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 نمونه سوال اول

 _باالترین حد تدبر مربوط به چه کسانی است؟ ۱

 د) صالحان                ج) صدیقان          ن     ب) پیامبرا              الف) پاک شدگان

 شوند؟تحوالت زمان متاثر می_کدام یک از حوزه های زیر از ۲

 د)الف و ب          الف) روابط انسان با انسان    ب) روابط انسان با طبیعت     ج) روابط انسان با خدا

 ی باشد؟نم_کدام یک از اقسام شناخت قرآن ۳

 د) شناخت سندی       ج) شناخت تحلیلی        ب) شناخت تفسیری     هایالف) شناخت ریشه

خداوند را تنها پروردگار انسان و تمام موجودات عالم می داند اشاره به کدام صفت خداوند  _قرآن کریم  ۴

 دارد؟

 د) خالقیت              ج) ربوبیت          ب) قدرت بی پایان           الف) علم گسترده

 _.............. نوعی دعای سامان یافته است.۵

 د) قرائت قران                 ج) دعا          ب) نماز               الف) یاد خدا

 _گرانبها ترین نعمتی که خداوند به بندگان عنایت کرده کدام است؟۶

 د) همه موارد               ج) دانش           ب) تقوا        الف) یقین

 باالتر از عالمه ملک طبیعت و پایین تر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض است؟عالم _کدام ۷

 د) الف و ب                ج) قیامت                ب) عالم برزخ          لف) عالم ملکوتا

 جست؟ بهره  آفرینش اهداف شناخت  برای وانمیت_از کدام یک از روش های زیر ۸

 د) همه موارد       ج) روش وحیانی             ب) روش تجربی         الف) روش عقلی

 آفرینش انسان است؟_کدام یک از اهداف ۹

 د) خلقت جهان      ج) معاد و عدالت        ب) دانش افزایی بشر               الف) عبادت

 _کدام گزینه جزو راهکارهای مناسب بیماری های اجتماعی نمی باشد؟ ۱۰

 د) دانش افزایی           ج) ترک نفاق            ب) دعوت به وحدت     الف) عدالت محوری

 _آیه (هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون ) اشاره به کدام یک از معانی علم دارد؟۱۱



ستادانه                                                       
ُ
د!  –  ا ستاد ياد بگي

ُ
  همانند يک ا

4  
  

 www.ostadaneh.com
 info@ostadaneh.com

 ايران  –كرمان 

 د) گزینه الف و ب          ج) علم لدنی       ب) علم خاص              الف) علم عام

 _کدام هزینه در تقسیم بندی سنت های الهی قرار نمی گیرد؟۱۲

 ج) سنت مکر، امال و استدراج د) سنت تدریج و قانون علیت   ت امتحان و امدادن یت تکوینی ب) سالف) قانون هدا

 _رحمت.......... است و مودت ......... . ۱۳

 الف) مهر باطنی و قلبی, مهر باطنی و قلبی

 شود ب) مهر باطنی و قلبی, اثری که از مهر باطنی و قلبی ظاهر می

 ی ظاهر می شود, مهر باطنی و قلبی ج) اثری که از مهر باطنی و قلب

 د) مصری که از مهر باطنی و قلبی ظاهر می شود,پسری که از مهر باطنی و قلبی ظاهر می شود

 _کدام گزینه از جمله حقوق و وظایف متقابل همسران نمیباشد؟۱۴

 د) تامین نیازهای اقتصادی      ج) همدلی و همراهی           ب) نیک خلقی           الف) مهرورزی

 _از نظر فقهی رفتار عادالنه جزو مصادیق ......... رفتار محسن آن مشمول.......... خواهد بود.۱۵

  د)استجاب،استجاب      ج) استجاب،وجوب         ب)وجوب،ااستجاب       الف) وجوب ،وجوب 

    


