
 

 

  

���دא��
�
  א

 
���� ��!
���د ��د �����
�
  א

 سبحانی ویراست دوم ٢اندیشه اسالمی  نمونه سواالت
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  در لغت به چه معناست؟ ن ی:د١

  ¨ سعادت-د            نی¨قوان -ج           دی¨عقا -ب        یفرمانبردار-فل ا

   

  ست؟ین  نیجز ابعاد د ک ی:کدام٢

    یاسیس -ب                 ییو جزا ی¨حقوق-الف

  یو آرمان ی ¨روان -د                      ی¨اقتصاد -ج 

   

  به چه صورت آورده شده است؟ ن ی:در قرآن واژه د٣

  چکدامی¨ه -د           مفرد    -ج¨جمع مکسر              -ب       ¨جمع    -الف

   

  هستند که همان.......است؟ یواحد قت یحق یدارا خیو مذاهب در طول تار عتهای:شر٤

  جوالف¨ مواد -د      یاله می¨تعال -ج  اسالم       -ب          نی¨د-الف

   

  ست؟یاست چ یآسمان برانمای همه پ  میال روح تع  انگریکه در واقع ب انیاد ی:نام عموم٥

  عهیش-د¨         عت ی¨شر-ج         نی¨د-ب  اسالم     -الف

   

  ست؟ یکدام عبارت درست ن ن یمراتب د ی:درباره ٦

  فرا خواندند.  ن ید ک یمردم را به  امبرانیپ یواحد است و همه  ن ید ت یو ماه قت ی¨حق-الف

  است. دهیخوانده اند اسالم نام یمردم را به آن فرا م  امبرانیپ یرا که تمام ینی¨قران نام د-ب

  اسالم است. یمعرف آن واژه  نیاست که بهتر یواحد قت یحق یدارا نی¨د-ج

  امت خدا واحد نبوده است. شهیزمانها به نام اسالم بود و هم  یدر همه  نید-د
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  و مذاهب .....هم هستند عتهایشر ی:همه ٧

  هم هستند   هی¨همه شب-الف

  ¨متفاوت از هم هستند -ب

  هم هستند مل مک-ج

  هدف واحد هستند  ی¨دارا-د

   

  حق که همان اسالم است همزمان با........بوده است نید شیدای:پ٨

  می¨با نزول قرآن کر-الف

  انسان شیدایبا پ-ب

  حضرت نوح"ع" یامبری¨پ-ج

  حضرت محمد"ص" یامبری¨پ-د

   

  دارد؟  ندهیگذشته و آ یامتها یدر استعدادها شه ی....است که رو مذاهب برحسب.. عتهای:اختالف شر٩

  درجات کمال -ب  مختلف        امبرانی¨پ-الف

  ن ی ¨تفاوت در د-د             ی¨امورمعنو-ج 

   

  دانند؟ یم یاله یخود را نعمت نیآنها د را یندارد ز غیبه تبل اجیاست که احت نی:کدام د٠الف

  ی¨زرتشت-د  ¨اسالم    -ج           ت یحی¨مس-ب          ت یهودی-الف

   

  نازل فرمود؟  امبریکدام پ قیانسانها از طر ت یهدا یرا برا عت یشر نیلوند او:خدا١١

  نوح"ع" - د¨محمد"ص"        -ج  "ع"     ی¨موس-ب  "ع"     می¨ابراه-الف
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  باشد؟ی:عبران نام کدام قوم م١٢

  ¨قوم داوود-د       لیاسرائقوم -ج       حی¨قوم مس-ب  ¨قوم نوح     -الف

   

  "ع"است؟یرت موساز معجزات حض کی :کدام١٣

-ج                                ضایو ب دیاژدها شدن عصا و -ب  ¨سخن گفتن با مردگان              -الف

  چکدامی¨ه-د  ¨شق القمر                              

   

  را بعد ازورود به معبد به عهده گرفت که بود؟  یسی"مادر حضرت عمی"مریکه سرپرست ی:کس١٤

  چکدامی¨ه-د       ایزکرþ-ج¨حنّه        -ب      ¨عمران -الف

   

  درگهواره بود لب به سخن گشود؟ یکودک کهیدر حال   امبری:کدام پ١٥

  "ع" می¨ابراه-د  "ع"     یسیع-ج¨نوح"ع"        -ب  "ع"     ی¨موس-الف

   

  نمود؟  افت یرا در  لیو انج  دیبه رسالت رس یدر چه سن یسی:حضرت ع١٦

  یسالگ یس-د¨نوح"ع"        -ج      یکودک ¨ازهمان-ب       یسالگ٥٠¨-الف

   

  ست؟ ی"ع" نیسیاز معجزات حضرت ع کی:کدام١٧

  مارانیب ی¨شفا-ب  ¨زنده کردن مردگان                    -الف

  ضایو ب د ی-دازامورپنهان                        ی¨آگاه-ج

   

  کرد؟ افت ی"ع"تورات را در کجا دری:حضرت موس١٨

   ت یم یایدر ی¨حوال -د         لی¨کناررودن-ج      ر  طو-ب  ¨مصر       -الف
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  را دارد؟  ینید یتهایاقل  گری با د یبه خوش رفتار  هیتوص ن ی:کدام د١٩

  تیهودی¨-د      ت یحی¨مس-ج  اسالم     -ب¨زرتشت        -الف

   

  کتاب مقدس را قبول دارند؟  میفقط بخش عهد قد  ریاز موارد ز  ک ی:کدام٢٠

  انیهود ی-د          انی¨زرتشت-ج         انیحیمس¨-ب  ¨مسلمانان       -١

   

  از کتاب مقدس هستند؟  یهرکدام چه بخش دی و عهد جد می:عهدقد٢١

  د یدوم عهد جد کی و  میدوم کتاب عهدقد کی¨-الف

  میچهارم عهدقد کی و  دی¨سه چهارم کتاب عهدجد-ب

  د یچهارم عهد جد ک یو  میسه چهارم کتاب عهدقد-ج

  ست ین حیصح چکدامی¨ه-د

   

  نوشته شده است؟ ی :کتاب مقدس در "اصل" به چه زبان٢٢

  ی¨ مصر-د      ی¨عرب-ج        یعبر-ب       یونانی¨-١

   

  " معروف است؟نهی"سبع ی:کدام کتاب به نسخه ٢٣

  ¨تورات-د       لی¨انج-ج       می¨قرآن کر-ب  کتاب مقدس     -الف

   

  ت؟ترجمه شده اس ی" در کتاب مقدس به چه زباند ی:"عهد جد٢٤

  چکدامی¨ه-د         ی¨ِعبران-ج        یونانی-ب      ی¨عرب-الف
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  متاخرتر است؟  گرید لیاز همه اناج لی:کدام انج٢٥

  ¨لوّقا-د  ¨َمرُقس       -ج         وحنّای-ب          ی¨متّ -الف

   

  شود؟ یم دهی " نامد ی"هم دای"هم نوا"   ریز لیازسه انج کی ام:کد٢٦

  وحنای-مرقس-ی¨مت-الف

  لوقا-وحنای-¨مرقس-ب

  وحنای-لوقا-ی¨مت-ج

  لوقا-مرقس-یمت-د

   

  شود؟ ی"ع" مربوط میسیع اتیموت و ح ت یفی ها در مورد ک   لیاز انج کی.ناس"کدامی:ازنظر "جان.ب٢٧

  ¨لوقا-د  ¨مرقس     -ج        وحنای-ب        ی¨مت-الف

   

  شود؟ یم می:کتاب مقدس به چند بخش تقس٢٨

  اتیحیو مس ت یهودی¨دوبخش:-الف

  یبخش کل کی¨-ب

  ¨چهاربخش-ج

  یسیع عت یشر-ایانب  گرید-یموس عت یسه بخش:شر -د

   

  بوده اند؟  گران یو د لیاسرائ یقوم بن ت یهدا یبرا یکدام ازدوکتب ازکتب آسمان میقرآن کر دگاهی:ازد ٢٩

  و تورات  لیانج-الف

  ¨کتاب مقدس و تورات -ب

  لی¨زبوروانج-ج

  لی¨کتاب مقدس وانج-د
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  "ع"دانست؟  یسیوع یحضرت موس یدر آموزه ها  یاله ی وح توانی:چرا کتاب مقدس را نم٣٠

  شده اند  یفراوان فاتی¨دچار تحر-الف

  دهند ینسبت م یاله یایو....به انب یشراب خوار-یناپسند مانند مست ی¨صفات-ب

آنها   افتنی یمدع یشده و بعدهاکسان دیتورات ناپد ییکه در زمانها دیآ یبر م نیچن می¨از عهد قد-ج

  شدند.

  موارد  یهمه -د

   

  است؟ ت یحی مس نی از د یگردانیساز رو  نهیاز عوامل زم  کی :کدام٣١

  یو اخالق ی¨فساد مال -الف

  تیحیمس یعقالن  ریغ ی¨آموزه ها-ب

  دیعقا شی¨خشونت و تفت-ج

  موارد  یهمه -د

   

  د؟یآ  یمسلمانان به شمار نم شرفت یدر قلمرو پ کی :کدام٣٢

  قلمرو ابزارآالت -ب                    ی¨قلمرو پزشک-الف

  ¨قلمرو صنعت کاغذ-د                    یمی¨قلمرو ش-ج 

   

  ست؟یبوده است,چ یاز کتب مرجع علم پزشک ی کی" که نای:کتاب معروف "ابن س٣٣

  ی¨الحاو-د  الطب        ی¨رساله ف-ج  ¨شفا      -بقانون         -الف

  از ثمرات عدالت ..........است؟ یکی:٣٤

  مرجرج و از ه یری¨جلوگ-الف

  نظم و قانون در جامعه  جادی¨ا-ب

  استعدادها و کمال رساندن آنها  ییشکوفا -ج

  قسط و عدل در جامعه یی¨برپا-د


