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در کدام گزینه آورده شده است؟ علیه السالم، با توجه به فرمایش امام کاظم« برخورداری از معرفت برتر»و « تر شدن عقلکامل»نتیجۀ  -1

یابد و این موضوع بیانگر چیست؟های زیر، انسان راه صحیح زندگی را مییک از گزینهبا تفکر در کدام -2

تقدم به کارگیری عقل بر مسیر هدایت الهی –( پیام الهی 2        مسیر هدایت الهی تقدم به کارگیری عقل بر –( چگونه زیستن 1

تقدم مسیر هدایت الهی بر به کارگیری عقل –( چگونه زیستن 4  تقدم مسیر هدایت الهی بر به کارگیری عقل –( پیام الهی 3

مربوط به کدام ، « هماهنگ بودن پاسخ به نیازهای برتر»سوگند خورده است و به چه چیزی « تبیین خسران عظیم برای انسان»خداوند جهت  -3

 های آن است؟ویژگی الزم در پاسخ

 درست و قابل اعتماد بودن –( نفس 2  درست و قابل اعتماد بودن –( عصر 1

 جانبه بودن همه –( نفس 4   همه جانبه بودن –( عصر 3

یک از موارد زیر به ترتیب بیان شده است؟کدام« رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجۀ بعد الرسل...» :با توجه به آیۀ شریفۀ -4

 ( اتمام حجت برای انسان و اختیاری بودن امر هدایت2                      مندی انسان از حجت نهان و آشکار( بهره1

 مندی از حجت الهی( ارسال حجت آشکار و بهره4         از حجت نهانمندی ام حجت برای انسان و بهرهتم( ا3

ترین نیازهای بشر را داراست، از چه چیزهایی باید آگاهی داشته باشد؟گویی به متعالیکسی که توانایی پاسخ -5

حدودیت عمر انسانم –( عاقبتی که منتظر انسان است 2       سرنوشت انسان پس از مرگ –( ابعاد جسمی و روحی انسان 1

 محدودیت عمر انسان –( ابعاد جسمی و روحی انسان 4               سطح زندگی روزمره –( عاقبتی که منتظر انسان است 3

هدایت الهی در مسیر هدایت مخلوقات چگونه است و اولین نقش انسان در کارها چیست؟ -6

 ز با سایر مخلوقاتتشخیص تمای –( همسو با نظام هستی و روابط پیچیدۀ آن 1

 تشخیص تمایز با سایر مخلوقات –هایی که خدا در وجودش قرار داده است ( متناسب با ویژگی2

 کند.ابتدا تفکر می –( همسو با نظام هستی و روابط پیچیدۀ آن 3

 کند.ابتدا تفکر می –هایی که خدا در وجودش قرار داده است ( متناسب با ویژگی4

کند و پاسخ آنها کجا آماده شده است؟به پاسخگویی به کدام دسته از نیازهای انسان اشاره می« اًتبِهِ بَلدَةً مَی یلِنُحی» :آیۀ مبارکۀ -7

در جهان خلقت –( بنیادین و اساسی 2 درون انسان –( طبیعی و غریزی 1

در جهان خلقت –( طبیعی و غریزی 4 درون انسان –( بنیادین و اساسی 3

کرد، به ترتیب چهبار برای همیشه نازل میها یکبرنامۀ خود را برای زندگی انسان علیه السالماگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم  -8

 افتاد؟های سایر عصرها میهای همان عصر و انساناتفاقی برای انسان

 شد.به تدریج فراموش می –شد ( تحریف می2                                 شد.تحریف می –شد ( به تدریج فراموش می1

شد.جزء سبک زندگی، آداب و فرهنگ نمی –( برای آنها قابل فهم و درک نبود 4    رفت.شد با از بین میتحریف می –( برای آنها قابل فهم و درک نبود 3

1 آزمون شماره 1   دین و زندگى (2) - درس 1 تا 3

1( باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت – پذیرفتن بهتر پیام الهی          2( باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت – برتری در تعقل و تفکر 

3( برتری در تعقل و تفکر – پذیرفتن بهتر پیام الهی                      4( تعقل در پیام الهی – دانایی نسبت به فرمان الهی 
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لیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتیهای مختلف باعث شد که تعاآنچه در طول زمان -9

کنار بگذارند، در کدام گزینه آورده شده است؟

( رشد تدریجی سطح فکر مردم2   ( استمرار و پیوستگی در دعوت1

مان( تطبیق دین با شرایط ز4 ( پویایی و روزآمد بودن  دین اسالم3

کند و کدام عامل در جاودانگیادامه پیدا نمیصلی اهلل علیه و آله ، های پیامبر یک از مسئولیتبا تعیین امام معصوم از طرف خداوند، تنها کدام -10

قرآن کریم نقش داشت؟ 

صلی اهلل علیه و آلهاهتمام پیامبر  –( تعلیم وحی 2 عنایت الهی –( دریافت وحی 1

تالش و کوشش مسلمانان –( تعلیم وحی 4 سطح درک مردم –( دریافت وحی 3

هایباشد و یکی از نشانهها مییک از عوامل تجدد نبوتآمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم نبوت، در تقابل با کدام -11

محدودیت واردات و تجارت برخی کاالها با وضع احکام و مقررات بر اساس کدام ویژگی پویایی و روزآمد بودن دین اسالم است؟ -13

الزمۀ ادراک اعجاز لفظی قرآن کریم کدام است و وسیلۀ بیان معارف ژرف و عمیق قرآن چیست؟ -15

هاها و عبارتترین کلمهزیباترین و مناسب –( خواندن قرآن با آشنایی به زبان عربی 2       هاها و عبارتترین کلمهزیباترین و مناسب –ر در ترجمۀ آیات قرآن ( تدب1ّ

 نفوذ خارق العاده در  افکار و قلوب –( تدبّر در ترجمۀ آیات قرآن 4     نفوذ خارق العاده در افکار و قلوب –( خواندن قرآن با آشنایی به زبان عربی 3

2 آزمون شماره 1   دین و زندگى (2) - درس 1 تا 3

1( توجه به نیازهای متغیر

3( توجه به نیازهای ثابت

 2( اختیارات ویژۀ حاکم نظام اسالمی

 4( وضع قوانین ثابت و متغیر 

14- علّت اینکه طبق آیۀ : »وَ مَن یَتَبغِ غَیرَ االسالمِ دیناً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ«، دینی جز اسالم نزد خدا پذیرفته نمیشود ، چیست و عاقبت چنین انتخابی 

در کدام ترسیم یافته است؟ 

1( اسالم، تنها دینی است که میتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند - »اِنَّ االِنسانَ لَفی خُسرِ«

2( اسالم، تنها دینی است که میتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند - »وَ فی اِلی اآلخِرَۀِ مِنَ الخاسِرینَ«

3( قرآن، تنها کتابی است که میتوان گفت محتوای آن بطور کامل از جانب خداست. - »اِنَّ االِنسانَ لَفی خُسر  «

4( قرآن، تنها کتابی است که میتوان گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست. - »و هُوَ فِی اآلخِرَۀِ مِنَ الخاسِرینَ«

آن چه بود؟ 

1( استمرار و پیوستگی در دعوت – سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکری سایر جوامع

2( رشد تدریجی سطح فکر مردم – آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمینها 

3( رشد تدریجی سطح فکر مردم – سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکری سایر جوامع

4( استمرار و پیوستگی در دعوت – آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمینها 
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شد؟درک انسجام درونی قرآن کریم در کدام عبارت قرآنی متجلّی است و در چه صورت در آن ناسازگاری زیادی یافت می -16

«لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اهللِ» -« اَفال یََتدَبَّرونَ القُرآن( »2          «أَن یَأتوا بِمثلِ هذا القُرآن» -« اَفال یَتَدَبَّرونَ القُرآن( »1

«لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اهللِ» -« لَآیاِت لِقَوم  یَتَفَکَّرونَ( »4          «اَن َیأتوا بِمِثلِ هذاَ القُرآن» -« لَآیاتِ لِقَوم  یَتَفَکَّرونَ( »3

ۀ کدام آیه به آن اشاره دارد؟ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم کدام نظریه است و ترجمیکی از مهم -17

«هایی که برای شما دیدنی نیستند. برپا داشته است.ها را با ستونآسمان» -( نیروی جاذبه 1

«بخشیم.را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می آسمان» -( نیروی جاذبه 2

«بخشیم.آن را وسعت می آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره» -( انبساط جهان 3

«هایی که برای شما دیدنی نیستند، برپا داشته است.ها را با ستونآسمان» -( انبساط جهان 4

است؟کدام جنبۀ اعجاز قرآن کریم نیاز به آشنایی با زبان عربی دارد و برای آنانی که این تسلط را ندارند کدام جنبۀ اعجاز قابل فهم و درک  -18

 لفظی –( محتوایی 2              یرناپذیری از عقایدتأث –( لفظی 1

 محتوایی –( لفظی 4   جامعیت و همه جانبه بودن –( محتوایی 3

 در کدام گزینه آمده است؟ ، «در چه صورت جای آن بود که کج اندیشان دربارة الهی بودن قرآن دچار شک شوند؟»پاسخ به این پرسش که  -19

«و ما کنت تتلو من قبله من کتاب  وَ ال تخطّه بیمینک اِذا الرتاب المبطلون( »2          «و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراًاَفال یتدبرون القرآن ( »1

 «ثل هذا القرآن ال یأتون بمثلِهِ عَلی أن یأتوا بم( »4                                                     «و السماء بنیناها بِآید  وَ اِنّا لموسعون( »3

 به کدام جنبۀ اعجاز قرآن اشاره دارد؟،« و السماء بنیناها بِاَیدٍ و انّا لموسعون» : آیۀ شریفۀ -20

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی –( محتوایی 1

 سابقهذکر نکات علمی بی –( لفظی 2

 سابقه ذکر نکات علمی بی –( محتوایی 3

 ام درونی در عین نزول تدریجیانسج –( لفظی 4

3 آزمون شماره 1   دین و زندگى (2) - درس 1 تا 3



4 کلید پاسخ آزمون شماره  1    دین و زندگى(2) - درس 1 تا 3




