
 

  

  ُاستادانه

  ُاستاد یاد بگیرید!یک همانند 

 سبحانی ویراست دوم کامل و تصحیح شده ١نمونه سواالت اندیشه اسالمی 

  فهرست مطالب

 ٢ ................................................................................................................................... ۱ فصل

 ٢٣ ................................................................................................................................. ۲ فصل

 ٣٨................................................................................................................................ ۳ فصل

 ٤٦ ................................................................................................................................ ۴ فصل

 ٦١ ................................................................................................................................... ۵فصل

 ٧٦ ................................................................................................................................. ۶ فصل
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 ۱ فصل

 ) مهم ترین مسائل مربوط به انسان است؟١

 الف)فطرت

 ب) خداشناسی

 ج) جهان

  د) خودشناسی

 

 کدام عبارت زیر دربرگیرنده راه های خداشناسی نیست؟ – ٢

 الف) گنجینه های فطرت و نهاد را کشف کرد

 امیال نفسانی را تعدیل نمودب) 

 ج) استعدادهای فطری را به کمال رساند 

  د) استعدادهای مادی را به کمال رساند  

 

 هر چه زمانی انسان از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل پیدا می کند؟ – ٣  

الف) انسان درصدد شکوفایی استعدادهایش نباشد و فقط به فکر رفع نیازهای مادی 

 ی اش باشد.امیال نفسان

 ب) هنگامی که خود را نشناسد و نیک و بد را نداند

 ج) هنگامی که گنجینه های فطرتش را نشناسد

  د) هنگامی که دچار ضرر و خسران گردد  

 

  ؟منظور از خودشناسی انسان چیست – 4

 الف) انسان نباید غفلت بورزد و به فکر امیال نفسانی باشد

 چگونه غیر خود را بشناسدب) کسی که خود را نمی شناسد 

 ج) هر کس خود را بشناسد پروردگارش را می شناسد

 د) انسان دارای استعدادها و نیروهایی برای فهم خود، جهان و تکامل انسانی است  
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 کدامیک از آیات زیر برخودشناسی داللت دارد؟ -٥  

 الف) هرکس که خود را بشناسد پروردگارش را می شناسد

 را نمی شناسد چگونه می تواند غیر را بشناسد ب) کسی که خود

 ج) خداوند اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید

 د) ای کسانی که ایمان آورده اید! به خود بپردازید  

 

«کسی که به خودشناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است»  – ٦  

 این سخن کیست؟

 (ع) الف) حضرت علی

 ب) حضرت امام حسین (ع)

 ج) حضرت امام سجاد(ع)

 د) حضرت رسول اکرم (ص)  

 

 منظور از «خود را بشناس» در نعبد دلفی به چه معناست؟ – ٧  

 الف) ارزیابی خود و اهمیت خودشناسی

 ب) شناخت گسترده مرزهای وجودی

 ج) کشف رموز خلق و پیچیدگی های وجود انسان

 د) شناخت خدا و جهان  

 

 خودشناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف است؟ – ٨  

 الف) کانت 

 ب) سقراط

 ج)افالطون

 د) ارسطو  

این سخن از کیست؟«انسان قبل از هر چیزی باید به ارزیابی و شناخت دقیق  – ٩  

 توانایی خود بپردازد»؟

 الف) کانت 

 ب) بطلمیوس

 ج) افالطون

 د) ارسطو  
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 المیزان اثر کدام فیلسوف است؟ – ١٠  

 الف) مرحوم شهید مطهری

 ب) مرحوم سیدمحمدحسین طباطبایی

 ج) مرحوم عالمه جعفری

 د) مرحوم بروجردی  

 

 کدام یک از گزینه های زیر از دالئل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد؟ – ١١  

 الف) مقدمه کمال

 ب) حقیقت انسان

 ج) پیش درآمد جهان شناسی

 الل مشکالت انسان  د) ح

 

این پرسش که «اگر انسان قدرت تعالی پرواز به عالم ملکوت دارد تا چه حد می  – ١٢  

 تواند پروازکند» بر چه اصلی داللت دارد؟

 الف) پیش درآمد جهان شناسی

 ب) مقدمه خداشناسی

 ج) مقدمه تکامل انسانی

 د) شناخت سرمایه های وجودی  

 

 کدام یک از گزینه های مبتنی بر اصل مقدمه خداشناسی است؟ – ١٣  

 الف) اگر انسان از قدرت تعالی و پرواز خود استفاده نکند، آیا شایسته مذمت نیست

 ب) اگر انسان دارای روح است، نیازهای او چیست و چگونه باید برآورده و تکامل یابد

 غیر از بدن مادی، حقیقت دیگری به نام روح دارد  ج) آیا انسان

  د) آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت پرواز کردن دارد؟  
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 این سخن از کیست؟ «من عرف نفسه عرف ربه» – ١٤  

 الف) حضرت علی (ع)

 ب) حضرت امام سجاد(ع)

 ج) حضرت امام محمدباقر(ع)

  د) حضرت امام جعفر صادق(ع) 

 

  چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا .... – ١٥  

 الف) واجب الوجود است

 ب) ممکن الوجود است

 ج) ممتنع الوجود است

    د) دارای ساختاری پیچیده است 

 

 قوانین مادی مبتنی بر چه هستند؟ – ١٦

 الف) حس وظیفه

 ب) حس و تجربه

 ج) تجربه و فلسفه

 د) فلسفه و عقل

 

 محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟ – ١٧

 الف) خودشناسی

 ب) ایمان

 ج) روح آدمی

 د) جسم آدمی
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 کدام عبارت در خصوص روح صحیح است؟ – ١٨

 الف) روح را نمی توان با قوانین مادی و علوم حسی و تجربی مطالعه کرد

 ب) روح را می توان با قوانین مادی و علوم تجربی مطالعه کرد

 قت انسان جسم است نه روحج) اصوالً حقی

 د) روح انسان قابل تجربه نیست بلکه از راه شهود می توان آن را شناخت

 

 این آیه شریفه «ثم سواه و نفخ فیه من روحه» بیانگر چه موضوعی است؟ – ١٩

 الف) بعد مادی انسان

 ب) بعد معنوی

 ج) دو بعدی بودن انسان

 د) الهی بودن انسان

 

 به....؟روح پس از مرگ  – ٢٠

 الف) در عالم مادی به حیات خود ادامه می دهد

 ب) در عالم مادی و غیرمادی از بین می رود

 ج) در عالم برزخ به حیات خود ادامه می دهد

 د) در عالم برزخ قادر به ادامه حیات نیست 
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  فصل دوم: ایمان

 

مرگشان به تمامی باز می این آیه شریفه بیانگر چیست؟« خدا روح مردم را هنگام  – ٢١

 ستاند»؟الف) شرافت و منزلت انسان

 ب) حقیقت انسان که همان روح است

 ج) عالم برزخ

  د) آفرینش انسان

 

 کدام عبارت زیر صحیح نیست؟ – ٢٢ 

 الف) پس از اخذ روح از بدن و جزئی از حقیقت انسان در زمین باقی می ماند

 ن استب) توفی در آیات قرآن به معنی اخذ و گرفت

ج) بی شک فرشته مرگ هنگام مرگ، روح آدمی را می ستاند، زیرا بدن آدمی باقی 

 است

 د) حقیقت انسان همان روح است و آدمی، واقعیتی جز آن ندارد  

 

 تقسیم بندی علوم از دیدگاه فیلسوفان چگونه است؟ – ٢٣  

 الف) علوم نظری یا علوم حصولی

 ب) علوم ادراکی و علوم نظری و علمی

 ج) علوم نظری و علوم عملی

  د) علوم ادراکی و علوم گرایشی 

  

گر شناخت انسان از طریق صورت ها و مفاهیم ذهنی باشد به آن ... – ٢٤   ا

 الف)علم حضوری

 ب) علم حصولی

 ج) علم ادراکی

 د) علم گرایشی  
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 شناخت انسان به حاالت روانی، احساساتی و عواطف از طریق علم ... بدست می – ٢٥

  آید؟

 الف) حصولی

 ب) حضوری

 ج) عملی

  د) نظری 

  

 کدام عبارت زیر صحیح است؟ – ٢٦ 

 الف) عقل توانایی ادراک مفاهیم کلی را دارد

 ب) حس وعقل از قوای علم حصولی هستند

 ج) علم به تکالیف و وظایف انسان را حکمت عملی گویند

 د) همه موارد صحیح است  

 

 انسانی، به حفظ ذات و صیانت از خود ارتباط دارد؟کدامیک از ابعاد گرایش  -٢٧  

 الف) بعد مادی 

 ب) بعد جسمانی

 ج) بعد حیوانی

 د) بعد فلسفی 

 

 کدام یک از امیال زیر از انسان جدایی ناپذیر است؟ – ٢٨  

 الف) میل و محبت به همنوع

 ب) میل و محبت به پدر و مادر

 ج) میل و محبت به خدا

 د) میل و محبت به همسر  

 

  گرایش میل به جنس مخالف به کدام بعد گرایشی ارتباط دارد؟ – ٢٩

 الف) غریزی

 ب) انسانی

 ج) فلسفی

  د) الهی 
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 در چه زمانی ، میل به خدا صداق واقعی اش تجلی می یابد؟ – ٣٠

 الف) هنگام دگرگونی در وجودش

 ب) شکوفایی استعدادهایش

 وشیاریج) هنگام رفع مانع و ه

  د) هنگام بروز فطرت ذاتی اش

   

 کدام یک از گزینه های زیر از وظایف پیامبران است؟ – ٣١

 الف) حفظ ذات و صیانت از انسانها

 ب) بیدار کردن و برانگیختن فطرت آدمی

 ج) تعلیم و تربیت و بعد گرایشی غریزی انسان

  د) تعلیم چگونگی دگرگونی انسان 

  

 تمایالتی که با روح انسان سرشته شده اند، بعد ......نام دارند؟  – ٣٢ 

 الف) بعد گرایشی

 ب) بعد انسانی

 ج) بعد حیوانی

 د) بعد غریزی  

 

  کدام عبارت صحیح نیست؟ – ٣٣

 استالف) هرگاه متعلق علم حضوری، خا و امور مرتبط به خدا باشد، شهود عرفانی 

 ب) عقل از طریق استدالل ، قیاس و برهان به معلومات جدید می رسد

 ج) عدالت خوب است این شناخت مربوط به حوزه نظر است

 د) تاریخ فلسفه اثر کانت است  

 

 از منظر قران حقیقت وجود انسان چیست؟-٣٤

  نفس -دفطرت        -جروح        -ببدن      -الف

 


