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 ؟گردد نيازبی بدن از روح است، روح به نيازمند بدن كه اين عين در كه برسد ايمرحله به تواندمی چگونه انسان .1

 بدن هايخواست بر تسلط راه زا د(          نشيني چله راه از ج(            قدر شب احياء راه از ب(            عبوديت راه از الف(    

 

 ...............  ناهگ برابر در انسان روح .2

 .شودمي القلب قسي د(      .دهدمي ادامه خود كمال به ج(         .دهدمي نشان العملعكسب(          .كندمي مقاومت الف(   

 

 بود؟ سوره كدام شد نازل( ص)پيامبر بر كه ايسوره آخرين( س)سلمه ام نقل طبق .3

  نصر د(                     فتح ج(                     صرع ب(                        كوثر الف(     

 

 است؟ شده انسان انسانيت شدن مقدس سبب چيزي چه )ره(مطهري استاد نظر به .4

 خود نوعانهم به محبت د(         حيوان فوق ما خاص شئون ج(        رفتاري وجدان ب(             ذاتي فطرت الف(    

 

 ندارد. مفهومی و معنی اصالً.............. براي آزادي .5

 حيوانات (د                        هااومانيسم ج(                       جمادات ب(                       كنيز و عبد الف(     

 

 است؟ چيزي چه اثرات از«االرض طی» نيز و«بدن از روح خلع» .6

 نشينيچله (د                   عبوديت ج(                    بدن بر سختي و رياضت ب(                روح تربيت الف(    

 

  شمارد؟می مقدس امر يك عنوان به را عدالت انسان وقت چه .7

 .باشد داشته دالتع به علم ب(                                                        .باشد داشته ايمان خدا به الف(     

 .اشدب داشته عدالت به ايمان د(                               .است آفرينتقدس عدالت به نياز ،ظلم از پس ج(    

 

 داند؟می چيزي چه از ترمحبوب را گنهكاران ناله خداوند قدسی حديث طبق .8

 تابستان گرماي در گرفتن روزه (د            شب    در نماز ركعت هزار ج(              ا... سبيل في جهادب(                كنندگان تسبيح تسبيح الف(   

 

  كند؟می حكايت كسانی چه زبان از«االرض فی مستضعفين كُنّا قالوا» شريفه آيه .9

 .كردند هجرت مسال محيط به فاسد محيط از كهكسانيب(                                 .پذيرفتند را ظلم كه كساني الف(   

 .شدند فاسد بد محيط در و نكردند هجرت كه كساني د(                   .نداشتند كار توان و بودند فقير كه كساني ج(  
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 دارد؟ پيامی چه ساسانی سالطين عادت به( ع)اميرالمؤمنين ازمردم استقبال حكايت .10

 .كرد حتراما بايد را حق ائمّه فقط ب(                                              بزرگان همة احترام لزوم الف(   

 ع()ائمه هب قديم از ايرانيان عالقة د(.                                  باشند آزاد و بپرهيزند ذلت از مردم ج(   

 

  چيست؟ بشري جوامع امروز بزرگ درد .11

 ماعياجت آزادي بدون معنوي زاديآ تأمين ب(                     معنوي آزادي بدون اجتماعي آزادي تأمين الف(    

 عياجتما آزادي بوسيله معنوي آزادي كسب د(                      معنوي آزادي بوسيله اجتماعي آزادي كسب ج(  

 

 يعنی؟ غيب به ايمان .12

 .كنيم درك توانيمنمي خود حواس با ام كه هست عالم در هاييواقعيت كه اين به ايمان ب(                      مخفي و نهاني امر هر به ايمان الف(   

  موارد همه د(                                   نيانج و مالئكه به ايمان ج(  

 

 كند؟می اشاره اينكته چه به«االخالق مكارم التمم بعثت انی»:فرمود كه( ص)اكرم پيامبر روايت .13

 .كنممي تمام را آن من و بود صرمخت پيشينيان اخالق ب(                                      .كنم تكميل را نيك اخالق تا شدم مبعوث من الف(  

 هيچكدام د(          .كنم تكميل است بزرگواري روح آن در كه اخالقي تا شدم مبعوث ج(  

 

  چيست؟ ما وظيفه بود فاسد و آلوده ما محيط و شهر اگر .14

 .نماييم دوري اهانگن از  و كرده محافظت خود از بايد الف(  

 .  اييمنم مهاجرت شهر آن از بايد نتوانيم اگر و كنيم مبارزه فساد عوامل بارا اصالح كرده و  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(  

 

  چيست؟ در حيوان با انسان سیاسا تفاوت .15

 .است انسان از بيشتر نحيوا در بد صفات ب(                              .است بيشتر تمايل انسان در و غريزه حيوان در الف(     

 .است ترمقاومز انسان وادث ادر برابر ح حيوان د(                        .است بالفعل كمتر و بالقوه بيشتر حيواني هر از ناانس ج(    

 

  دارد؟ نياز چيزهايی چه به رشد براي زنده موجود .16

 امنيّت -حيات -آزادي (د          تربيت -اكسيژن -امنيّت ج(          آزادي -امنيّت -تربيت ب(              تربيت -غذا -آب الف(     
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  .افتدمی خطر به عدالت و اخالق بشود.......  از منفك علم اگر .17

 مذهب و دين (د                                ايمان ج(                             بشردوستي ب(                         بشري تجربه الف(   

 

 دارد؟ نياز چيزي چه به نشود اسارت و زبونی گرفتار انسان اينكه براي)ره( مطهري استاد نظر از .18

 كدام هيچ (د               عدالت و اخالق ج(               جهاد و هجرت ب(              شريب تجربه و الهي علم الف(    

 

  است؟ صحيح زير هايگزينه از يك كدام .19

 .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(    

 

  ؟گوشزد می كرد را چيزي چه رسيد؛می تجّار به كه هنگامی( ع)اميرالمؤمنين .20

 .است شما كمين در يطانش كه باشيد مواظب ب(                                       .كنيد رها را كار و كسب نماز هنگام الف(    

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


