
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 تربیت در پرتو عبادت چهارماالت آزمون سؤ

 

 آزمون چهارم تربیت در پرتو عبادت
 

 لینک گروه آزمون یار فرهنگیان:
https://t.me/joinchat/AoRHB۰e۲EOe_kvgwi٥۰٤CQ 

  
 :مدیران گروه تدوین توسط
Bec3 

Hadiss 
 

 .انتشار این فایل بدون ذکر نام گروه و منبع از نظر اخالقی جایز نمی باشد

۱ 
 



 

 ردیف االتســؤ هاي صحیــــح پاسـخ

 1 توان آموخت یم  میبسم اللّه الرحمن الرح که از ییها از جمله درس د) گزینه الف و ب صحیح است

 2 در کلمات کدام سوره طرح شده است؟ اتیتمام مسائل اله ياستاد مطهر دگاهیاز د الف) سوره حمد

به  ریکدام مفهوم ز ،ندارد که صد درصد به مقصود برسد ینیباشد، تضم ایکه هدفش دن یکس از عبارت ج) قسر
 د؟یآ یدست م

3 

به شرط صالح بودن عمل صالح و  د) اعمال کفار
 ایمان به خدا مورد پذیرش است

 اعمال کفار در چه صورت مورد پذیرش خداوند است؟
4 

 تیشرط نیاست و ا یاعمال و الزم حسن فاعل رشیپذ يبرا یشرط اساس ز،یبه خدا و روز رستاخ مانیا قراردادي
 .ستی............. ن تیشرط کی

5 

قابل تصور اخالص است که از خدا  ریحد غ انگریبج) 
 خواستند. یجز خدا نم

 ست؟یچ انگریب منْکُم جزاء و ال شُکوراً دیانَّما نُطْعمکُم لوجه اللّه النُر فهیشر هیآ
6 

 7 با کدام واژه انطباق بیشتري دارد؟ ء یکُلَّ شَ سعتو یو رحمت آیه شریفه ج)رحمان

 8 با کدام گزینه تناسب بیشتري دارد؟  هلْ جزاء االحسانِ اال االحسانآیه شریفه  د) شکر

ج) اهل دنیا و اهل آخرت هر دو بنا بر اراده و سعی 
 خویش در وصول به هدف شان کمک می شوند

هم آن دسته را ما مدد می کنیم و هم به این دسته مدد می رسانیم.  کُال نُمد هؤُالء و هوالءبا توجه به آیه 
 کدام تفسیر با نظام طبیعی جهان مطابقت دارد؟

9 

د) براي اینکه انسان را بیازماید که چه کسی عمل 
 نیکو و صواب انجام می دهد

آفرینش مرگ و زندگی براي  اَحسنُ عمالً کُمیاَ بلُوکُمیل وهیخَلَقَ الْموت و الْح ياَلَّذبر اساس آیه شریفه 
 چیست؟

10 

 لیدل ملَکوت السموات یادم لَنَظَرُوا ال یحولَ قُلُوبِ بن حومونَی نَیاطیالشَّ لوال اَنَّ تیبر اساس روا انیدر قلوب آدم یطانیوساوس شج) 
 ست؟یها چ دهیپد قتیانسان از مشاهده ملکوت و حق تیمحروم

11 

 12 بر اساس فقه شیعه در قرائت نماز پس از حمد الزم است کدام عمل زیر انجام شود؟ یک سوره کامل از ابتدا تا پایان خوانده شودج) 

 13 ترکیب مدح و شکر خالص و بی پیرایه با کدام واژه هماهنگ است؟ الف) حمد

 14 شود در مورد کدام گزینه صحیح است؟ تعبیر فرزند بالغ این جهان که به عنوان یک امتیاز محسوب می ج) انسان

 15 تفاوت صراط و سبیل چیست؟ یاصلهاي است که به راه  یفرع يراه ها لیسبب) 

۲ 
 



 

 است. یصراط همان راه اصل و شود یم یمنته
 يبرا يدر متن وجود انسان، استعداد فطرب) 
 وجود دارد. یقیبه کمال حق دنیرس

 کدام است؟ یو ابداع کردن یاست نه خلق کردن یراه تکامل کشف شدن هدرست از جمل ریتفس
16 

ا نداشته باشد، عمل نباشد و توجه به خد امتیمعتقد به ق یاگر کسجمله زیر با کدام گزینه کامل می شود؟  الف) ملکوتی
 نخواهد داشت ... او وجهه

17 

 18 باشد وجود ندارد؟چرا در زبان فارسی کلمه جامعی که مترادف کلمه اهللا  د) همه موارد صحیح است

خالص براي خدا هرکس چهل شبانه روز خود را  گهربار زیر از کدام پیشواي معصوم نقل شده است حدیث پیامبر اکرمالف)
 از کیست؟ چشمه هاي معرفت و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاري می شود کند

19 

ج) عبادت خداوند، براي خدا قائل به شریک نشدن، 
 صاحب اختیار نگرفتن عالمان دینیرب و 

و ال  ئاًیاَال نَعبد اال اللّه و ال نُشْرِك بِه ش نکُمیو ب نَنایکَلمۀٍ سواء ب یاَهلَ الْکتابِ تَعالَوا ال ایقُلْ در آیه شریفه 
خداوند براي وحدت از پیروان ادیان سه چیز خواست. آن سه چیز به  بعضُنا بعضاً اَرباباً من دون اللّه تَّخذَی

 ترتیب کدام است؟
20 

 21 در بین نام ها و صفت هاي خداوند کدام یک نمایانگر ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است؟ ج) اهللا

 22 بیانگر کدام نوع از توحید است؟ نینستع اكینعبد و ا اكیادر سوره حمد آیه  الف) توحید عملی

 23 ، رب به چه معناست؟رب تیانا رب االبل و للبدر عبارت عبدالمطلب  الف) صاحب اختیار

 24 وجود دارد؟ نعبد اكیا مفهوم نهیدر کدام گز است حیالف و ج صحد) 

 هم؛یالمغضوب عل ریغ هم؛یانعمت عل نیصراط الذد) 
 نیو ال الضال

 آیات سوره حمد از خدا می خواهیم راه گمراهان و غضب شدگان را نپیماییم؟در کدام یک از 
25 

ج) زبان عربی زبان کتاب آسمانی و دین و مذهب 
 ماست

 ست؟یچ یزبان عرب يها کالس لیو تشک يریبر لزوم فراگ ياستاد مطهر لیدل
26 

ج) رحمتی است که موجودات در بازگشت به سوي 
 حق مشمول آن می شوند

 رحیمیه به چه معناست؟رحمت 
27 

سخن گهربار زیر از کدام پیشواي معصوم نقل شده است؟ سوره والفجر را در نوافل و فرائض خودتان  ب)امام صادق
بخوانید که سوره جدم حسین بن علی است.عرض کردند به چه مناسبتی سوره جد شماست؟ فرمود آن 

 تآیات آخر سوره والفجر مصداقش حسین علیه السالم اس
28 

۳ 
 



 

 29 است؟ دیکدام نوع از توح انگریب نینستع اكینعبد و ا اكیا هیسوره حمد از اول سوره تا آ ب) توحید نظري

و اطعام  شانیخانواده ا ) وع( منانؤرمیام هدربارب) 
 ازمندانیبه ن يطعام و افطار

 نازل شده است؟ یلیو به چه دل یدر وصف چه کس یهل أت هسور
30 

در حضور.. به این تعبیر دعا کرد خدایا مرا محتاج خلق خودت نگردان حضرت فرمود دیگر این  شخصی ب)حضرت امیر
 طور نگو عرض کرد پس چه بگویم فرمود بگو خدایا مرا محتاج بدان خلق خودت قرار نده

31 

ج) انسان در ضمن عمل اجتماعی و هماهنگ با 
جامعه توحیدي ساخته می شود نه منفصل از قافله 

 یداهل توح

 ضمیر جمع در ایاك نعبد بیانگر چیست؟
32 

با توجه به  گریبه همد یاجازه کمک رسانب) 
خداوند  ياز سو گریکدیبه  يجامعه بشر يازهاین

 داده شده است.

 درست  است؟ ریز ه هايجمل از کیکدام  يالبرِّ و التَّقو یتعاونوا عل هیطبق آ
33 

عبادت همه مجودات در یک سیر تکوینی و غیر اختیاري که الزمه ناموس هستی است به سوي خداوند در  االُمور رُیاللّه تَص یاَال الب) 
 حرکتند با کدام یک از آیات زیر تناسب دارد؟

34 

 35 است؟ ریکدام عبارت ز انگریب یالکرس هیدر آ النُّورِ یمنَ الظُّلُمات ال خْرِجهمیآمنُوا  نَیالّذ یاَللّه ول فراز د) الف و ب صحیح است

فرازهاي ارزشمند اکبر، اهللا اکبر، اهللا اکبر علی ما هدانا، اهللا اکبر علی ما رزقنا من بهیمه االنعام، الحمد هللا  ج) نماز عید قربان
 علی ما ابانا ... مستحب است قبل و بعد از کدام نماز تکرار شود؟ 

36 

جهان  ییآمدن و از او یعنیخداوند رحمان است ج) 
 یعنیاست  میمظهر رحمت است و خداوند رح

مظهر رحمت  زیجهان ن ییاو يبازگشتن و به سو
 است.

 ست؟یدر چ میفرق رحمن و رح

37 

 یو سرگردانند هر لحظه راه ریندارند، متح شیدر پ یو مشخص نیاز مردم راه مع یگروه دیفرما یقرآن م ب) ضالین
 کند؟ یم ادیگروه به کدام واژه  نیاز ا ؛رسند ینم ییگرفته و به جا شیرا پ

38 

الف) ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات 
 است

 کدام گزینه با اشتقاق کلمه اهللا از اله مناسب است؟
39 

٤ 
 



 

 40 مناسب است؟ ولَه با اشتقاق کلمه اهللا از نهیکدام گز است حیب و ج صحد) 

 41 مناسب تر است؟ اَنفُسهم و اَموالَهم بِاَنّ لَهم الْجنَّه نَیمنَ الْمؤمن يان اللَّه اشْترکدام گزینه با مفهوم آیه  نیت با همراه عمل پذیرشالف)

 42 کدام گزینه بیانگر پذیرش عمل در پیشگاه خداوند است؟ ج) نیک و حسن بودن فعل و فاعل

 43 است؟ حیآغاز کارها با نام خدا صح زهیدرباره انگ نهیکدام گز د) همه موارد صحیح است

 44 است؟ حیصح درباره اوج عبادت نهیکدام گز کامل گردد. یکه خداشناس یزمانب) 

 ده،یقع و تیو ن شهیکه معتقد است: اند ندیگو یم يتفکّر به درست است؟ ریز فیتعر هدربار نهیکدام گز الف) اصاله العملی
 قائل است یصرفا ارزش مقدّم تین يبرا تیذهن و تینیعو تحت عنوان  ستین لیاص

45 

 46 درست است؟ اتیانَّماَ الَاعمالُ بِالنّ تیباره روادر نهیکدام گز است دهیرس یو سنّ عهیش انیمتواتر م تیروا نیاد) 

 47 کدام گزینه درباره نام هاي پروردگار متعال صحیح است؟  د) الف و ج صحیح است

 چیرا و ه چیاست ه یمدع  سمیالیستانسیاگزب) 
خود مقصد و  يوجود ندارد و انسان خود برا يمقصد

 .ندیآفر یارزش م

 درست است؟ نهیکدام گز
48 

 يهم به سوهماهنگ همه با یدر حرکت يدیما مردم جامعه توح ا،یخدا است؟ ریجمله ز یمعن نهیکدام گز ب) ایاك نعبد
 میفرمان تو روانه تو و گوش ب

49 

درست  مختلف و متفرق است تان،یکوشش ها انیشما آدم یلَشَتّ کُمیانَّ سع هیباره آدر ریکدام مطلب ز رساند. یانسان را م کمالالف) 
 است؟

50 

اللّه و  یاللّه و رسوله فَهِجرَتُه الَ یفَمنْ کانَت هجرَتُه ال وجود دارد؟ ریز تیدرروا یکدام مفهوم مهم قرآن ب) هجرت
 هیما هاجرَ ال یفَهِجرَتُه ال تَزَوجهایاَو امرَأَةٍ  بهایصی ایرسوله، و من کانت هجرتُه لدن

51 

است که از اول جهت مشخص  یراه میراه مستقب) 
 دارد.

 درست کدام است؟ هجملکدام یک از دو 
52 

گاه  هیو تک ییاعتماد نها یعنی نینستع اكیاب) 
 هیقلب انسان و آنچه که نفس االمر انسان به آن تک

 خدا باشد. یستیدارد، با

 درست است؟ ریز هنیاز دو گز کیکدام 
53 

 54 کدام یک از عبارت هاي زیر مفید توحید در کمک خوستن است؟ ج)ایاك نستعین

٥ 
 



 

 55 کدام است؟ راً و اما کَفُوراًاما شاک لَیالسب ناهیانّا هدگزینه صحیح بر اساس آیه شریفه  ب وج

 56 کدام است؟ رْفَعهیو الْعملُ الصالح  بیالْکَلم الطَّ صعدی هیالگزینه صحیح در تفسیر آیه  د) همه موارد صحیح است

این جمله به جز سوره توبه جز سوره و آیه ) ج
 مستقل است

 کدام است؟ میبسم اهللا الرحمن الرحدرباره  حیصح نهیگز
57 

 58 درباره قرآن کدام است؟ حیصح نهیگز قرآن هردو معجزه است. میالفاظ و مفاهج) 

رابطه  کیو مالک  یاسیرابطه س کیملک الف) 
 است. ياقتصاد

 کدام است؟ درباره کاربرد روزمره ملک و مالک حیصح نهیگز
59 

 60 گزینه صحیح درباره مفهوم جان عمل کدام است؟ ج) اخالص

ج) رحمت رحیمیه یک حمایت مخصوص براي اهل 
 حقیقت است و دنیاطلبان از آن محرومند

 گزینه صحیح کدام است؟
61 

 یبه ... بازگشت م میکن لیرا اگر تحل یاسالم یمبان تمام کدام است؟ ریز ۀجمل لیتکم يمناسب برا نهیگز ب) توحید
 کند.

62 

 63 گویند اندیشه ها و نیت ها براي عمل به اصطالح ارزش ... داردمعتقدان به تفکر مادي می  ج) مقدماتی

 64 مفسرین در خصوص کدام مفهوم اتفاق نظر دارند که تمام آن از آن خداست؟ ج) حمد

 65 نام کتاب معروف سیبویه و موضوع آن چیست؟ ب)الکتاب ادبیات عرب

 66 است؟ یو آخرت  چه نسبت اینسبت دن د) الف و ب صحیح است

 67 رود؟ یکدام گروه به کار م يبرا واژه حبر و احبار الف) دانشمندان یهود

وقتی از ناحیه الف به ب خیري برسد، انسانیت ب اقتضا می کند که نسبت به الف اظهار امتنان بنماید؛  ب) شکر
 براي این خیر و اظهار امتنان واژه ... به کار می رود. 

68 

که انسان در کردار خالصانه تر رفتار کند عنایات خداوند بیشتر شامل حالش می گردد در این زمان  هر چه ج)مرحله رضا و تسلیم
 بنده به چه مرحله اي رسیده است؟

69 

 70 همواره بایستی در کنار تسلیم به خداوند انکار مظاهر طغیان قرار گیرد تا ... کامل گردد الف) ایمان

٦ 
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