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 چيست؟ «اكبر جهاد» دقيق معناي مطهري استاد نظر .از1
 اماره نفس با مخالفت( الف

 بندگي مسير در موانع رفع( ب
  نبودن خدا جز كس هيچ اسير( ج

 موارد همه( د
 

 كند؟مي اشاره اينكته چه به «االخالق مكارم التمم بعثت اني»: فرمود كه( ص)اكرم پيامبر .روايت2
 .كنم تكميل را نيك اخالق تا شدم مبعوث من( الف

 .كنممي تمام را آن من و بود مختصر پيشينيان اخالق( ب
  كنم. تكميل است بزرگواري روح آن در كه اخالقي تا شدم مبعوث( ج
 هيچكدام( د
 

 چيست؟ انسان معنوي آزادي هاينشانه از .يكي3
    .شنودمي بيشتر و گويدمي سخن كم( الف

 .دهد انجام تواندمي بخواهد كاري هر( ب
     .گذاردمي احترام ديگران آزادي به( ج
  بر او تسلط يابد. و خشم اين كه هواي نفس نه شود مسلط خود نفس هواي و خشم بر( د
 

 ؟ه بودچ ؛كردمي سلب را ديگران آزادي قديم در بشر كه اين اساسي علت مطهري استاد نظر .به4
      طلبي منفعت( الف
  جوامع آن بر حاكم قوانين( ب
      خرديبي و جهل( ج 
  آنان فلسفي تفكر طرز( د
 

 .نيست ليعم و ميسر..............  بدون..............  بنابراين است ديگر امور وجود به شانتحقق امور از .برخي5
     استبعاد -استثمار( الف
 اجتماعي آزادي -معنوي آزادي( ب
     معنوي آزادي -اجتماعي آزادي( ج
 آزادي اجتماعي -فردي آزادي( د
 

  چيست؟ ما وظيفه بود فاسد و آلوده ما محيط و شهر .اگر6
 دوري نماييم. گناهان از كرده و  محافظتبايد از خود ( الف
   ماييم.ناگر نتوانيم بايد از آن شهر مهاجرت  وبا عوامل فساد مبارزه كنيم كرده و   اصالحا ر خود محيط و شهر (ب

 .است مسئولين وظيفة نداشتيم قدرت اگر و كنيم مبارزه فساد عوامل با بايد داشتيم قدرت اگر اوالً( ج
 .نداريم خاصي وظيفه( د
 

  است؟ كدام ترتيب به انسان ربوبيّت درجات .اولين7
     نفس بر تسلط -خاطرات تملك( الف
 خارج جهان بر تسلط- نفس بر تسلط( ب
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     خاطرات تملك -نفس بر تسلط( ج
 خارج جهان بر تسلط -خاطرات تملك( د
 

 است؟ عبادت در افراط نمونة يك .كدام8
    حافي بُشر( الف
   خثيم بن ربيع( ب
   عياض بن فضيل( ج
 القين بن زهير( د
 

  چيست؟ در حيوان با انسان اساسي .تفاوت9
   .است بيشتر تمايل انسان در و غريزه حيوان در( الف

 .است انسان از بيشتر حيوان در بد صفات( ب
 است. بالفعل كمتر و بالقوه بيشتر حيواني هر از انسان( ج

 .است ترمقاوم انسان از حوادث برابر در حيوان( د
 

  دارد؟ نياز چيزهايي چه به رشد براي زنده .موجود10
      تربيت -غذا -آب( الف
 آزادي -امنيّت -تربيت( ب
     تربيت -اكسيژن -امنيّت( ج
 امنيّت -حيات -آزادي( د
 

  باشد؟ آزاد خواهدمي چيزي چه از انسان،  معنوي آزادي .در11
     مادي و اجتماعي تعلقات از( الف
 خودش از( ب
      شيطاني تفكرات از( ج
 جامعه بر حاكم قوانين از( د
 

  است؟ چيزي چه به «اسالم» ارزش مطهري استاد نظر .به12
   جامعيت( الف
   خاتميت( ب
   عبادي دستورات( ج
 بودن كامل( د
 

 . افتدمي خطر به عدالت و اخالق بشود.......  از منفك علم .اگر13
   بشري تجربه( الف
   بشردوستي( ب
   ايمان( ج
 مذهب و دين( د
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 ؟دارد چيزي چه به نياز نشود اسارت و زبوني گرفتار انسان اينكه براي مطهري استاد نظر .از14
   بشري تجربه و الهي علم( الف
  جهاد  و هجرت( ب
   عدالت و اخالق( ج
 كدامهيچ( د

 ".برديم بين از را خود......  گويدمي ديگران براي را خودش بيچارگي و درد كه كسي": ( ع)علي امام روايت .طبق15

    عزت( الف
    ايمان( ب
    اعتماد( ج
 انسانيت( د
 

 . است..............  بگيرد را طلبي منفعت  جلوي جامعه در تواندمي كه چه آن مطهري استاد نظر .به16
   مدني قوانين( الف
   شيسمآنار( ب
    تقوا( ج

 اسالم )د
 

  است؟ صحيح زير هايگزينه از يك .كدام17
 .است عبادت و دعا و مفاتيح دين اسالم( الف

 .است بيكارها كار عبادت و دعا و است اجتماعي دين فقط اسالم( ب
 است. دو هر در تفريط و افراط مخالف بلكه است، فقط اجتماعي دين نه و فقط مفاتيح دين نه اسالم( ج
 .است اخالقي تعليمات دين فقط اسالم( د
 

 .......   با است مساويوند خدا .بندگي18
  خدا غير از آزادي( الف

  افتادگي عقب و تحجر( ب 
  انسان آزادي رفتن دست از و اسارت( ج
 آزادي و اراده دادن دست از( د
 

  زد؟مي فرياد را چيزي چه ؛رسيدمي تجّار به كه هنگامي( ع) .اميرالمؤمنين19
 .كنيد رها را كار و كسب نماز هنگام( الف

 .است شما كمين در شيطان كه باشيد مواظب( ب

 .كنندمي كار كه كساني سعادت به خوش( ج
 . كنيد تجارت سپس بياموزيد را تجارت شرعي احكام( د
 

  چيست؟ ؛كندمي معصيت گاهي انسان كه اين در اساسي .عامل20
   گناه شمردن سبك( الف
   غفلت( ب
   دنيا به تعلق( ج
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 جهالت( د


