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 ردیف االتســؤ پاسـخ های صحیــــح

ثرتر و ؤانسان در اخالق و روح بشر م تیترب یبرا یگرید هلیاز هر وس لهیکدام وس یمطهر دیشه دگاهیاز د الف( عبادت

 نافذتر است؟

1 

اصطالحا منصرف ساختن ذهن از ماسوی اهلل و توبه کامل به ذات حق برای تابش نور حق بر قلب را چه می  الف( عرفان

 گویند؟

2 

تناسب  نهیبا کدام گزنفس خودت قرار مده عبادت خدا را مبغوض و منفور  فرمودند ( کهص) امبریسخن پ نیا ب( مدیریت عبادت

 دارد؟

3 

! تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت و نه از ایخدااین عبارت گهر بار حضرت امام علی )ع( که می فرماید:  الف( روح عبادت

 کدام گزینه زیر تناسب دارد؟، با پرستش کردم دمیو پرستش د شیاین ستهیترس جهنمت، بلکه تو را چون شا

4 

 است؟ حیصح نهیکدام گز ریز یها تیبا توجه به ب د( همه گزینه ها درست است

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

 دا جز خداخد از ننا کنتم / طریقت بود کاولیا الفخ

5 

 6 ست؟یچ اقرار و اعتراف به گناه هباردر یباور اسالم ج( اعتراف به گناه فقط باید برای خدا باشد

ب( برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، امر به معروف، 

 نهی از منکر

 وَ اَمَرُوا ِبالْمَْعرُوفِ َو نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ و آتوا الزَّکوهَ زکات اَقامُوا الصَّلوهَ الَارْضِ یاِنْ مَکَنّاهُْم ف نَیاَلّذبر اساس آیه 

 شاخصه حکومت اسالمی به ترتیب عبارت است از: 

7 

 8 کدام گزینه صحیح است؟ اال بِاِذْنِ الّله هٍیَبِآ یَأْتِیَ وَ ما کانَ ِلرسولٍ اَنْ بر اساس آیه شریفه  ج( پیامبران معجزه را به اذن خدا انجام می دهند

 حیگنهکاران نزد خدا محبوب تر از تسبه نالب( 

 کنندگان است.

 9 درست کدام است؟ هنی، گزالمُسبِّحینَ حِیأَنینَ المُذنِبینَ أَحَبُّ إلى اهللِ مِن تَسب یقدس ثیاساس حدبر 

 10 دارد و آن عبارت است از: یا شرطاست، ام ییخدمت به خلق ارزش واال یمطهر دیشه دگاهیبر اساس د ج( انسانیت

برای انجام فرمان های الهی از  نَیالْخاشِع یِاالّ عَلَ رَهٌیبِالصَّبْرِ وَ الصَّلوهِ وَ اِنَّها لَکَب نُوایوَ اسْتَعبر مبنای آیه شریفه  الف( شکیبایی و نماز

 چه وسیله ای باید یاری جست؟

11 

کرده برخورد شدید پیامبر با عده ای از اصحاب که عبادت را تنها در نماز خواندن و اعتکاف در مسجد خالصه  د( همه گزینه ها درست است

 بودند، بیانگر کدام گزینه زیر است؟

12 
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بنا بر تعریف ابن سینا در کتاب اشارات کسی که بر انجام عبادات مراقبت و مواظبت می کند چه نامیده می  ب( عابد

 شود؟

13 

 14 کدام است؟ حیصح هنیگز رَبِّکَ فَحَدَّث هِوَامّا بِنِعمَه فیشر یهآ یبر معن بنا میبازگو کن دیرا با یاله ینعمت هاالف( 

به کدام  ردیگ یبه طور دائم صورت م یمکرر و گاه یدر چند لحظه و گاه یروح از بدن که گاه یازین یب ج( خلع بدن

 معروف است؟ ریاصطالح ز

15 

 16 ست؟یچ یبرا در عبادات تین توجه اسالم به موضوع د( گزینه الف و ج صحیح است

 17 علینا و علی عباداهلل الصالحین با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟ جمله السالم الف( عبادت تجلی وحدت

و در چه  یاز چه کسدعوت نکرده است  یرومندیخود را به قوت و ن روانیاسالم پ هبه انداز ینید چیهه جمل نتمد خیتار -دورانت لیوب( 

 شده است؟ انیب یکتاب

18 

چهار گانه منطقی در عبارت هر عارفی زاهد و عابد هست ولی هر زاهد یا عابدی چه نسبتی از نسبت های  الف( عموم و خصوص مطلق

 عارف نیست برقرار است؟

19 

گردد و جدا مورد توجه نفس واقع شود، بدن از انجام آن  رومندیآنچه را که همت و اراده نفس در آن نحدیث  ب( امام صادق )ع(

 از کدام معصوم نقل شده است؟ دهد ینشان نم یناتوان

20 

از  هیو اتوب ال یگفت: استغفراهلل رب یکرد و م یاستغفار م 25که  نینشست، مگر ا ینم یمجلس چیدر ه غمبریپ ثیحد د( امام صادق )ع(

 شده است؟ تیکدام امام همام روا

21 

کدام  ارانیاصحاب و  هدربار روز رانی: زاهدان شب و شیعنیبِالنَّهار؛  وثٌیلُ لِ،یرُهبانٌ ِبالَّ عبارت عهیدر اخبار ش ج( حضرت امام زمان )عج(

 شده است؟ انیب معصوم

22 

 23 کدام اصل مادر همه اصل هاست؟ ،یدر مسائل اجتماع د( عدالت

 24 جوشان همدم و هم قسم بود یو اشک ها یطوالن یاو با سجده ها گفته اند شانیا هدربار ج( امام موسی بن جعفر )ع(

 25 کدام است؟ شب قدر هباردر نهیگز نیدرست تر د( همه موارد

 26 واضح وجود دارد، کدام است؟ اریبس عهیامامان ش ههم انیکه در م یدو روش و سنت با محرومان یو همدرد قیعم یخدا باورالف( 

 27 متخیله است را به چه چیز تشبیه فرموده اند؟رسول اکرم دل افرادی که مسخر قوه  ب( پری که هر لحظه باد او را پشت و رو می کند

 28 است....  اساس همه مسائل تیّمنکردن و ترک  و رها یاز خود ییرها ب( اخالقی

 29 اساس همه مسائل.................... است. تیمنو رهاکردن و ترک  یاز خود ییرها 
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 30 اخالقی و اجتماعی در عبادت چیست؟ریشه همه آثار معنوی  نبرد ادیاو را از  ریحق و غ ادیج( 

 یوقت همه شب را تا صبح عبادت نم چیه ستم؛یطور ن نیشما هستم ا غمبریمن که پسخن پیامبر که فرمودند  الف( اعتدال

کنم؛ هر روز  یم یدگیخوابم، من به خاندان و همسران خود، رس یکنم، م یاز آن را استراحت م یکنم؛ قسمت

 بیانگر کدام مفهوم است؟ رمیگ یروزه نم

31 

 32 سخن حضرت زهرا )س( به امام مجتبی )ع( یا بنی! الجار ثم الدار نشانگر کدام ارتباط است؟ ب( عبادت و توجه به همسایگان

الف( نجات جامعه بشری از اسارت و بندگی و بردگی 

 هم نوعان

 33 چیست؟طبق نص قرآن مجید یکی از هدف هایی که پیامبران داشته اند 

در پاسخ عذرخواهی توهین کننده  –ب( مالک اشتر 

 به وی

دعا بکنم که خدا از  برایتکه دو رکعت نماز بخوانم و  نیا یجز برا امدم،یمن به مسجد نعبارت به خدا قسم 

 از چه کسی و برای چه منظوری است؟ کند تتیبگذرد و هدا گناهت

34 

معصوم  انیشوایپ کیکدام  یها هیاز توص دهید که روحتان نشاط عبادت داردعبادت را آن قدر انجام  عبارت ج( حضرت پیامبر )ص(

 است؟

35 

 36 توسط فرشتگان به چه کسی گفته می شود؟ ا  یوَ ِانْ شِئْتَ نَصْران ایّهُودِیَمِتْ اِنْ شِئْتَ عبارت  ب( کسی که در عین استطاعت حج به جا نیاورد

در وصف کدام امام  دیچیپ یکه مار او را زده باشد، در محراب عبادت از خوف خدا به خود م یمثل آدم عبارت ب( امام علی )ع(

 همام است؟

37 

 38 مذهب طبق نظر کدام دانشمند است؟ ماتیاز تقس یمذهب وجود و مذهب هست عنوان الف( انیشتین

 39 داستان تقوی و صبر استکدام سوره قرآن مجید احسن القصص قرآن و داستان آن  ب( یوسف

 40 شمارند؟ یاسالم م یایاز هشت زاهد معروف دن یکیرا  ریز تیکدام شخص الف( ربیع بن خثیم

 41 کدام شخصیت زیر را یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسالم می شمارند؟ الف( ربیع بن خثیم

 42 کدام گزینه از شرایط توبه نیست؟ د( اعتکاف همه ساله در ماه رجب

 43 کدام گزینه از مراحل و منازل خداوندگاری محسوب نمی شود؟  د( بی نیازی از انجام عبادت

 44 کدام گزینه بیانگر دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری درباره مناجات شعبانیه است؟ د( همه گزینه ها درست است

 45 و بندگی صحیح است؟کدام گزینه درباره اولین اثر عبودیت  د( الف و ب هر دو درست است

 46 درست تر است؟ قداست و عبادت بودن ازدواج هدربار نهیکدام گز د( الف و ج هر دو صحیح است
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وقت  او ملکه شده باشد و هر یمگر آنکه خلع بدن برا ست،ین میحک م،یحک معتقدند ریز هاز فالسف کیکدام  ج( میرداماد

 ؟گردد یاراده کند عمل

47 

 48 دام است؟ک معجزهی قرآن ریتعبه دربار حیصحینه گز ب( آیت

 -عبادت  یشرافت ذات -شایستگى خود عبادت د( 

 شایستگى ذاتى معبود براى عبادت

 49 عارف بر انجام عبادت کدام است؟ زهیهدف و انگ هدربار حیصح هنیگز

 50 گزینه تناسب دارد؟مصراع چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال با کدام  ب( انفکاک علم و ایمان

 51 میان زاهد و عابد کدام یک از نسبت های چهارگانه منطقی برقرار است؟ ج( عموم و خصوص من وجه

است،  یانسان یکند و واقعا ارزش یم دییأانسان که اسالم آن را صد درصد ت مقاطع و مسل یاز ارزش ها یکی خلق خدا یگزار خدمتب( 

 عبارت است از:

52 

  53 

  54 

  55 

  56 

  57 

  58 

  59 

  60 

  61 

 گروه آزمون یار فرهنگیان:

 اهاهی دورهاراهئ محتوای متنی و فیلم
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 اهاراهئ افیل سؤاالت آزمون

گان و تضمینیپاسخگویی آزمون  اه هب صورت رای

 همیاری ربای تمامی ضمن خدمت اه
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