37
 فسه و در ذات عادی خویش محال است.الف. امری که فی حد ن

 وع آن مستلزم محال عادی ذاتی است.ب. امری که فی حد نفسه محال نیست ولی وق
 نین شناخته شده طبیعی ناممکن است.ج. امری که وقوع آن با نظر به قوا

 ع آن با دشواری و سختی همراه است.د. امری که ذاتاً محال نیست امّا وقو
  صحيح است؟، اراده الهیمراحل دوگانه کدام گزینه در مورد  – 38

 الف. مرتبه نخست، ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث 
 ب. هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند 
 ج. هر دو مرتبه فعلی و حادثند 

 اند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث به ذاتیمرتد. هر دو 
 جامع ترین معنای عدل چيست؟  -39

 الف. رعایت مساوات 
 ب. پرهیز از تبعیض 

 ج. مراعات حقوق دیگران 
 اش . نهادن هر چیز در جایگاه شایستهد

  نيست؟کدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی صحيح  -40
 اشیاء نیست بلکه با آن همراه است.ود الف. قضا و قدر عینی مقدم بر وج

 گردد.ایجاد است و به خالقیت برمیب. قضا و قدر عینی از شئون خلق و 
 و ویژگی آنها از سوی خداوند است. ج. قضا و قدر عینی به معنی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیات

 .استهای صفت علم کند و از شاخهد. قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت می

 «الحلقة االولی»دروس فی علم االصول 

 کدام است؟ « اصل»و « دليل محرز»فرق -41
 باید مقطوع باشد بر خالف اصل.  ،الف. دلیل
 حجیت دارد بر خالف اصل.  ،ب. دلیل
 شرعی است بر خالف اصل.  ،ج. دلیل
 کاشفیت دارد بر خالف اصل.  ،د. دلیل

 چيست؟  «حجيت قطع»مراد از  -42
 ذریت و منجزیت الف. مع

 ب. کاشفیت و محرکیت 
 ج. مطابقیت و دلیلیت 

 د.مطابقیت و محرکیت 
  به ترتيب کاشف از چيست؟« تصدیقيه»و « تصوّریه»داللت  -43

 قصد جدّی  -الف. تبادر 
 تبادر  -ب. حال متکلّم 

   اراده متکلّم –ج. وضع 
 وضع  –د. زبان 

 چه طریقی است؟  اطالق گيری برای اثبات مراد متکلم از -44
 الف.قرینه حکمت 

 ب. وضع ولغت  
 ج. تبادر 

 د.احترازیت قیود 
شود که  ه نقل شده، یقين حاصلک اند را نقل کنند و برای کسیشنيده )ع( نفر از علماء، حدیثی را که از امام معصوم 100اگر »مثال  -45

 مصداق کدام است؟ « صادر شده است )ع( این حدیث از امام معصوم
 لف. تبادرا

 اجماع  ب.
 شهرت  ج.
 سیره علماء  د.
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  کدام است؟« صم حتی تغيب الشمس»با فرض قبول مفهوم برای غایت، مفهوم غایت در جمله  -46
 الف. ال یجب االفطار قبل مغیب الشمس 

 ب. ال یجب الصوم بعد مغیب الشمس 
 ج. صم قبل مغیب الشمس 
 د. افطر بعد مغیب الشمس 

 کدام است؟ « اذا کان االنسان عاقالً و بالغاً فليصم حين رؤیة الهالل»در مسأله  «متعلق حکم» -47
 الف. صوم 
 ب. انسان 

 ج. عقل و بلوغ 
 د. رؤیت هالل 

 است؟  از کدام مقدمات برای نماز،« بلوغ »مقدميت  -48
 الف. مقدمه واجب 
   ب. مقدمه وجوب
 ج. مقدمه وجود 
 د. مقدمه علمیه 

 حکم  عقل در موارد علم اجمالی چيست؟  -49
 الف. موافقت قطعیه 
 ب. موافقت احتمالیه 

 ترک مخالفت قطعیه  ج.
 برائت عقلیه  د.

 کدام است؟ « ال شک لکثير الشک»و دليل « الشاک فی الثانية البّد ان یعيد»نسبت بين دليل  -50

 الف. تخصیص 
 ب. تخصّص 
 ج. حکومت 

 د. تقیید 

 هل حدیثبر کرانه شرح چ

 نفس است؟ با کدام یک از منازل جهاد« تصميم بر ترک گناهان و انجام واجبات» -51
 تفکر  .الف
 عزم  .ب
 مراقبه  .ج
 تذکر  .د

 ؟ تر استبيش تر و عاقبتش بدتر و ظلمتشیا در کدام یک از موارد ذیل از همه ریاها سختر -52
 اصول عقاید  .الف
 اخالق  .ب
 عبادات  .ج
 احکام  .د

  تعریف کدام یک از رذائل اخالقی است؟ مل صالح و مسرور شدن به آن و خود را خارج از تقصير دانستن،عزیاد شمردن  -53
 ریا   .الف
 کبر  .ب
 عجب  .ج
 عصبیت  .د

 م چه نام دارد؟ وادی متکبّران در جهنّ -54
 سعیر  .الف
 هاویه  .ب
 سَقَر  . ج
 فلق . د
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  کند؟تمامی اسباب حسد به چه عاملی بازگشت می عليه(اهلل)رحمةی براساس دیدگاه امام خمين -55
 تعزّز  .الف
 عداوت . ب
 خبث طینت  .ج
 خوار دیدن خود  .د

 القی منشأ هر گناهی است؟کدام رذیلۀ اخ السالم()عليهطبق فرمایش امام صادق  -56
 حبّ دنیا . الف
 کذب  .ب
 غضب  .ج
 نفاق  .د

  زندگی انسان چيست؟تأثير آرزوی دراز بر  -57
 فراموشی آخرت . الف
 دلبستگی به دنیا  .ب
 ترک واجبات  .ج
 انجام محرمات  .د
ر اصطالحات زی تعریف کدام یک از« از خود هيچ قدرت و نيرویی نبيند و در همه امور خدا را متصرّف بداند نه خود را بنده»عبارت  -58 

  است؟
 رضا  .الف
 تفویض  .ب
 توکل  .ج
 ثقه  .د

  سط خداوند چيست؟معنای امتحان انسان تو -59
 جدا شدن واقعی خود بشر از یکدیگر  .الف
 علم به امتیاز بشر از یکدیگر  .ب
 امتیاز سعید و شقی  .ج
 اتمام حجّت  .د

  صبر بر چه امری برتر از سایر مراتب صبر است؟ السالم(عليه)براساس روایتی از اميرالمومنين  -60
 معصیت  .الف
 مصیبت  .ب
 طاعت . ج
 نعمت  .د

  شرط قبولی توبه چيست؟ السالم(عليه)براساس روایتی از اميرالمومنين  -61
 پشیمانی از گناهان گذشته  .الف
 ردّ حقوق مخلوق و خالق  .ب
 تصمیم بر عدم بازگشت به گناه  .ج
 توبه کردن در ایّام جوانی  .د

 فرق منزل تفکر و تذکّر چيست؟  -62
 ز نتایج تفکر است؛ تذکر ا .الف
 تفکر از نتایج تذکر است؛  .ب
 قوت تفکر وابسته به قوت تذکر است؛. ج
  ؛تذکر مقدّم بر تفکر است .د

  و ردّ آن به ترتيب چيست؟ حکم استماع غيبت -63
 مستحب  –حرام  .الف
 واجب  –حرام  .ب
 مستحب  –جایز  .ج
 واجب  –جایز  .د
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 شود؟ تمام شکر نعمت چگونه به جا آورده می السالم(عليه)براساس روایتی از امام صادق  -64
 ها پرهیز از حرام .الف
 به کارگیری نعمت در راه اطاعت خدا  .ب
 با گفتن الحمد هلل رب العالمین  .ج
 اظهار ناتوانی از شکر  .د

  ز دیدگاه ارباب معارف و اصحاب علوم حقيقی، شرط اول تحصيل علوم چيست؟ا -65
 نفوس و اخالص نیت تصفیه  .الف
 پرهیز از جدال و مراء. ب
 دوری از برتری طلبی  .ج
 عبودیت  .د

  عالج عمده عملی وسواس چيست؟ -66
 اعتنایی به وسوسه بی .الف
 شیطانی دانستن عمل  .ب
 استعاذه به خدا از شرّ شیطان  .ج
 تضرّع به درگاه الهی  .د

  بر کدام یک  از معارف اسالمی داللت دارد؟ «وا مَا عَمِلُوا حَاضِرَاًوَ وَجَدُ»آیه  -67
 حضور قلب  .الف
 تجسّم اعمال  .ب
 اسرار عبادات  .ج
 لقاء اهلل  .د

تعریف « گيری بر نفس برای تکریم حقداری کامل نفس و بيم از لغزش یا سختنگاه»واجه عبداهلل أنصاری عبارت از دیدگاه خ -68
  کدام یک از مفاهيم ذیل است؟

 زهد  .الف
 تقوا  .ب
 ورع  .ج
 عصمت  .د

 دام نماز است؟ ک« الْوُسْطی الصَّلوةِ»ز طبق قول مشهور بين فقها مراد ا« حَافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلوةِ الْوُسْطی»در آیۀ شریفه  -69
 نماز صبح  .الف
 نماز ظهر  .ب
 نماز عصر   .ج
 نافله نماز عصر  .د

  کند؟انسان را بدون رویه و فکر، وادار به عمل میحالتی در نفس انسان که  -70
 وجدان  .الف
 خُلق  .ب
 عادت  .ج
 فطرت  .د

  مراه امامان است؟هداشت و پس از پيامبر ساخت و استوارش میدام روح همراه پيامبر بود، او را آگاه میک -71
 روح األمین  .الف
 روح القُدُس  .ب
 جبرئیل  .ج
 میکائیل  .د

 چيست؟« الیَلُومُهُمْ علی ما لَمْ یُؤتِه اهلل»تر عبارت معنای صحيح و احتمال مناسب )ره( گاه امام خمينیاز دید -72
 کند.طا نکنند، آنان را مالمت نمیاگر مردم چیزی به او ع .الف
 ا به آنان عطا نکرده، مالمت نکند.مردم را بر آنچه خد .ب
 کنند.المت نمینکند، آنان او را ماگر به مردم چیزی عطا  .ج
 کنند.به او عطا نکرده، مالمت نمیمردم را بر آنچه خدا  .د

 زم السلب و ممتنع التحقق برای ذات کمال مطلق الهی است؟های زیر از صفات الدام یک از گزینهک -73
 حرکت  .الف
 سمع و بصر  .ب
 تکلم  .ج
 علم  .د
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شده  و مقام ظهور اسمائی و صفاتی، چه اصطالحی مقرر« فيض مقدس»به  مقام و اعتبار ذات الهی به حسب مرتبۀ تجلی برای -74
  است؟

 أحدیّت  .الف
 واحدیّت  .ب
 ألوهیّت  .ج
 جمع الجمع  .د

دانست که در آخر الزمان اقوامی دقيق النظر با توجه به این که خداوند متعال می ،السالم()عليهمام زین العابدین اطبق روایت منقول از  -75
  چه سوره و آیاتی را نازل کرد؟ باشند،نگر میفو ژر
 حمد و آیات ابتدایی سوره حدید  .الف
 توحید و آیات ابتدایی سوره حدید  .ب
 حمد و آیات ابتدایی سوره یاسین  .ج
 قدر و آیات ابتدایی سوره الرّحمان  .د

 

 نظام خانواده در اسالم
 يازهای انسان چيست؟ از دیدگاه مزلو آخرین مرتبۀ سلسله مراتب ن -76
  فیزیولوژیک .الف
 ایمنی  .ب
  زیبا شناختی .ج
  عزت نفس .د

  ارۀ ازدواج اشاره دارد؟ترین اصول ادیان الهی دربکدام گزینه به یکی از مهم -77
  تولید مثل هدف مهم و اصلی ازدواج .الف
  نگاه معنوی به ازدواج .ب
 ازدواج با فردی از جنس مخالف  .ج
  زوجیت مرد با چهار زن رابطهجواز  .د

 کدام گزینه در اولویت آخر قرار دارد؟  های مناسب برای انتخاب مرد از دیدگاه اسالم،در ارزیابی مالک -78
  اخالق .الف
  تحصیالت .ب
  شرافت خانوادگی .ج
 مسائل اقتصادی  .د

 اند؟ اعالم کرده ج و روابط جنسی نامشروع،اوليای دین کدام یک از تشریفات ازدواج را به عنوان تفاوت ازدوا -79
  مهریه .الف
 مراسم عقد و عروسی  .ب
  جهیزیه.ج
 خواستگاری  .د

م اهميت کدام یک از اهداف ازدواج از دیدگاه اسال در جهان امروز که رفتارهای جنسی از چارچوب ازدواج قانونی خارج شده، -80
  کند؟بيشتری پيدا می

  جنسی ارضای نیازهای .الف
 آرامش روانی  .ب
  رشد و تکامل شخصیت .ج
  تربیت فرزند .د

  پذیری، عاطفی و احساسی بودن زن اشاره دارد؟به لطافت، آسيب توصيف زنان به کدام عنوان در کلمات اوليای دین، -81
 ریحانه  .الف
  قهرمانه .ب
  امانت .ج
  ضعیفه .د

  از نظر ارزش معادل کدام تکليف دینی مرد به شمار آمده است؟ ،زنتوسط تأمين نيازهای عاطفی و جنسی همسر  -82
  نماز .الف
  روزه .ب
 جهاد  .ج
 حج  .د
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  ترین حق را بر عهدۀ زن دارد؟ چه پاسخی فرمودند؟در پاسخ به این سؤال که چه کسی بزرگ صلی اهلل عليه و آلهپيامبر  -83
  فرزندانش .الف
 همسرش  .ب
  پدرش .ج
 مادرش  .د

 به کدام باور دینی است؟  ها، تأثير ایمانایجاد انگيزه در افراد خانواده و تشویق آن -84
  خدا .الف
  رسالت انبیا .ب
  امامت امامان .ج
  معاد .د

نی ساکخداوند نام او را در زمره چه  مردی که از خدمت به خانواده خودداری نکند، صلی اهلل عليه و آلهطبق فرمایش رسول اکرم  -85
 نویسد؟ می
  صلحا.الف
 شهدا  .ب
  اولیاء .ج
 أنبیاء  .د

  ؟آیدنمیکدام گزینه جزو اصول کلی وظایف والدین نسبت به فرزندان از دیدگاه اسالم، به شمار  -86
  توجه عاطفی مثبت و بی قید و شرط .الف
 رعایت عدالت و مساوات در برخورد عاطفی  .ب
 خانواده  لزوم حفظ اقتدار والدین در .ج
  وظایف والدین پیش از تولد و حتی قبل از انعقاد نطفه .د

  شود؟مانع اثر بخشی بيشتر آن می ،کدام گزینه در انجام تشویق -87
 تشویق بعد از انجام عمل  .الف
  تناسب تشویق با رفتار کودک .ب
  تبیین علت تشویق برای کودک .ج
 تشویق کودک بدون حضور کودکان دیگر  .د

  محروم کردن و جریمه کردن در کدام مرتبه قرار دارد؟ گانه تنبيه،در ميان مراتب پنج -88
  پنجم .الف
 چهارم  .ب
 سوم  .ج
  دوم .د

ز شند و پس ازی مشغول با، والدین باید تا چند سالگی به کودکان خود اجازه دهند که به باصلی اهلل عليه و آلهطبق سفارش پيامبر اکرم  -89
  ها بپردازند؟ليم و تربيت آنآن به تع

  8 .الف
   6 .ب
  7 .ج
   9 .د

  ای باید آغاز کنند؟والدین مسئوليت مهم پرورش عزت نفس مثبت در فرزندان خود را از چه دوره -90
  های نخستین تولدماه .الف
 مرحله اول کودکی )تا قبل از دوران دبستان(  .ب
  مرحله دوم کودکی )دوران دبستان( .ج
 نوجوانی  .د

  به اعتقاد نگارنده کتاب، بر والدین الزم است فرزندان خود را از چه سنی با نماز آشنا کنند؟ -91
  8 .الف
   6 .ب
  7 .ج
  9 .د
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  است؟« بلوغ روانی»کدام گزینه تفسير صحيحی از اصطالح  -92
 توانایی جدا از والدین زیستن  .الف
  کیها و عواطف نسبت به کودتغییر هیجان .ب
 تمایز گذاشتن بین خود و دیگران  .ج
  رغبت به جنس مخالف در عین وحشت از ارتباط با او .د

  د؟فکری برس فرزند انسان در چه سنی به دنبال یک عقيدۀ استوار دربارۀ معنای زندگی است تا به امنيت روانی و آرامش -93
  مرحله اول کودکی )تا قبل از دوران دبستان( .الف
  دوم کودکی )دوران دبستان(مرحله  .ب
 نوجوانی  .ج
 جوانی  .د

  در روابط غير کالمی کدام گزینه مانع مهمی برای تفاهم و تشریک مساعی در زندگی خانوادگی است؟ -94
 تکبّر  .الف
  بخل .ب
  حسادت .ج
  سرد مزاجی .د

  سومين عامل اختالف و درخواست طالق در ایران چيست؟ -95
  مسایل جنسی .الف
 دخالت دیگران  .ب
  مشکالت اقتصادی .ج
 اعتیاد به مواد مخدّر  .د

دانند که در آن فرزندان پيرو والدین هستند و طبعاً بروز اختالف ای را دورانی میشناسان چه محدودۀ سنّی ویژهبسياری از روان -96
  بين ایشان امری نادر است؟

  12تا  6 .الف
   14تا  7 .ب
  18تا  12 .ج
  21تا  15 .د

  کلمات اوليای دین چه دورانی از زندگی فرزند انسان، مرحله وزارت فرزند ناميده شده است؟ در -97
  12تا  6 .الف
  14تا  7 .ب
  18تا  12 .ج
  21تا  15 .د

  از نگاه آیات قرآن چيست؟ ،در موارد نشوز زن ،دومين مرحله حلّ اختالف -98
 جدا کردن بستر  .الف
 تنبیه بدنی .ب
 جدایی در بستر  .ج
  موعظه و نصیحت .د

  مشاورِ مسائل خانوادگی، عالوه بر شرایط عمومی باید واجد چه شرطی باشد؟ -99
  توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با دیگران .الف
  نیّت خلوص و خالی بودن از هرگونه سوء .ب
  بردباری، رازداری و توانایی ادامه مشاوره حلم، .ج
 ها و قوانین خانواده در اسالم رایف توصیهآشنایی با ظ .د

 کند؟ ای از اختالفات و مشکالت زوجين، مشاوره و حکميّت دو داور از خویشاوندان زوجين را توصيه میقرآن در چه مرحله -100
  طالق الف(

  ب( نشوز زوجه
  نشوز زوج ج(
 شقاق  د(

 با آرزوی موفقیت
 «شد.بامعاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میو پذیرش سنجش مدیریت   50001717214421سامانه پیام کوتاه »

 «باشد.در صورت ارسال پیام کوتاه، ذکر نام آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می»


