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با تشکر از ادمینهای گروه و دوستان برای جمع آوری سواالت
خانم ها :سما،الهه و سمیه
و
آقای عبدالرضا میرزاوند

التماس دعا

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی
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1

کدام گزینه از آیۀ شریفۀ ":ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما
نوشته (واجب) شد ،چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده
بود ،باشد که پرهیزگار شوید " .فهمیده نمی شود؟

2

بر اساس آیۀ شریفۀ « :وَمَا کَانَ لِرَسُول أَنْ یَأْتِیَ بِآیَۀ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» کدام
گزینه صحیح است؟

3

میان زاهد و عابد کدام یک از نسبتهای چهارگانۀ منطقی برقرار است؟

4

در اخبار شیعه عبارت « :رُهبانٌ بِالَّیلِ ،لُیوثٌ بِالنَّهار؛ یعنی :زاهدان شب و
شیران روز» دربارۀ اصحاب و یاران کدام معصوم ،بیان شده است؟

از دیدگاه شهید مطهری کدام وسیله از هر وسیلۀ دیگری برای تربیت انسان
5

در اخالق و روح بشر موثرتر و نافذتر است؟

از دیدگاه شهید مطهری ،کدام عنصر پشتوانۀ اخالق وعدالت واقعی و سهل
6

الوصول در زندگی اجتماعی است؟

7

اصطالحا « منصرف ساختن ذهن از ماسوی اهلل و توجه کامل به ذات حق
برای تابش نور حق بر قلب » را چه می گویند؟

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی

روزه موجب صحّت بدن و سالمتی تن
است.

پیامبران معجزه را به اذن خدا انجام می
دهند.

عموم و خصوص من وجه

حضرت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف

عبادت

ایمان و باور واقعی به خداوند

عرفان
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این سخن پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم که فرمودند ... « :عبادت خدا را
8

مبغوض و منفور نفس خودت قرار مده » با کدام گزینه تناسب دارد؟

مدیریت عبادت

این عبارت گهربار حضرت امام علی علیه السالم که می فرماید« :خدایا! تو
را پرستش نکردم به طمع بهشتت و نه از ترس جهنّمت ،بلکه تو را چون
9

شایستۀ نیایش و پرستش دیدم ،پرستش کردم ».با کدام گزینۀ زیر

روح عبادت

مناسبت دارد؟

10

آیۀ شریفۀ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا» ،به کدام یک
از مراحل و منازل خداوندگاری اشاره دارد؟

بینش و تسلط بر نفس

آیۀ شریفۀ " :التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ
11

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِینَ " به ترتیب بر کدام یک از جنبه های دین اسالم داللت دارد؟

درونی و جامعه گرایی

با توجه به بیتهای زیر کدام گزینه صحیح است؟
12

«گر از دوست چشمت به احسان اوست  /تو در بند خویشى نه در بند

شایستگی معبود

دوست
خـالف طریقـت بود کاولیـا  /تمنّــا کننــد از خــدا جز خــدا

13

باور اسالمی در بارۀ « اقرار و اعتراف به گناه» چیست؟

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی

اعتراف به گناه نزد دیگران جایز
نیست.
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بر اساس آیۀ " :الذین ان مکناهم فی االرض اقامو الصالۀ و آتوا الزکاۀ و امروا
بالمعروف و نهوا عن المنکر" شاخصۀ حکومت اسالمی به ترتیب عبارت
است از:

برپاداشتن نماز ،پرداخت زکات ،امربه
معروف ،نهی از منکر

15

بر اساس حدیث قدسی« أَنینَ المُذنِبینَ أَحَبُّ إلى اهللِ مِن تَسبیحِ
المُسبِّحینَ» ،گزینۀ درست کدام است؟

نالۀ گنهکاران نزد خدا محبوب تر از
تسبیح کنندگان است.

16

بر اساس دیدگاه شهید مطهری خدمت به خلق ارزش واالیی است ،امّا
شرطی دارد و آن عبارت است از:

انسانیت

17

بر مبنای آیۀ شریفۀ « وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالۀِ وَ إِنَّها لَکَبِیرَۀٌ إِلَّا عَلَى
الْخاشِعِینَ » .برای انجام فرمان های الهی از چه وسیله ای باید یاری جُست؟

14

18

شکیبایی و نماز

برابر آیۀ شریفۀ « :وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَ ٌ
ع
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا » حفظ مراکز عبادی ملت ها در الف و ج هردو صحیح است.
پرتو کدام عمل محقق می شود؟

19

برخورد شدید پیامبر با عده ای از اصحاب که عبادت را تنها در نماز خواندن
و اعتکاف در مسجد خالصه کرده بودند ،بیانگر کدام گزینه زیر است؟

همۀ گزینه ها درست است.

20

بنا بر تعریف ابن سینا در کتاب اشارات ،کسی که بر انجام عبادات مراقبت و
مواظبت می کند ،چه نامیده می شود؟

عابد

بنابر معنی آیۀ شریفۀ « :وَامّا بِنِعمَۀِ رَبِّکَ فَحَدَّث » گزینۀ صحیح کدام
21

است؟

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی

نعمت های الهی را باید بازگو کنیم.
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به موجب کدام قوّه است که ذهن ما هر لحظه از موضوعی متوجّه موضوعی
دیگر می شود و به اصطالح تداعی معانی و تسلسل خواطر صورت می

قوه متخیله

22

گیرد؟

23

بی نیازی روح از بدن که گاهی در چند لحظه و گاهی مکرر و گاهی به طور خلع بدن
دائم صورت می گیرد » به کدام اصطالح زیر معروف است؟

24

25

توجه اسالم به موضوع « نیّت در عبادات» ،برای چیست؟

جملۀ « هیچ دینی به اندازۀ اسالم پیروان خود را به قوت و نیرومندی
دعوت نکرده است ».از چه کسی و در چه کتابی بیان شده است؟

جملۀ «السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین» با کدام گزینه تناسب

انجام شدن عمل از روی اراده و
توجه

ویل دورانت -تاریخ تمدن

عبادت تجلی وحدت

26

بیشتری دارد؟

27

چه نسبتی از نسبتهای چهارگانۀ منطقی در عبارت « هر عارفى زاهد و عابد
هست؛ ولى هر زاهد یا عابدى ،عارف نیست ».برقرار است؟

عموم و خصوص مطلق

حدیث « آنچه را که همت و اراده نفس در آن نیرومند گردد و جداً مورد
توجه نفس واقع شود ،بدن از انجام آن ناتوانی نشان نمی دهد ».از کدام
معصوم نقل شده است؟

امام صادق علیه السالم

حدیث پیامبر که فرمودند « :طُوبی لِمَن عَشِقَ اَلعِبادَۀَ وَ عانَقَها» بیانگر کدام
مفهوم است؟

عبادت عاشقانه

28

29

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی
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حدیث« :پیغمبر در هیچ مجلسی نمی نشست ،مگر این که  25استغفار می

کرد و می گفت :استغفراهلل ربی و اتوب الیه ».از کدام امام همام روایت شده امام صادق علیه السالم

30

است؟

31

در اخبار شیعه عبارت « :رُهبانٌ بِالَّیلِ ،لُیوثٌ بِالنَّهار؛ یعنی :زاهدان شب و
شیران روز» دربارۀ اصحاب و یاران کدام معصوم ،بیان شده است؟

حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و
سلم

32

در بارۀ ایشان گفته اند « :او با سجده های طوالنی و اشک های جوشان
همدم و هم قسم بود».

امام موسی بن جعفر علیه السالم

در بیت« :گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج  /وین سعی می کند
که بگیرد غریق را» منظور از کسی که خود را از امواج رهایی می بخشد و
کسی که غرق شده را نجات می دهد ،به ترتیب چه کسانی است؟

عابد  -عالم

در مسائل اجتماعی ،کدام اصل مادر همه اصل هاست؟

عدالت

درست ترین گزینه در بارۀ «شب قدر» کدام است؟

همۀ موارد

دو روش و سنتی که در میان همۀ امامان شیعه بسیار واضح وجود دارد،
کدام است؟

خدا باوری عمیق و همدردی با
محرومان

33

34
35

36

37

دو نکتۀ اساسی که آیۀ شریفۀ زیر اهل کتاب را به آن فراخوانده ،کدام
است؟
«قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلى کَلِمَۀ سَواء بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَال
نُشرِكَ بِهِ شَیئًا وَال یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ
رسول اکرم دل افرادی که مسخّر قوه متخیله است را به چه چیز تشبیه

38

فرموده اند؟

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی

پرستش خدای یگانه و الغای نظام
استثمار و بردگی

پری که هر لحظه باد او را پشت و رو
می کند
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رهایی از خودی و رهاکردن و ترك «منیّت» اساس همه مسائل....................

اخالقی

39

است.

40

روایت « اِلهى ما عَبَدْتُکَ خَوْفاً مِنْ نارِك وال طَمَعاً فى جَنَّتِک بَلْ وَجَدْتُکَ
اَهْالً لِلْعِبادَۀِ فَعَبَدْتُکَ » بر کدام مفهوم زیر داللت می کند؟

عبادت به خاطر شایستگی معبود

ریشۀ همۀ آثار معنوی اخالقی و اجتماعی در عبادت ،چیست؟

یاد حق و غیر او را از یاد بردن

41

سخن پیامبر که فرمودند« :من که پیغمبر شما هستم هیچ وقت همه شب
را تا صبح عبادت نمى کنم؛ قسمتى از آن را استراحت مى کنم ،مى خوابم،
42

به خاندان و همسران خود ،رسیدگى مى کنم ؛ هر روز روزه نمى گیرم

اعتدال

 »...بیانگر کدام مفهوم است؟

43

44

سخن حضرت زهرا سالم ا ...علیها به امام مجتبی علیه السالم « یا بنی!
الجارثم الدار»؛ نشانگر کدام ارتباط است؟

عبادت و توجه به همسایگان

طبق نصّ قرآن مجید ،یکی از هدفهایی که پیامبران داشته اند ،چیست؟

نجات جامعه بشری از اسارت و بندگی و
بردگی هم نوعان

عبارت «مِت اِن شِئتَ یهودیاً اَو اِن شِئتَ نصرانیاً »
45

46

توسط

فرشتگان به چه کسی گفته می شود؟

کسی که در عین استطاعت ،حج به
جا نیاورد.

عبارت « :عبادت را آن قدر انجام دهید که روحتان نشاط عبادت دارد » از
توصیه های کدام یک پیشوایان معصوم است؟
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حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله
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47

عبارت « :مثل آدمی که مار او را زده باشد ،در محراب عبادت از خوف خدا
به خود می پیچید» در وصف کدام امام همام است؟

عبارت « :مثل آدمی که مار او را زده باشد ،در محراب عبادت از خوف خدا
48

49

50

51

52

به خود می پیچید» در وصف کدام امام همام است؟

عبارت« :به خدا قسم من به مسجد نیامدم ،جز برای این که دو رکعت نماز
بخوانم و برایت دعا کنم که خدا از گناهت بگذرد و هدایتت کند ».از چه
کسی و برای چه منظوری است؟
عنوان « مذهب وجود و مذهب هستی » از تقسیمات مذهب طبق نظر
کدام دانشمند است؟

امام علی علیه السالم

امام علی علیه السالم

مالک اشتر -در پاسخ عذرخواهی توهین
کننده به وی

انیشتین

کدام سورۀ قران مجید «احسن القَصَص قرآن و داستان آن داستان تقوی و
صبر» است؟

یوسف

کدام شخصیّت زیر را یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسالم می شمارند؟

ربیع بن خثیم

کدام گزینه از دیدگاه امام علی علیه السالم بر« مایۀ عزت بودن کسب و
53

54
55

کار و تجارت » داللت دارد؟

اُغدوا اِلی عِزِّکُم

کدام گزینه از شرایط توبه نیست؟

اعتکاف همه ساله در ماه رجب

کدام گزینه از مراحل و منازل خداوندگاری محسوب نمی شود؟

بی نیازی از انجام عبادت

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی
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56

کدام گزینه بیانگر عبارت «:عبادت به معنی خاص آن » است؟
کدام گزینه بیانگر دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری دربارۀ « مناجات

57

شعبانیه » است؟

58

کدام گزینه دربارۀ « قداست و عبادت بودن ازدواج» درست تر است؟

59

کدام گزینه دربارۀ اصطالح «عارف از دیدگاه ابن سینا» درست است؟

کدام گزینه دربارۀ اصطالح «عارف از دیدگاه ابن سینا» درست است؟
60

61

62

63

خلوت با خدا ،نماز

همۀ گزینه ها درست است.

الف و ج هر دو صحیح است.
کسی که ضمیر و باطن خود را از توجه
به غیر حق باز داشته و متوجه عالم
قدس کرده است.
کسی که ضمیر و باطن خود را از توجه
به غیر حق باز داشته و متوجه عالم
قدس کرده است.

کدام گزینه دربارۀ اوّلین اثر عبودیت و بندگی صحیح است؟

ربوبیّت و والیت بر نفس امّاره

کدام گزینه صحیح نیست؟

شرط حصول کماالت معنوی و رشد
شخصیت ،استفاده کامل و بی قید و
شرط از مواهب الهی است.

کدام یک از فالسفۀ زیر معتقدند « حکیم ،حکیم نیست ،مگر آنکه خلع بدن
برای او ملکه شده باشدو هروقت اراده کند عملی گردد»؟

گروه ضمن خدمت هوشمند سازی

میرداماد
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گزینۀ صحیح دربارۀ تعبیر قرآنی «معجزه» کدام است

آیت

65

مصراع«چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال» با کدام گزینه تناسب
دارد؟

انفکاك علم و ایمان

66

یکی از ارزش های قاطع و مسلّم انسان که اسالم آن را صد درصد تایید می
کند و واقعا ارزشی انسانی است ،عبارت است از:

خدمتگزاری خلق خدا

التماس دعا
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