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  جواب صحیح گروه هوشمند سازي سوال  ردیف

1

ابن تیمیه، احیاگر مکتب احمد ابن حنبل درچه قرنی می زیست؟

   چهارم هجريالف) 

    ب) هشتم هجري

   ج) ششم هجري

  د) دهم هجري 

2

از دیدگاه استاد شهید مطهري کدام گزینه زیر در باره آزادي عقیده صحیح می باشد؟

 .الف) منشاء تعدادي از عقاید، یک سلسله عادت ها، تقلیدها و تعصبهاست

 .بردن عقاید نادرست افراد جنگ علیه آزادي بشر محسوب می شودب) جنگیدن براي از بین 

 .و فکر او را از این اسارت آزاد کنیم   ج) انسانی که سنگ می پرستد، باید کاري کنیم که عقل

.د) کسی که بت و یا هر چیز دیگري را می پرستد به دلیل اینکه عقیده محترم است، پس باید به عقیده او احترام بگذاریم

3

از نظر استاد شهید مطهري کدام دسته از عادات باعث تقویت بعد اراده اخالقی در انسان می شود؟
          الف) عادات فعلی

           ب) عادات انفعالی

          ج) عادات مضر

  د) عادات مفید

بیشتر از همه به دست چه کسی وارد مسائل مذهبی شده است؟» صداي کالغ « و » سیزده نُحوست « از نظر استاد شهید مطهري موضوعاتی از قبیل 4

https://t.me/hushmandsazi_group


 ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی

 3 

          الف) یهودي ها

  ب) مسلمانان ساده لوح

           ج) هندي ها

  د) گزینه هاي الف و ج

5

انسان چیست؟از نظر استاد شهید مطهري، باالترین و بزرگترین عامل در تغییر دادن 

         الف) کار

         ب) عبادت

     ج) ارادت و شیفتگی به یک شخص

 د) تفکر

6

اي باشد؟  از نظر شهید مطهري ظهور کدام یک از عوامل زیر می تواند سبب میرایی و ایستایی حرکت جامعه
     .تبادل و انتقال فرهنگ هاالف) عدم 

  ب) تقلید از گذشتگان

     .ج) ظهور طبقه اي متمایز در جامعه و حمایت آنان از وضع موجود 

  د) همه ي گزینه ها

7
. ................... که از نظر کانت، فعل اخالقی فعلی است

       .الف) مبتنی بر تقویت روح و بدن باشد
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 .ب) داراي حسن ذاتی باشد

    .ج) جنبه غیر دوستی به خود گرفته باشد

  .د) مطلق باشد

8

برچه اصلی استوار است؟» والیت حاکم « فتواي فقهاء در مسئله اي از فقه به نام  ازنظر استاد شهید مطهري
            .الف) این اصل عقلی که اسالم مصالح مردم را بال تکلیف نمی گذارد

 ب) اجماع فقها

        )ج) احادیث وارده از جانب ائمه معصومین(ع

  .چند از قرآن کریم در آن خصوصد) وجود آیاتی 

9

.استاد شهید مطهري ................................. را حاصل انحرافی می داند که ریشه در کتاب تحریف شده تورات دارد

الف) فرهنگ و تمدن هزار و پانصد ساله اروپا
ب) جعل و تحریف احادیث
مسلمانانج) ورود خرافات به زندگی 

  د) گزینه هاي ب و ج

10

استاد شهید مطهري بزرگترین ضایعه براي تاریخ علم را چه چیزي می دانند؟
             .الف) جدایی علوم از فلسفه

 .ب) تأکید بر استفاده انحصاري ازروش تجربی

             .ج) تجزیه و خُرد شدن علوم

  .د) جدا شدن علوم پایه و انسانی از همدیگر
استاد شهید مطهري نظریه خود در باره جامعه را در کدام یک از کتاب هاي زیر مطرح نموده اند؟11
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عدل الهی -الف) فطرت 
تاریخ و مبانی اقتصاد اسالمی -فلسفه ب) قیام و انقالب مهدي از دیدگاه 

انسان کامل -ج) نقدي بر مارکسیسم 
  حماسه حسینی -د) جامعه و تاریخ 

12

چه امري می دانند؟  اکثر مکتب هاي اخالقی دنیا معیار اخالق را

  الف) مبارزه با خود خواهی

  ب) مبارزه با خود پرستی

          ج) مبارزه با خودي

  د) همه ي گزینه ها

13

امتیاز آثار استاد شهید مطهري از سایر نوشته ها در چیست؟
الف) زیبایی کالم او

ب) تأثیر و نفوذ عبارات او
به امور اجتماعی در همه ي حوزه هاج) پرداختن وي 

  د) گزینه هاي الف و ب

14
آن دسته از علما که درجهان اسالم به طور کلی با مباحث کالمی و اثبات عقلی اصول اعتقادي مخالف بودند به چه نامی معروف اند؟

           الف) اشاعره

           معتزلهب) 
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    ج) مرجئه

  د) اهل حدیث

15

آن نوع از ویژگی هاي درونی که انسان وحیوان با درصدي کمتر از آن برخودارند و همان راهنماي زندگی آنهاست چه نام دارد؟
          الف) غریزه

          ب) فطرت

          ج) میل

  د) طبیعت

16

ط « این حدیث شریف که می فرماید:  با کدام یک از آثار تخریبی جدایی تدین از تعقل مرتبط می باشد؟» الجاهل اما مفرِط او مفرّ
          الف) جمود

          ب) تنگ نظري

          ج) سخت گیري در دین

  د) تقلید کور کورانه

17

از کدام معصوم(ع) می باشد؟» براي جهالت انسان همین بس که هرچه می شنود نقل کند.« این سخن شریف که می فرماید: 
(ع)الف) امام صادق 
(ع)ب) پیامبر اکرم 

(ع)ج) امام علی 
(ع)د) امام رضا 
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18

مربوط » انسانها مجموعا از یک وجدان مشترك انسانی بهره مندند، و احساس انسان دوستی و انسان گرایی در همه افراد انسان موجود است. « این مطلب که 
  به کدام یک از خود آگاهی ها است؟

   الف)خود آگاهی عارفانه

    ب) خود آگاهی پیامبرانه

   ج) خود آگاهی عاشقانه

     د) خود آگاهی انسانی

19

................................ بزرگترین شکست براي یک معلم این است که

  الف) نزد ارباب زر و زور خضوع نماید

     . ب) به آموخته هاي قبلی خویش اکتفا نماید

          .ج) اسرار دانش آموزان خود را بر مال کند 

بالقوه دانش آموزان را به کار نگیرد   د) همه استعدادهاي

20

.شهید مطهري راز تکامل را بایستی در ............... جستجو کردبنابرعقیده استاد 

    الف) فطرت انسان

       ب) روانشناسی

   ج) طبقات اجتماعی

  د) انسان شناسی
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21

اثر تکرار و ممارست و عادت شدن بهتر انجام می به آندسته از عاداتی که انسان در طی آنها تحت تأثیر یک عامل خارجی قرار نمی گیرد، بلکه کاري را در 
 .دهد، ...................... می گویند

          الف) عادات انفعالی

          ب) عادات فعلی

          ج) عادات مفید

  د) عادات مضر

22

اسالمی و حیات اسالمی در جوامع اسالمی چیست؟بهترین دلیل بر مردگی روح 

   الف) تفرقه و تشتّت

.ب) راه یافتن تحریف در معانی واژه هاي اسالمی

            .ج) آسیب دیدگی تفکر اسالمی

.خودد) خالی شدن مفاهیم اسالمی از معانی زنده و با حرارت  

23

تقریرات و توضیحات شهید مطهري در باره نحوه حیات جامعه بر روي آثار کدامیک از شخصیت هاي زیر صورت پذیرفته است؟
الف) مال صدرا 

ب) ابن سینا
ج) عالمه طباطبایی

  د) خواجه نصیرالدین طوسی

شیعی موجب شکست اخباریها گردید؟  اهتمام جدي کدام عالمتالش و 24

https://t.me/hushmandsazi_group


 ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی

 9 

  الف) شیخ مرتضی انصاري

          ب) وحید بهبهانی

          ج) کاشف الغطاء

  د) عالمه بحر العلوم

25

بودن خارج شده و کمتر به عنوان یک کتاب متن، مورد چه عاملی موجب شده است که کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهري از اعتبار کتاب درسی 
 تدریس قرار گیرد؟

           .الف) بی بهره بودن کتاب از نظم منطقی

 .ب) عدم تنظیم کتاب به شکل منطقی

           .ون تنظیم و حذف موارد مشتركج) پیاده شدن مجموعه از روي نوار هاي سخنرانی استاد، بد

  د) همه ي گزینه ها

26

حس تقدیس و ستایش جزو کدام یک از استعدادهاي معنوي شناسایی شده در انسان محسوب می گردند؟
الف) استعداد عقلی
ب) استعداد اخالقی

ج) استعداد دینی
  استعداد خالقیت و ابتکارد) 

در چه صورتی نمی توان اصول ثابتی براي تربیت توصیه نمود؟27
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 .الف) مطلق دانستن اخالق

.ب) نسبی دانستن اخالق در شرایط و تحوالت اقتصادي

 .ج) نسبی دانستن اخالق

  د) گزینه هاي الف و ب

28

که معتقد بودند عقل حق دخالت در مسائل اسالمی را ندارد. چه نامیدند؟ در صدر اسالم طرفداران تعبد و تسلیم محض را 
الف) معتزله
ب) خوارج
ج) اشاعره
  د) مرجئه

29

.در نهج البالغه در حدود .......... نوبت در باره مسائل نظري بحث شده است

  35الف) 

  40ب) 

    45ج) 

  30د) 

30

است؟ گرفته قرار تهاجم مورد و رشد تربیت قابل خود و شده هایی افراطی پرستی خود با مبارزه اسم به گاهی زیر مکاتب از یک کدام در
 فلسفی هاي مکتب )الف
 عرفانی هاي مکتب )ب
 ادبی هاي مکتب )ج
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  کالمی هاي مکتب )د

 ریشه تفکر عقالنی در میان مسلمین بویژه شیعیان ناشی از چیست؟

 .عقالنی در قرآن و دعوت به تعقل و تفکر از جانب خداوندالف) طرح مسائل 

.ب) ارتباط با تفکرات یونانی

 .ج) سیره ائمه اهل بیت (ع) و تجزیه و تحلیل آن مسائل توسط ایشان

  د) گزینه هاي الف و ج

31

فرموده اند؟عبارت زیر را چه کسی در مذمت جمود بیان 
» ...... ما بی چاره ها پنبه غفلت در گوش می گذاریم که مبادا حرف حق در آن وارد شود «

الف) عالمه طباطبایی
)ب) حضرت امام خمینی(ره

ج) شهید مطهري
  د) مال صدرا

32

شهید بزرگوار به شکل سخنرانی مرتب و چاپ شده است؟عالوه بر کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهري کدام کتاب آن 

          الف) انسان کامل

     ب) گفتارهاي معنوي

  ج) گزینه هاي الف و ب

   د) عدل الهی
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33

.رواج افکار خودشان در میان مسلمین تالش هایی داشته اندعالوه بر یهودي ها ......................... هم در موضوع جعل حدیث و 

           الف) مسیحیان

          ب) مانوي ها

         ج) صابئین

  د) گزینه هاي الف و ب

34

عمده ترین بحث در مسئله نابرابري هاي اجتماعی چیست؟
        موجود در جوامع انسانیالف) شناخت اقشار و طبقات 

ب) یافتن زمینه هاي جمعی پدید آمدن یک قشر اجتماعی
          ج) شناخت مدلها و الگوهاي اقشار و طبقات مختلف

  د) شناخت و توصیف گروههاي جمعی و ویژگی هاي آن

35

.برده استقرآن کریم کلمه تحریف را مخصوصا در مورد ....................... بکار 

         الف) مسیحیان

          ب) مانوي ها

         ج) یهودیان

  د)ستاره پرستان

36

کدام استعداد وجودي انسان را حتی تعداد زیادي از محققین و روانشناسان نیز به عنوان حسی اصیل در انسان پذیرفته اند؟
          هنريالف) استعداد 

         ب) استعداد خالقبت و ابتکار

          ج) استعداد اخالقی
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  د) استعداد نیایش و پرستش

؟کدام شاعر معروف با شعر معروف ( اي خواجه مکن تا بتوانی طلب علم . . . ) عقل و علم را وسیله ي جلب افزون تر رفاهیات زندگی می داند
ابوعبید زاکانی الف)

ب) فرخی یزدي
ج) نسیم شمال

  د) منوچهري دامغانی
کدام شخصیت زیر از طرز تفکر اخباریگري که یک مکتب فقهی شیعی بسیار نزدیک به مکتب ظاهریون و اهل حدیث اهل سنت بود، ناله سر داد؟

المتألهینالف) صدر 
بهبهانی  ب) آیت اهللا 

ج) سید جمل الدین اسد آبادي
  د) اقبال الهوري

کدام شخصیت زیر تمام آثار استاد شهید مطهري را بدون استثناء آموزنده دانستند؟
الف) عالمه طباطبایی

ب) شهید دکتر بهشتی
آیت اهللا گلپایگانیج) 

  )د) حضرت امام خمینی(ره
کدام عامل تأثیرگذار در تربیت انسان اساسا در مکاتب غیر الهی مطرح نیست؟
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الف) مراقبه و محاسبه
ب) جهاد

ج) عبادت
  د) تقوا و تزکیه

کدام عامل زیر موجب تقویت اراده می گردد؟
         الف) تقوا و تزکیه

          ب) جهاد

           ج) عبادت

  د) مراقبه ومحاسبه
تألیفات استادشهید مطهري نادرست است؟کدام عبارت زیر در باره 

.الف) هدف ایشان از تألیف فقط تحقیق در باره یک مسئله بود

.ب) ایشان آن مسئله را با دلیل و برهان عرضه می کرد. حتی اگر براي خودش روشن نشده بود

.ج) در نوشتن و نشر هرچه به نظرش می رسید عجله نمی کرد

  .نمی داد د) مطلب خامی را تحویل دیگران
کدام عبارت زیر در بیان استاد شهید مطهري در باره طبقاتی بودن جوامع انسانی درست است؟

 .الف) طبقه، مقوم ذات انسان است و طبقه هر کس مقوم حقیقت اوست

 .ب) هر مرتبه وجودي مقوم وجود آن مرتبه است

 .ج) ماهیت انسان همیشه و در هر طبقه اي یکسان است

  .مقوم ذات انسان است ولی آن طبقه مقوم حقیقت و شخصیت او نیست د) طبقه
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 کدام عبارت زیر، در مورد علم و عقل پذیرفتنی نیست؟

           .الف) عقل و علم باید با یکدیگر توأم باشند

.ب) انسان باید عالم باشد، تا مواد خام را فراهم کند و بعد عقل آنها را تجزیه و تحلیل نماید

 .ج) علم مقدمه اي است تا عقل با تجزیه و تحلیل مواد خاص خود آن را به رشد برساند

 .د) علم براي عقل نقش مواد خام را دارد

و بروز آنها تربیت صحیح و همه جانبه متحقق می گردد؟   کدام گزینه از جمله مواردي نیست که با ظهور

            .شودالف) به رشد و پرورش استعدادهاي انسانی توجه 

.ب) در درون و بیرون انسان نظامی واحد و منسجم حکمفرما شود

            .ج) میان استعدادهاي انسانی هماهنگی و تعادل ایجاد گردد

 .د) اسنعدادها در حد عالی از فعلیت به ثمر برسند

تخریبی جدایی تدین از تعقل محسوب نمی شود؟کدام گزینه به لحاظ تربیتی جزو مهمترین آثار 

         الف) جمود

         ب) تنگ نظري

   ج) سخت گیري در دین

  د) افراط کاري ها
کدام گزینه جزو امتیازات کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهري محسوب نمی شود؟

 .در آن به جهت گیرا بودن کامال با متون اخالقی مطابقت دارد الف) مباحث مطرح شده
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 .ب) خواننده با خاطري جمع می داند آنچه را فرا می گیرد. اسالمی است

 .ج) زبان مباحث بسیار زنده و گیرا بوده و همراه با تحلیل هاي روایی است

  .به دست آوردن نظر اسالم، از نظر مکاتب دیگر هم مطلع شودد) تسلط استاد بر نظریه هاي غیر اسالمی موجب گشته تا خواننده ضمن 
کدام گزینه جزو علل رشد نهضت هاي ضد عقل محسوب نمی شود؟

الف) عوام پسندي
ب) تبلیغ تضاد دین و فلسفه

ج) موجه کردن عقاید منطقی
  د) توطئه هاي سیاسی
 با پرورش استعداد هنري صحیح نمی باشد؟ کدام گزینه در ارتباط

 .وجود دارد  »الزینه و التجمل « الف) در کتاب کافی بابی تحت عنوان

.ب) اسالم نه تنها مخالفتی با جمال و زیبایی ندارد، بلکه آن را کامال تآیید هم کرده است

 .ج) تجمل همان آراستگی و زیبایی ظاهري است

 .زیبایی بیان در حد عالی توجه کرده استد) اسالم به هنرهایی همچون، 

  گردد؟ نمی محسوب جامعه ترکیب هاي ویژگی جزو گزینه کدام
 .ها اندیشه و ها روح ترکیب ولی طبیعی مرکّبات نوع از است حقیقی مرکّبی )الف
.یابند می جمعی روح نام به جدیدي هویت و شوند می ادغام یکدیگر در روحا آن افراد )ب
  .یافت نظیري و شبیه توان می کمتر ترکیب این براي )ج
  .ندارد وجود» حقیقی واحد «یک عنوان به مرکّب و» کل «ترکیب این در )د

باشد؟ نمی صحیح درد مورد در مطهري شهید دیدگاه با رابطه در گزینه کدام
 .رفت نمی جویی چاره دنبال به انسان هرگز نبود، درد اگر )الف
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 .است نقمت درد )ب
.است ناپسند و بد شود می کشیدن درد موجب که آنچه نیست، بد درد )ج
  .است بیداري و آگاهی احساس درد )د

صحیح نمی باشد؟» روح علمی « کدام گزینه در رابطه با 

 .الف) علم اساسا از غریزه حقیقت جویی سرچشمه می گیرد

 .نماید ب) انسان حقایق را آنچنان که خودش می تواند و می خواهد کشف می

.ج) مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان می خواهد حقایق را آنچنان که هستند، بفهمد

  .د) خداوند انسان را حقیقت طلب آفریده است
 فعلی و فاعلی صحیح نمی باشد؟ –کدام گزینه در مورد حسن و قبح 

.خیر انجام داده باشد. کارش خیر استالف) اگر فاعل داراي نیت و هدف خیر باشد و کار خیر را با انگیزه 

 .ب) نسبت حسن فعلی به حسن فاعلی مثل نسبت روح است به بدن

 .ج) یک موجود زنده ترکیبی است از روح و بدن

 .باید حسن فاعلی دمیده شود تا آن عمل زنده گردد و حیات یابد  د) در پیکرعملی که حسن فعلی دارد.

 اخباریگري صحیح نمی باشد؟کدام گزینه در مورد نهضت 

 .الف) اخباري ها براي پیشبرد اهداف خویش، از هرگونه افترا و تهمت در باره بزرگان دین دریغ نمی کردند

   .ب) آنها در باره عقل استدالل هایی روشنفکرانه و متجدد مأبانه داشتند

.تعقل هم جایز نیست. پس تقلید هم مجاز نیستج) اجتهاد را شدیدا محکوم کردند و می گفتند اجتهاد یعنی تعقل و 

  .د) نوشتن رساله و اجتهاد کردن در مسائل را اگر براي تقلید نباشد، حرام نمی دانستند
کدام گزینه در مورد نهضت اخباریگري صحیح نمی باشد؟
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 .دریغ نمی کردندالف) اخباري ها براي پیشبرد اهداف خویش، از هرگونه افترا و تهمت در باره بزرگان دین 

   .ب) آنها در باره عقل استدالل هایی روشنفکرانه و متجدد مأبانه داشتند

.ج) اجتهاد را شدیدا محکوم کردند و می گفتند اجتهاد یعنی تعقل و تعقل هم جایز نیست. پس تقلید هم مجاز نیست

 .نمی دانستند د) نوشتن رساله و اجتهاد کردن در مسائل را اگر براي تقلید نباشد، حرام

دارد؟کدام گزینه زیر با دیدگاه شهید مطهري در رابطه با تقسیم بندي قُدما در باره جامعه که الزاما به سه صورت تحلیل می گردید. همخوانی ن

 .الف) تقسیم بندي آنها را نپذیرفته و انحصار عقلی آن را نفی می کرد

 .ب) نوع و مرکّب چهارمی به آن افزوده است

 .تقسیم بندي سه گانه قدما جامع افراد نبوده و حاصر به حصر عقلی نیستج) 

.د) با پذیرش تقسیمات سه گانه هم می توان براي اثبات سنت هاي اجتماعی و قوانین جامعه شناسی اقدام کرد

ظر استاد شهید مطهري صحیح نمی باشد؟کدام گزینه زیر در باره راهنما قرار دادن متن خلقت و الهام گرفتن از آن در موضوعات مختلف از ن
 .الف) در مسئله کمال اجتماعی باید راهنماي خود را متن خلقت قرار بدهیم

.از متن خلقت الهام گرفت  ب) در همه چیزها باید

 .ج) در همه چیزها نباید از متن خلقت الهام گرفت

  .راهنماي ما متن خلقت استد) در عدالت هم 

بود؟ اموي سیاستمداران براي محکمی مستمسک امیه بنی زمان در مسئله کدام
قدر و قضا )الف
تعقل و تدین تساوي )ب
 سقیفه اجتماع )ج
  حدیث نقل ممنوعیت )د
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داند؟ می خود پرورش به توجه را اخالق معیار مکتب کدام
 نیچه مکتب )الف
 کانت مکتب )ب
 ها یونانی مکتب )ج
  راسل مکتب )د

کدام ویژگی در عبارات و جمله هاي سراسرآثار استاد شهید مطهري وجود ندارد؟
الف) یکنواخت بودن

ب) تطویل و یا اجمال گویی بی جا
ج) ساده و دلنشین بودن

  د) همدست بودن

علیهم السالم با نمایندگان مذاهب مختلف غیر اسالمی و نمایندگان مذاهب اسالمی مباحثه می کردند؟کدام یک از ائمه معصومین 

  (ع)الف) امام صادق 
 (ع)ب) امام رضا 

 (ع)ج) امام باقر 

  (ع)د) امام هادي 
کدام یک از خود آگاهی هاي مربوط به انسان با سایر خود آگاهی هاي او متفاوت است؟
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انسانیالف) خود آگاهی 
ب) خود آگاهی فطري
ج) خود آگاهی عارفانه

  د) خود آگاهی پیامبرانه
 کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی ها و خصوصیات و آثار مکتوب شهید مطهري محسوب نمی شوند؟

.الزمه یک انتقاد سالم و سازنده است با طرف خود برخورد می کردالف) در هنگام انتقاد، احساسات و عواطف طرف را در نظر می گرفت و بیش از آنچه 

 .ب) مطالب را به طور جامع و مانع و جامع االطراف مورد بحث قرار می داد

 .ج) وي یک انقالبی بود و تمامی نوشته هایش حتی آثار فلسفی او هم تحلیلگر یک انقالب و آرمان بخش و حماسه آفرین است

    .تفنّن و سرگرمی قلم به دست نمی گرفت، بلکه نیاز ها را می سنجیدد) هیچگاه بر سبیل 

که از جمله مکاتب و نظریات جامعه شناسی است. در زبا ن فارسی به چه معناست؟» اؤلوسیونیسم « مکتب 

       الف) تطور گرایی

          ب) تکامل گرایی

          ج) تکثّر گرایی

  الف و بد) گزینه هاي 
 نظر استاد شهید مطهري در باره لغات اجتماعی قرآن چیست؟

 .الف) تمامی این لغات اجتماعی به دو لغت، مستضعف و مستکبر برمی گردند

.ب) لغات اجتماعی قرآن بیان کننده ویژگی ها و ابعاد دو لغت مستضعف ومستکبر هستند

 .بازگشت نمی کنندج) لغات اجتماعی قرآن، به دو لغت مستضعف و مستکبر 
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  .د) با توجه به لغات اجتماعی مطرح شده در قرآن می توان جوامع انسانی را در دو طبقه مستضعف و مستکبر با ماهیت اقتصادي آنها، گنجانید

به خوبی تشریح شده است؟   نظریه استاد شهید مطهري در خصوص جامعه در کدام اثر ایشان

       الف) جامعه و تاریخ

   نقدي بر مارکسیسم ب)

           ج) انسان کامل

  د) فطرت
نظریه اصاله افردي و اصاله الجمعی استاد شهید مطهري داراي چند ویژگی می باشد؟

الف) چهار ویژگی
ب) سه ویژگی

ج) شش ویژگی
  د) پنج ویژگی

  .به نام اسالم پدید آمده و به نحوي عقل را از اعتبار انداخته اند، عمدتا .................. گروه بودندنهضت ها و جریاناتی که 

  گروه 5الف) 

   گروه 3ب) 

  گروه 2ج) 

    گروه 4د) 

خودش جدا کرده بود. چیست؟ ویژگی ممتاز استاد مطهري که ایشان را از هم دوره اي هاي
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الف) آشنایی کامل با علوم روز و نظریات دانشمندان غربی
ر در فلسفه و سایر علوم اسالمی ب) تبح

ج) تدریس در دانشگاه تهران
  طلبی   سیاسی و اصالحد) روشنگري ها و آگاهی بخشیدن او در مسائل اجتماعی، 
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