
پاسخسئوال
تفکر.افضل انواع عبادت است .................................
تفکر.عبادت است ..................................
صحيح« احتمال دارد که مردمان از لحاظ درجه تاثير پذيری از احساس يک ناظر درونی د
پيامبر اکرم (ص)نماز مثل چشمه آب گرمی است که در خانه انسان باشد و انسان روزی پنج بار در آن

عبادت و پرستشاخالق از مقوله ......................... است.
دينی - عموماز حس پرستش به حس ................... تعبير می شود. اين حس در .................

از ديدگاه استاد مطھری کدام يک از توصيفات ) اقوال و افعال ( زير برای غير خدا
توصيفاتی که حکايت گر تسبيح و تکبير و تمحيد و ستايش ذات 

کامل و غنی مطلق است.
ب)دو نوع : عشق مجازی و جنسی - روحانی و نفسانیاز ديدگاه مالصدرا عشق بر چند نوع است؟

انگيزهاز شرايط تکليف نيست؟
الف) عبادتاز نظر اسالم سرلوحه تعليمات چيست؟

صحيحاز نظر قرآن انسان برای زيستن بايد عبادت کند و موجودی که عبادت می کند بايد خ
تطھير بدن يا لباس يا چيز ديگر از امور ده گانهاز نظر محقق (ره) طھارت شامل ......................

ب: توحيداساسی ترين پيام قرآن چيست؟
پيام توحيد.اساسی ترين پيام قرآن و پايه تمام پيام ھای ديگر کتاب رسول خدا (ص) کدام است؟

الف : زندگی در چارچوب قوانين قراردادیاستعداد تکليف پذيری چيست؟
نيايش و پرستشاصلی ترين بعد وجودی آدمی چيست؟

شناخت خداوند به عنوان يگانه مبدأ ھستی و يگانه صاحب  و خداواصلی ترين دليل اينکه ما ھيچ مخلوقی را در مقام پرستش شريک خداوند نسازيم ، چ
احتياطاصلی در اصطالح علمای علم اصول با اين موضوع وجود دارد:"مجازات کسی که 

اصلی در اصطالح علمای علم اصول با اين موضوع وجود دارد:"مجازات کسی 
که از تکليف آگاه نيست و تمصيری در کسب اطالع ندارد" اصل مزبور چه نام 

قبح عقاب بالبياندارد؟
الف) توحيد ذاتی - توحيد عبادیاصول اوليه اعتقادی مسلمانان ...................... و ................................ است

الف : دو نوعاعمال انسان بر چند نوع است؟
ب) تقديساعمالی که زرتشتيان در برابر آتش انجام می دھند ........................... است.

د) تفکرافضل عبادات چيست؟
ج- ملزم و قادر به انجام آن نيست.اگر قانونگذار قانونی را وضع کند ولی ابالغ نکند مکلف چه تکليفی دارد؟

ذاتی ، عبادیاگر کسی در اعتقادش به يکی از از دو توحيد ......................... خللی باشد از مس
قاصعهامام علی (ع) در کدام خطبه از تعبير بنده گرفتن استفاده کرده اند؟

د : ھمه موارد (بالغ و آگاه باشد - آگاه و قادر باشد - امکان اختيارانسان با چه شرايطی می تواند تکاليف را انجام دھد؟
دو نوعانسان دارای چند نوع شعور است؟

الف- ظاھری و باطنیانواع پرستش کدامند؟
کارل مارکساين جمله از کيست؟ « من می خواھم انسان را از پرستش غير انسان آزاد سازم تا انس
الف : اقبالاين جمله از کيست؟ « نيايش عمل حياتی و متعارفی است که به وسيله آن جزيره کوچ

ج : امام علی (ع)اين حديث از کيست؟ « بعد از ايمان به خدا چيزی در حد نماز نيست. »
ب) حضرت علی (ع)اين سخن از کيست؟ « بعد از ايمان به خدا چيزی در حد نماز نيست. »

اقبالاين سخن از کيست؟ « نيايش عمل حياتی و متعارفی است که بوسيله آن جزيره کوچک
الف) فارابیاين عبارت از کيست؟ « صلت السماء بدرونھا و العرض برجحانھا ...................

اين عبارت درباره پرستش، توسط چه کسی بيان شده است؟ « در اين حال فرد کوچکی به آمال و اھداف بشری پی می برد و عظمت و جاللی را که در
د : افعالیاينکه گفته می شود نه تنھا ذات بلکه ھمه کارھا به مشيت خداوند است، اشاره به کدام
اخالق و پرستشآيه « ان صالتی و نسکی و محيای و مماتی  رب العالمين » (انعام ١۶٢) بيانگر ک

انبيا و اولياء راھھای خدا ھستند.آيه « انتم السبيل االعظم و الصراط اال قوم » به کدام گزينه اشاره می کند؟
ب- توانايیآيه «اليکلف هللا نفسا اال وسعھا » به کدام شرايط مکلف اشاره دارد؟
ذاتیآيه زير بيانگر کدام نوع از توحيد می باشد؟ « لم يکن له کفوا احد »

الف : ذاتیآيه کريمه « ليس کمثله شی » اشاره به کدام نوع توحيد دارد؟
عبادت و پرستش نشان دھنده يک امکان و يک ميل در انسان استبا توجه به اعتقاد اقبال ، کدام گزينه در مورد نيايش صحيح نمی باشد؟

توحيد عبادیبا توجه به کدام يک از مراتب توحيد، جز ذات پروردگار، ھيچ موجودی شايسته عباد
توحيد عبادیبا توجه به کدام يک از مراتب توحيد، جز ذات پروردگار،ھيچ موجودی شايستة عبادت

الف : شرک به خداباالترين گناه چيست؟
شرک جلیباالترين مراتب شرک عملی کدام گزينه است؟
ج : بپا داشتن يعنی حق نماز ادا شود و اقامه يعنی نماز با خضوعبپا داشتن نماز با اقامه نماز چه تفاوتی دارد؟
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ب) عدم تبعيت از شيطانبرطبق آيه ۶٠ تا ۶٢ سوره ياسين راه راستی که ما را به سعادت می رساند چيست؟
شرک به خداوندبزرگترين گناه چيست؟

فارابیبنابر ديدگاه کدام فيلسوف مسلمان ايرانی گردش آسمان، تکان خوردن زمين، ريزش ب
الف : اعمالی که خالی از منظور خاص است.بيشتر کارھای انسان، کدام نوع از اعمال است؟

حس نيايش و پرستشپايدار ترين و قديمی ترين تجليات روح آدمی و اصيل ترين ابعاد وجود او در کدام حس
صحيحپرستش بت يا ماه و يا ستاره و يا انسان از نوع انحراف ھايی است که بعد از مدت ھ

غلطپرستش توسط پيامبران برای بشر آورده شده است.
الف و جپرستش چسيت؟

پرستش - توحيد در عبادتپرستش چوب يا سنگ يا فلز  شرک در ........................... است و نقطه ای مقاب
غرائز ذاتیپرستش و عبادت مربوط به کدام نوع از ابعاد وجودی انسان می باشد؟

غلطپيام توحيد اختصاص به پيامبر (ص) دارد.
گزينه دوم و سوم صحيح ھستند.پيام قرآن از اين جمله که : ای انسان ؛ رب خود ؛ پروردگار خود ؛ صاحب اختيار خ

ھر دو مورد (نوع پرستش را به بشر آموختند - جلوگيری از شرکپيامبران چه چيزھايی را به عنوان پرستش آورده اند؟
د : انسان با يک جمله لفظی معبود خود را تقديس کند مثل سبحانتسبيح لفظی چگونه است؟

ھر دو (لفظی - عملی)تسبيح و تقدس شامل ........................... است.
الف : لفظی و عملیتسبيح و تقديس چند گونه است؟

شھادتتعبير قرآن اين عالم ، عالم چيست؟
در اکراه و اجبار، پای تھديد انسان در ميان است بر خالف اضطرتفاوت اکراه و اجبار با اضطرار چيست؟
در اکراه و اجبار، پای تھديد انسان در ميان است برخالف اضطراتفاوت اکراه و اجبار با اضطرار چيست؟
ب) عبادت فکریتفکر چه نوع عبادتی محسوب می شود؟

ب : انسان عملی انشا کند که مفھوم آن عمل قدوسيت خداوند متعالتقديس عملی به چه معناست؟
پيوند عبادت و واليِت انساِن کامل استتمايز مذھب تشّيع از ساير مذاھب اسالمی در چيست؟
پيوند عبادت و واليت انسان کامل است.تمايز مذھب تشّيع از ساير مذاھب اسالمی در چيست؟

ج) اعالم کوچکی خودتواضع يعنی ..............................
اگر جنبه تقديس و پرستش داشته باشد.توجه و خضوع و تعظيم و تکريم نسبت به چيزی، در چه صورتی عبادت محسوب م
د) توحيد نظری - توحيد عملیتوحيد ......................... پی بردن به يگانگی خداست و توحيد .....................

ب) ھمه کارھا حتی اعمال انسان به مشيت و اراده خداوند است.توحيد افعالی چيست؟
ب) ھرگاه به صورت توجه به يک راه، برای رفتن به سوی حق بتوحيد به ھر موجود (اعم از توجه ظاھری و معنوی) در چه صورت توجه به خداست

ج) يعنی تنھا خدا را پرستيدنتوحيد عملی يعنی ............................
الف : بينش - جنبشتوحيد نظری ......................... کمال است و توحيد عملی .........................

ب : قولیجمالت و اذکاری که به کار می بريم کدام نوع پرستش است؟
تمايل از حق به باطلجنافت يعنی چه؟ ب)

د : ب و ج (چون توانايی انجام کار را دارد - چون امکان و شرايطچرا انسان تکيف پذير است؟
ج : بدنی و مالی و فکریچند نوع عبادت داريم؟

رسول اکرم (ص)چه کسی به نص قرآن گاھی دو ثلث شب؟
د : ب و ج (اول طلب خلق را بپردازيم و بعد طلب خدا را بپردازيچه وقت نماز عمل صالح است؟

ھر دو گزينه صحيح می باشد.حتی کسانی ھک می گويند به کلی فاقد دين ھستند، ...................
حضرت محمد (ص)حديث زير از کيست؟ « شرک مخفی تر از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف در شب

می شود. (ب- ربانی)حس پرستش از آن به حس ........................ معنوی
در عموم افراد بشر وجود داردحس پرستش در کدام گزينه درست آمده است؟

ب- اگر واقعی باشد درست است.حکم نماز کودک در نماز جماعت چيست؟
ب : حق گراحنيف به چه معناست؟
ب) حق گراحنيف به چه معناست؟

الف) ان الصلوه تنھی عن الفحشا و المنکرخداوند در کدام آيه فلسفه برپا داشتن نماز را بيان کرده است؟
َھا الَّذيَن آَمُنوا ُکِتَب َعلَْيکُُم تقوی و پرھيزگاریخداوند فلسفه روزه داری را برابر آيه ١٨٣ سوره بقره"يا أيُّ
از کيست « طوبی لمن عشق العباده » پيامبر اکرم (ص)خوشا به حال کسی که به عبادت عشق بورزد
٢۴ و ٢٣ سوره نمل " إِنِّی َوَجْدُت اْمَرأًة َتْملِکُُھْم َوأُوِتَيْت ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َولَھ خورشيددر ِآه شريفه
ظلم و استبداد اموياندر آيه « اذا بلغ العاص ثالثين اتخذوا مال هللا دوال و عباد هللا خوال و دين هللا دخال »

مقصود پرستش نيست در آيه « وقومھا لنا عابدون » کلمه (لنا) .............................
ابتدايی و دفاعیدر دين اسالم چند نوع جھاد وجود دارد؟

اقامه نمازدر کدام گزينه " نماز به حضور قلب، نماز با تفکّر و حق نماز را ادا کردن " وجود د
پرستش مخلوقات به ھر شکل، نوعی انحراف اين حس از مسير اصدر مورد احساس نيايش کدام صحيح نمی باشد؟
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ج) عبادتدرديانت مقدس اسالم سرلوحه ھمه تعليمات چيست؟
ج) ھر دو مورد (ما را به فطرت خودمان سوق دھد - شعور ناآگاهدليل آمدن پيامبران چيست؟

ج- حس نيايشروان شناسی کدام حس را به عنوان حس عالی می شناسد؟
ذکرروح عبادت چيست؟

ج- ذکرروح عبادت کدام است؟
حضورروح عبادت، ذکر است که در عرفان به . . . . . . . . . تعبير می شود.

حضورروح عبادت، ذکر است که در عرفان به ...................... تعبير می شود
ج) انجام مراسم تقديس و تنزيهروشن ترين مراتب عبادت چيست؟

خود را واقعی و با ارزش می داند.زمانی که بشر به خدای خود توجه عالی داشته باشد و پرستش را در بھترين حالت انج
ج- پانزده سالگی تمام و نه سالگی تمامسن بلوغ قانونی مرد و زن به ترتيب کدام است؟

ھر دو (نظری - عملی)شرک شامل .............................. است.
شعور مغفول عنهشعور کشش ناآگاھانه نوزاد متولد شده برای خوردن شير از مادر کدام نوع است؟

بعد از ايمان به خداطبق فرموده اميرمومنان علی عليه السالم مرتبه نماز در چه حدی است؟
چشمه آب گرمی که در خانه انسان است.طبق فرموده رسول گرامی اسالم صلی هللا عليه و آله و سلم، نماز به چه چيز تشبيه ش
چشمۀ آب گرمی که در خانۀ انسان استطبق فرمودۀ رسول گرامی اسالم صلی هللا عليه و آله و سلم، نماز به چه چيز تشبيه ش

الف) عالم شھودعالم طبيعت در قرآن به چه تعبير شده است؟
د : ھمه مواردعبادت از نظر فقھا به چه معناست؟

ھر دو (نماز خواندن - روزه گرفتن)عبادت بدنی شامل ...........................
بدنی ، مالی ، فکریعبادت شامل ...................... می باشد.

غريزیعبادت و تقديس از يک حس ......................... سرچشمه می گيرند.
ويليام جيمز بنا بر نقل قول از اقبالعبارت « انگيزه نيايش، نتيجه ضروری اين امر است که در عين که در قوی ترين ق
جواھر لعل نھروعبارت زير از کدام شخصيت است؟ من ، ھم در روح خودم و ھم در جھان ين خالئى

ج- مجازات کسی که از تکليف اطالع ندارد.عقاب بال بيان يعنی چه؟
الف) شعور مفغول عنهعلماء روانکاو معتقدند که ........................ بيشترين قسمت شعور انسان است؟

الف : اعمالی که خالی از منظور خاص است.عمل يک خياط در خياطی کدام نوع از اعمال است؟
"با کدام يک از مفاھيم زير تناس تکليف بما اليطاقفراز آية ٢٨ سورة بقره" ال ُيکَلُِّف هللاُ َنْفسا إاِّل ُوْسَعھا

"با کدام يک از مفاھيم زير تناسب تکليف بما اليطاقفراز آية ٢٨ سورة بقره" ال ُيَكلُِّف هللاُ َنْفسا إاِّل ُوْسَعھا
ج- اگر اثبات شود که به مرحله بلوغ طبيعی قبل از بلوغ قانونی رفردی که به بلوغ قانونی نرسيده آيا مکلف است؟

د : تواضع اعالم کوچکی خود است و تعظيم اعالم عظمت و احترفرق تواضع و تعظيم چيست؟
الف : تمايل از باطل به حق حناقت و تمايا از حق به باطل جناقتفرق حناقت با جنافت چيست؟

ج : در توسل و استمدادات از انبيا و اوليافرقه وھابيت در مورد کدام يک از اعتقادات مسلمين اختالف اساسی دارند؟
(برخورد موسی و فرعون - جابرانه فرمان راندن فرعون بقرآن کريم کدام داستان را تعبيد می داند؟ ھر دو

انسان خود را بپرستيد.کارل مارکس می گويد که : من می خواھم انسان را از پرستيدن غير انسان آزاد ساز
الف) جستجوی خدا (عشق به خدا)کامل کنيد : در مسئله عشق حتی آن کس که غير خدا را می جويد محرک اصليش ...

ب : مالصدرا - ماھيت عشقکتاب « اسفار » از کيست و موضوع آن بيشتر در چه رابطه ای است؟
ب) ليس کمثله شیء - لم يکن له کفوا احدکدام آيات مبين توحيد ذاتی خداوند است؟

د) گزينه ١ و ٢ (توحيد ذاتی - توحيد عبادی)کدام توحيد جزء اصول اوليه اعتقادی می باشد؟
ب : انسان ھا از ابتدا يگانه پرست بودند و بت پرستی و پرستش مکدام جمله صحيح است؟
پيام توحيد سرلوحه رسالت ھمه پيامبران است.کدام جمله صحيح است؟ : ب
ج) ھر ذره ای از ذرات عالم از درجه ای از شعور برخودار استکدام جمله صحيح است؟
الف) در عشق مسئله وصال و تصاحب مطرح است.کدام جمله غلط است؟

حس پرستشکدام حس به حس دينی تعبير می شود؟
الف) فرويدکدام شخصيت ھمه چيز و به طريق اولی عشق را جنسی می داند؟

الف) نمازکدام عبادت بدنی است؟
فکریکدام عبادت صرفا روحی است؟
توحيد عبادیکدام قسم از توحيد مربوط به بندگان است؟گ ج)

ب) توحيد افعالی - توحيد ذاتی - توحيد صفاتیکدام قسم از توحيد مربوط به خداوند است؟
ج) گزينه الف و ب (سبحان هللا - الحمد هللا)کدام کلمه تسبيح لفظی است؟

الف) ال اله اال هللاکدام کلمه ھمه مراتب توحيد را شامل می شود؟
ابتدايیکدام گزينه بر مردان واجب است؟

الف) رکوعکدام گزينه تقديس عملی است؟
ھر دوکدام گزينه درست است؟ ھر توجه يا خضوع نسبت به چيزی عبادت نيست - خضوع

گ



ھر دو (انسان کمی از ظلم را دوست بدارد - کمی از عدل را دشمکدام گزينه کمترين شرک است؟
ھر دو (به سوی اويی - انا اليه راجعون)کدام گزينه مرز توحيد و شرک در توحيد عملی است؟

الف) توحيد عبادیکدام نوع توحيد از شئون بندگان است؟
ب : اعمالی که دارای ھدف خاص است.کدام نوع کار در حکم کلمات و الفاظ و لغات مستعمل رايج است؟

ج) ھر دو گزينه (اعمال متفاوت از اعمال طبيعی - اعمالی که تماکدام يک از اعمال بشر از مقوله پرستش است؟
ب) عبادت و پرستشکدام يک از خلقھای زير تغيير ناپذير بوده و زمان ھيچ تاثيری بر آن ندارد؟

تمام موارد صحيح است.کدام يکی از موارد زير معلول حس تقديس بشر است؟
ج) ھر دو (عبادت و پرستش خداوند يکتا - ترک پرستش ساير موکداميک از اصول تعليمات پيامبران است؟

ھر دو (مالصدرا - ابوعلی سينا و خواجه نصيرالدين طوسی)کداميک از دانشمندان زير عشق انسان به انسان را دو نوع می دانند؟
عملی يا عبادیکلمه (ال اله اال هللا) بيش از ھر چيز ناظر بر توحيد ........................... است.

ب) توحيد عملیکلمه طيبه « ال اله اال هللا » ناظر بر کدام توحيد است؟
ھمه مراتب توحيدکلمه ال اله اال هللا کدام يک از مراتب توحيد را شامل ميشود؟
الف) شعور مفغول عنهکمترين بخش شعور انسان از ديدگاه علما کدام گزينه است؟
منشاء اصلی خيرھا و نعمت ھا خداوند است و جز او وسيله ھستندگزينة صحيح برای مفھوم" تسبيح و تنزيه خدا"کدام است؟

در ھر دو واجب استگزينه درست درباره حکم نماز طواف در حج تمتع و حج عمره کدام است؟
نفی ھرگونه نقص و کاستی از قبيل فنا، محدوديت، نادانی، ناتوانیگزينه صحيح برای مفھوم " تسبيح و تنزيه خدا " کدام است؟

آن چيزی که پرستش می شود در نظام آفرينش از نظر خلق و ايجاالزمه شرکت در عبادت کدام گزينه است؟
د) ھمه موارد (پرورش اراده - کسب مالکيت بر نفس - آزادی معنمبنای اصلی بسياری از عبادات اسالمی چيست؟

د : ھمه موارد (ثنا و ستايش خدا به اوصافی که مخصوص اوستمحتوای پرستش چيشت؟
د : الف و ب (ذاتی و صفاتی - عبادی)مراتب و اقسام توحيد کدام است؟

الف) انا اليه راجعونمرز توحيد و شرک در عبادت در کدام گزينه آمده است؟
صحيحمطالعه آثار زندگی بشر نشان می دھد ھر زمان و ھر جا که بشر وجود داشته، نيايش

الف) نمازمظھر کامل اظھار عبوديت چيست؟
ب) توحيد عبادیمفھوم ابتدايی کلمه « ال اله اال هللا » چيست؟

ب : توحيد در عبادت از شوون بندگان است نه از شوون خداوند.مفھوم توحيد در عبادت چيست؟
الف : حال پرستشمنظور از حال در اين جمله انيشتين چيست؟ « در اين حال فرد به کوچکی آمال و اھ

بدنی ، مالی ، بدنینماز خواندن و زکات دادن و روزه گرفتن به ترتيب از کدام نوع عبادات است؟
د : الف و ج (زبانی - عملی)نماز مشتمل بر کدام نوع پرستش است؟

ھمه موارد صحيح است.نوع ارتباطی که پرستش بين انسان و خداوند ايجاد می کند ، چگونه است؟
نوع 2نوع رجوع بشر به خدای خود چند حالت دارد؟

الف) تضعيف نيروھای معنوینھرو علت اضطرابی که در اين جھان پيدا شده را چه می داند؟
................ ..................... به نافله لک عسی ان يبعثک ربک مقاما محموداو من اليل - فتھجد

ج : عملیوقوف عرفات و مشعر، کدام نوع پرستش می باشند؟
شکل - شکل - معبودھر کدام از موارد زير به ترتيب به کدام بعد پرستش می باشد؟ حرکات دسته جمعی -
شرکھر نوع طاعتی که از طاعت خدا سرچشمه نگيرد ، خواه طاعت نفس اماره و يا طاع
نيايش و پرستشيکی از پايدارترين ، قديمی ترين و اصيل ترين ابعاد وجودی انسان در کدام گزينه به
الف : سرلوحه تعليمات اخالقی و اجتماعی عبادت است.يکی از مفاھيمی که از اين آيه می گيريم کدام است؟ « ھو الذی بعث فی االميين رسو
پرستشيکی از نظريات در مورد اعمال اخالقی بشر نظريه ............................ است.

برای دريافت نمونه سئواالت بيشتر و آزمون ھای ديگر به کانال پيک دانش مراجعه فرماييد


