
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر گروه :مهندس بیات

 با تشکر از ادمینهای گروه  و دوستان برای جمع اوری سواالت

 

 التماس دعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه سواالت ازمون پرتو عبادت مرحله اول

 

 سازی هوشمند خدمت ضمن گروه لینک

https://t.me/joinchat/BNNmbE4Pwf0mIL45WaFVxw 

 آزمونها سوال نمونه و محتوا کانال

@MohtavaNemunesoal 



 

 

ردی

 ف

 جواب سواالت

 برای زیر( افعال و اقوال)توصیفات از یک کدام  از دیدگاه استاد مطهری 1

                                                      شود؟ می محسوب شرک خدا غیر

 

توصیفاتی که حکایت گر 

تسبیح و تکبیر و تحمید و 

ستایش ذات کامل و غنی 

 .مطلق است

بر اساس آیة زیر واجدان مصرف زکات چند گروه  2

                                      هستند؟

اْلمُؤَلََّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ ِفی إِنََّمَا الصََّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الَْمساکینِ وَ الْعاِملینَ عَلَْیها وَ "

الرَِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللَّهِ َو ابْنِ السََّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیٌم 

 60توبه /  "حَکیمٌ 

 گروه8

ردگار،هیچ موجودی با توجه به کدام یک از مراتب توحید، جز ذات پرو 3

شایستة عبادت 

                                                                                    نیست؟ پرستشو

                    

 توحید عبادی

 

إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً تَْملُِکُهمْ وَ أُوتَِیتْ مِنْ کُلِّ "سورة نمل 23و24در آیةشریفه  4

 "ا یَسْجُُدونَ لِلشَّْمسِ مِنْ دُونِ اهللِ شَیْءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِیٌم وََجْدتُها وَ قَوْمَه

گزارش هدهد از قوم سبا ناظر به پرستش کدام پدیده توسط آنان 

                                                  است؟

 خورشید

 عبارت زیر از کدام شخصیت است؟ 5

من ، هم در روح خودم و هم در جهان یک خالئى را ، یک جاى خالى را 

احساس مى کنم که هیچ چیز نمى تواند آن را پر کند مگر یک معنویتى. ... 

"                                       

 

 جواهر لعل نهرو

روح عبادت، ذکر است که در عرفان به ...................... تعبیر می  6

                  .شود

 حضور

 «کردن ادا را نماز حق و نماز با تفکَّر نماز با حضور قلب، » در کدام گزینه  7

                       دارد؟ وجود

 اقامه نماز

مجازات "اصلی در اصطالح علمای علم اصول با این موضوع وجود دارد: 8

اصل  "کسی که از تکلیف آگاه نیست و تقصیری در کسب اطالع ندارد

 مزبور چه نام دارد

 قبح عقاب بال بیان



 

 

رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم، نماز به چه طبق فرمودة  9

چیز تشبیه شده است که انسان روزی پنج بار خود را در آن شستشو می 

 کند؟

چشمة آب گرمی که در 

خانة انسان 

                  .است

تمایز مذهب تشیَّع از سایر مذاهب اسالمی در  10

                                                   چیست؟

پیوند عبادت و والیتِ انسانِ 

 .کامل است

پایدار ترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و اصیل ترین ابعاد وجود او  11

 در کدام حس تبلور می یابد؟

حس نیایش و 

                    پرستش

کلمه ال اله اال اهلل کدام یک از مراتب توحید را شامل می  12

                    شود؟

  همه مراتب توحید

 

گزینه درست در باره حکم نماز طواف در حج تمتع و حج عمره کدام  13

                        است؟

 .در هردو واجب است

توجه و خضوع و تعظیم و تکریم نسبت به چیزی، در چه صورتی عبادت  14

       محسوب می شود؟

اگر جنبه تقدیس و پرستش 

 .پیدا کند

در اکراه و اجبار، پای تهدید                           تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار چیست؟ 15

انسان در میان است بر 

 خالف اضطرار

اساسی ترین پیام قرآن و پایة تمام پیام های دیگر که اختصاص به پیامبر  16

 آوران پیام همه رسالت سرلوحه و نداشته خاتم صلی اهلل علیه و آله و سلم 

                 است؟ کدام باشد، می الهی

 پیام توحید

 

با کدام یک از "ال ُیکَلِّفُ اهللُ نَفْساً إِلَّا وُسَْعها  "سورة بقره 28فراز آیة  17

       مفاهیم زیر تناسب دارد؟

 تکلیف بما الیطاق

 ابعد از ایمان به خد در چه حدی است؟ طبق فرمودة امیر مؤمنان علی علیه السالم مرتبة نماز 18

 

نفی هرگونه نقص و کاستی   کدام است؟"تسبیح و تنزیه خدا "گزینة صحیح برای مفهوم 19

از قبیل 

فنا،محدودیت،نادانی،ناتوانی

،بخل ،ستم و امثال اینها از 

 خدا

 آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا"بقره سوره 183 آیه برابر  خداوند فلسفه روزه داری را 20

 چه در "تَتَّقُونَ لََعلَّکُمْ  قَبِْلکُمْ مِنْ الَّذینَ  عَلَى کُتِبَ  کَما الصِّیامُ عَلَیْکُمُ  کُتِبَ

                                                          داند؟ می

 تقوی و پرهیزگاری



 

 

خوردن بنابر دیدگاه کدام فیلسوف مسلمان ایرانی گردش آسمان، تکان  21

زمین، ریزش باران، جریان آب؛ پرستش و عبادت خداوند 

                                           است؟

 فارابی

22   
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