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رشته پرسمان معارفی

 -9کدام يک از مراحل فعل اختیاری انسان منوط به اذن تکوينی الهی است؟
ب) تحقق خارجی

الف) طراحی عمل در ذهن

د) تصدیق

ج) تصور ذهنی

 -2از میان حوادث زير کدام حادثه با سه گزينه ديگر متفاوت است؟
ب) باریدن باران بر زمین و رشد گیاه
د) ورود میکروب به بدن و بیمار شدن انسان

الف) خرابی یک شهر به وسیله زلزله
ج) ظلم یک انسان به انسان دیگر

-9اگر مانع خارجی سد راه انسان نشود ،همه موارد زير قطعا منجر به عمل میشود به استثنای
ب)تمایل

الف) عزم

د) تصمیم

ج) نیت

 -4کدام عامل به ما کمک می کند که وقتی مطلبی را از نظر عقلی پذيرفتیم به باور قلبی برسیم؟
الف) تصمیم به عمل
-5پیامبر اکرم

ج) تصدیق عقالنی

ب) تمرین و ممارست

د) تلقین مکرر به خود

می فرمايند " :کسی که صبح کند ،در حالیکه از وضعیت زندگی دنیوی خود محزون است ،همانا

درحالی صبح کرده که. "...........
ب) شکر نعمت را بجا نیاورده است
د) خداوند را ناسپاسی کرده است

الف) بر خداوند غضبناک است
ج) خداوند را مقصر میداند

 -6اگر فردی تصمیم بگیرد کار خالفی انجام دهد ،اذن تکوينی الهی برای عملی شدن آن تصمیم ،بنا به کدام يکک
از موارد زير صادر میشود؟
الف) مصلحت

ج) فضل

ب) عدل

د) قدرت

 -0با توجه به متن کتاب وقتی يک فعل اختیاری از انسان صادر میشود ،چند درصد آن به عهده خدا است؟
الف) یک میلیاردم درصد

ج) صد درصد

ب) پنجاه درصد

س شَ ْي ًئا َو َلات ُْج َز ْو َن إِ َّلا َما كُ ْن ُت ْم
-8آيه شريفه « َفالْ َي ْو َم َلا ُت ْظ َل ُم نَ ْف ٌ

د) صفر درصد

َت ْع َملُو َن» اشاره به کدام يک از موارد زير دارد؟

الف) کیفر مجرمان با اذن الهی

ب) اعتقاد به آخرت و کیفر اعمال بد

ج) ماهیت مجازات های الهی

د) اذن تشریعی الهی برای مجازات ظالمین

 -1در سلسله علل ،مفهوم اول و آخر چیست؟
ب) آخری و اولی ،جایگزینی است
د) آخری و اولی ،رتبی است

الف) منظور ترتیب زمانی آنهاست
ج) منظور ترتیب قراردادی آنهاست
 -97همه عبارتهای زير صحیح است به استثنای

الف) صاحب نیت سوء ،اگر موفق به کار خالف نشود ،مستحق مجازات نیست.
ب) خداوند در رابطه با نیتهای بدی که تحت تاثیر عوامل خارجی ،منجر به عمل نمیشود ،با فضل رفتار میکند.
ج) نیت خیر ،حتی بیآنکه عمل خیر تحقق یافته باشد ،استحقاق پاداش دارد.
د) خداوند متعال در رابطه با نیتهای سوء که به عمل منجر نمیشود ،به عدالت رفتار نمیکند.
 -99به تعبیر قرآن چه علمی به بشر داده شده است؟
الف) علم ناقص

ج) علم اجمالی

ب)علم قلیل

د) علم مطلق

 -92کدام گزينه میتواند مصداق «مستضعف فرهنگی» باشد؟
الف) کسی که عملش حسن فعلی و حسن فاعلی دارد.
ج) کسی که عملش حسن فعلی ندارد ولی حسن فاعلی دارد.
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ب) کسی که عملش حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد.
د) کسی که عملش حسن فعلی و حسن فاعلی ندارد.

رشته پرسمان معارفی

 -99اين سخن پیامبر اکرم

« َو لِ ُکل إم ِری ما

نَوی» اشاره به کدام گزينه زير است؟
ب) انسان در مرحله تصمیمگیری دارای اختیار است.
د) مالک پاداش و کیفر انسان ،نیت او است.

الف) نیت ،هویتبخش اعمال انسان است.
ج) مالک پاداش و کیفر الهی رفتار انسان است.

-94کدام يک از حوادث زير هم فاقد اذن تکوينی بود و هم فاقد اذن تشريعی؟
بر ذبح فرزندش حضرت اسماعیل
الف) تصمیم حضرت ابراهیم
ب) تصمیم بر سوزاندن حضرت ابراهیم
ج) آتش زدن خیمههای اهل بیت توسط لشکر عمر سعد در عصر عاشورا
توسط شمر در روز عاشورا
د) بریدن سر مبارک امام حسین

 -95آيه شريفه «إل َّ ِذ َين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِفي إلْ َح َيا ِة إل ُّدنْ َيا َو ُه ْم َي ْح َس ُبو َن إَن َُّه ْم ُي ْح ِس ُنو َن
الف) کسانی که نیت آنها سوء ولی عملشان نیک است
ج) کسانی که نیت آنها نیک ولی عملشان سوء است

ص ْن ًعا» مصداق چه افرادی است؟
ُ

ب) مذهبیهای ایدهآلیست
د) دنیا پرستان و انسانهای مادی

 -96اين بیت از حافظ " گر رنج پیشت آيد وگر راحت ای حکیم

نسبت مکن به غیر که اينهکا خکدا کنکد"

داللت بر همه موارد زير دارد به استثنای
الف) انسان در مقابل تصمیمهایی که میگیرد ،مسئولیت ندارد .ب) جز خدا ،احدی در زندگی انسان کارهای نیست.
د) هر رنجی که در زندگی پیش میآید کار خداست.
ج) هر راحتی که در زندگی پیش میآید کار خداست.
 -90انسان در حوزه فعل اختیاریاش ،چقدر در تصمیمگیری آزادی دارد؟
الف) نود و نه درصد

ج) پنجاه درصد

ب) صد درصد

د) صفر درصد

 -98همه عبارات زير صحیح است به استثنای
ب) طراحی سازمان خلقت ،قهری است.
د) کار آفرینش ،اختیاری است.

الف) انسان در اصل آفرینش خود دارای جبر است.
ج) اصل آفرینش انسان به اختیار انسان نیست.
 -91ريشه تصمیمهای خوب و بد انسان کدام است؟
الف) گرایشات فکری

ج) ارزشهای مورد باور

ب) تصورات عقلی

د) تمایالت عقالنی

 -27کدام گزينه معنی توفیق را به طور صحیح بیان می کند ؟
ب) عامل تسهیل کنندهی تصمیم بر انجام کار خیر
د) طلب اذن الهی خداوند در افعال اختیاری

الف) ایجاد کننده زمینه مساعد برای افعال اختیاری
ج) توکل به خدا و واگذاری کارها به او
 -29همه موارد زير صحیح است به استثنای

الف) نقش عوامل تربیتی در نوع تصمیمگیری ،نقش علت مُعِدّه است.
ب) علت تامه ،علتی است که تحقق معلول را الزام میکند.
ج) در علت تامه ،رابطه ضرورت بین علت و معلول برقرار است.
د) نقش فطرت در تصمیمگیریها ،نقش علت تامه است.
 -22همه موارد زير در مورد علم ازلی خداوند صحیح است به استثنای
ب) علم بالمعلوم است
د) تضاد با اختیار انسان ندارد

الف) علت وقوع جبری پدیده هاست
ج) علم قبل المعلوم است
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رشته پرسمان معارفی

 -29کدام يک از عبارات زير صحیح است؟
الف) هر نوزادی که به دنیا میآید در حالت تعادل روحی قرار دارد.
ب) انسان در قبل از دنیا هم در برخی عوالم صاحب اختیار بوده است.
ج) هر نوزادی که به دنیا میآید در یک تعادل مطلق قرار دارد.
د) انسانها در بدو تولد کامال مثل هم هستند.
 -24همه گزينههای زير در مورد حوادثی که در زندگی انسان پديد میآيد صحیح است ،به استثنای
ب) همهی حوادث خیر است.
د) هیچ حادثه شری وجود ندارد.

الف) برخی حوادث شیرین و برخی حوادث تلخ است.
ج) برخی حوادث خیر و برخی حوادث شر است.

لس َع ِة َو إَلص َّح ِة فِي
 -25در حديث قدسی «إِ َّن ِم ْن ِع َبا ِد َي إَلْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ِع َبادإً لا َ َي ْصلُ ُح لَ ُه ْم إَ ْم ُر ِدينِ ِه ْم إِلا َّ بِالْ ِغ َنى َو إَ َّ
إَلْ َبد َِن» منظور از «امر دين» کدام است؟
ب) واجبات دینی

الف) حالت باطنی

يب َد ْع َو َة إلدَّإ ِع إِ َذإ
 -26باتوجه به آيه شريفه « إُ ِج ُ

د) حوادث زندگی

ج) اصول دین

َد َع ِ
ان» و متن کتاب کدام گزينه صحیح است؟

الف) باید دعایی باشد تا اجابت شود

ب) اول دعا است بعد اجابت

ج) اجابت از آثار دعا است

د) اول اجابت است بعد دعا

 -20کدام گزينه در مورد «خوف و حزن» صحیح است؟
الف) خوف نسبت به حوادث آینده است و حزن نسبت به گذشته ب) خوف نسبت به حوادث گذشته است و حزن نسبت به آینده.
د) خوف و حزن نسبت به حوادث گذشته است.
ج) خوف و حزن نسبت به حوادث آینده است.
 -28همه گزينههای زير در مورد دعا صحیح است به استثنای
الف) دعا یعنی خدایا آنچه را هست از بین ببر و آنچه را نیست بیاور.
ب) دعا مغز عبادت است.
ج) دعا از خدا خواستن است.
د) دعا یعنی میخواهیم آنچه هست نباشد ،چیز دیگری که نیست باشد.
که هرچی ساقی ما ريخت عین الطاف است"

 -21در بیت " به درد و صاف تو را کار نیست ،دم درکش
همه گزينه ها در مورد درد و صاف صحیح است به استثنای
الف) استعاره از حوادث تلخ و شیرین است.
ب) استعاره از حوادث شر و خیر است.
ج) شرابی است که در خمره ته نشین شده و باالی آن زالل است.
د) اشاره به طعم حوادث زندگی دارد.
 -97کدام گزينه ،عبارت زير را به طور صحیح کامل میکند؟
« دعا از نظر قرآن سبب » ........
الف) اعتماد بندگان به خداوند است.
ج) اعتماد خداوند به بندگان است.

طبیب د ّوإ ٌر بِ ِطبه»
 -99تعبیر « ٌ
الف) امیر المومنین

ب) اعتنای بندگان به خداوند است.
د) اعتنای خداوند به بندگان است.

راجع به چه کسی به کار برده شده است؟
ج) حضرت عیسی

ب) پیامبر اکرم
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د) حضرت ابراهیم

رشته پرسمان معارفی

 -92کدام يک از ابیات زير به طور صحیح رابطه علم ازلی خدا و اختیار انسان را نشان میدهد؟
الف) می خوردن من حق ز ازل میدانست
ب) علم ازلی علت عصیان کردن
ج) من می خورم و هرکه چو من اهل بود
د) سیلی زدنم حق ز ازل میدانست

گر می نخورم علم خدا جهل بود
نزد عقال ز غایت جهل بود
می خوردن من به نزد او سهل بود
گر من نزنم علم خدا جهل بود

-99دستورالعملهای دين در مورد نحوه مواجهه با حوادث چه نامیده میشود؟
ب) مقدرات تکوینی الهی
د) اذن تکوینی الهی

الف) اذن تشریعی الهی
ج) مقدرات تشریعی الهی
 -94شان نزول آيات پايانی سوره بقره کدام است؟
الف) سفر معراج

ب) جنگ احد

ج) اجابت خواستههای معنوی

د) دعاهای مستجاب نشده

 -95اين دعا "خدايا مرا از صابران قرار ده" با کدام يک از گزينههای زير مطابقت دارد؟
الف) خدایا بیرون و درون را نمیخواهم ،خودت را میخواهم
ب) خدایا بهترین مصلحت را به من عطا کن.
ج) خدایا آنچه استحقاق من است به من عطا کن.
د) خدایا آنچه بیرون است بهترین است ،درونم را درست کن.
 -96کدام يک از گزينه های زير مانع وصال و ديدار حضرت حق است؟
الف) بقای بعد از فنا

ب) خود شناسی

د) صحو بعد المحو

ج) خود بینی

 -90کدام گزينه در مورد کسی که برای خواستههای مشخص دنیوی خود دعا میکند ،صحیح است؟
ب) این فرد کارش ستودنی و ارزشمند نیست.
د) این نوع دعا مورد نکوهش قرار گرفته است.

الف) این گونه دعا کردن ،پایین ترین سطح دعا است.
ج) درخواست امور دنیوی دعا محسوب نمیشود.

-98کدام يک از موارد زير در مورد فرد کافر صدق میکند؟
ب) تسلیم قلبی در برابر مقدرات تکوینی الهی
د) تسلیم عملی در برابر مقدرات تکوینی الهی

الف) تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریعی الهی
ج) تسلیم قلبی در برابر مقدرات تشریعی الهی

 -91کدام عبارت در مورد اين عقیده که «آنچه در بیرون و در محیط زندگی ما است ،بهترين است» صحیح است؟
ب) با مراتب باالی دعا مغایرت دارد.
د) با هیچ کدام از مراتب دعا مغایرت ندارد.

الف) با همهی مراتب دعا مغایرت دارد.
ج) با نوعی از پایینترین انواع دعا مغایرت دارد.

 ،آن حضرت به جبرئیل چه فرمودند؟

 -47در ماجرای به آتش انداختن حضرت ابراهیم
الف) عِلمُهُ بِحالِی حَسبی مِن سُؤالی

ب) اِلهی کَفی عِلمُکَ عَنِ الْمَقالِ

ج) ال ُعََلِمُنِِّی مَا یُصْلِحُكعمْ فَإِِِّی أَعْلَمُ بِهِ

د) یا ِّارُ کعنِِّی بَرْداً وَ سَالماً

 -49همه موارد زير در مورد انسان از نگاه قرآن صحیح است به استثنای
ب) انسان خلیفه خدا در زمین است.
د) انسان قائم به ذات است.

الف) انسان تا اراده کند چیزی ایجاد شود ،ایجاد میشود.
ج) خدا تمام علم و قدرت خود را به انسان داده است.

إلس َم َاو ِ
ض إِلَّا إتِي إل َّر ْح َ َٰمنِ
إت َوإ ْلا َ ْر ِ
 -42آيه « إِ ْن كُ ُّل َم ْن فِي َّ
الف) عارفان

ب) متشرعان

َع ْبدًإ» اشاره به مقام تسلیم چه کسانی دارد؟

ج) همه موجودات
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د) انسان کامل

رشته پرسمان معارفی

 -49برخی از دعاهای ائمه

در مورد خواسته های مشخص مادی است مثل سالمتی بدن .در مکورد ايکن نکو

دعاها ،همه موارد زير صحیح است به استثنای
ب) نفس اقرار به ضعف و فقر خویشتن موضوعیت ندارد.
د) اصل این خواستهها مطلوب ائمه (ع) نیست.

الف) این نوع دعاها بهانهای برای گفت و گو با خدا است.
ج) این نوع دعا برای ابراز نیاز خود و غنای خدا است.

 -44کارکرد اصلی حوادث گوناگون زندگی انسان کدام است؟
ب) تلنگر به انسان جهت جلوگیری از کبر و غرور.
د) ایجاد روحیه صبر و استقامت در برابر سختیها.

الف) بازگرداندن انسان به خویشتن خویش.
ج) تکامل ابعاد مختلف جسمی انسان.

 -45انجام واجبات و پرهیز از محرمات ،مصداق کدام نو تسلیم است؟
ب) تسلیم عملی در برابر مقدرات تشریعی الهی.
د) تسلیم قلبی در برابر مقدرات تکوینی الهی.

الف) تسلیم قلبی در برابر مقدرات تشریعی الهی.
ج) تسلیم عملی در برابر مقدرات تکوینی الهی.
 -46فطری بودن دين به چه معنی است؟

ب) همه انسانها در همه زمان ها دیندار هستند.
د) دین از روی خلقت انسان نوشته شده است.

الف) انسان ملزم به تطبیق خود با احکام دین است.
ج) احکام دین از روی سلیقه انسان نوشته نشده است.

 -40چرا حوادثی که در زندگی ما پیش میآيد ،گاهی اثر شفابخشی ندارد؟
الف) زیرا برخی ازحوادث برای امتحان انسان است نه شفا بخشی.
ب) چون برخی حوادث متناسب با نوع زندگی ما نیست.
ج) چون بایدها و نبایدهای الزم در قبال هر حادثه را رعایت نمیکنیم.
د) زیرا شفا بخشی حوادث وابسته به مقدرات تکوینی الهی است.
 -48جايگاه «إنشاءإلل ّه» در افعال اختیاری انسان کدام است؟
الف) تحقق خارجی

ج) نیت درونی

ب) تصمیمگیری

د) عزم و اراده

 -41پیروزی يا شکست مسلمانان در جهاد نتیجه کدام است؟
ب) مشیت الهی
د) آمادگی مسلمانان در برابر آمادگی دشمنان

الف)تالش مسلمانان و مشیت الهی
ج) تالش مسلمانان و ایمان به خدا
 -57کدام گزينه حديث زير را تکمیل میکند؟
«پیامبر اکرم
الف) اجل

 :رزق سخت تر از  ...........در پی بنده است».
ج) دوست

ب) آب

د) دشمن

 -59کدام گزينه در مورد رزق صحیح است؟
الف) تالش و برنامهریزی اقتصادی انسان سبب رسیدن به اصل رزق میشود.
ب) رزق چیزهایی است که سند آن به نام انسان است.
ج) رزق آن مقدار از امکاناتی است که فرد واقعا مصرف میکند.
د) کم و زیادی رزق به تالش و کوشش انسان بستگی دارد.
 -52نويسنده ای را در نظر بگیريد که مشغول نوشتن است .همهی گزينه های زير در مورد حرکت دسکت و قلکم
نويسنده صحیح است به استثنای
الف) حرکت دست بر حرکت قلم ،تقدم رتبی دارد.

ب) حرکت دست و حرکت قلم از نظر زمانی همزمان است.

ج) حرکت دست ،وجوداً بر حرکت قلم مقدم است.

د) حرکت دست بر حرکت قلم از نظر زمانی مقدم است.
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رشته پرسمان معارفی

 -59همه موارد زير در مورد آيه « َو َعلَّ َم إ َد َم إ ْلا َ ْس َم َاء كُلَّ َها»
الف) خداوند علم همهی اسماء را به آدم داد.
ج) خداوند علم تمام موجودات را به آدم داد.

صحیح است به استثنای

ب) خداوند استعداد یادگیری همهی اسماء را به آدم داد.
د) خداوند علم تمام مخلوقات هستی را به آدم داد.

 -54اگر فردی يک قرص نان دزديد و خورد ،همهی گزينههای زير در مورد اين فرد صحیح است به استثنای
الف) روزی اش اضافه نمیشود و فقط آن را نجس کرده است.
ج) این فرد بیش از روزی خود مصرف کرده است.

ب) اگر صبر کرده بود ،از راه حالل به او میرسید.
د) همین قرص نان روزیاش بود ولی آن را آلوده کرده است.

 -55کدام گزينه صحیح است؟
الف) اگر انسان تصمیم خیر بگیرد ،محال است به عمل خیر تبدیل نشود.
ب) تصمیمی که مطابق با اذن تشریعی خداوند باشد ،حتما به عمل خیر تبدیل میشود.
ج) تصمیمی که مغایر با اذن تشریعی الهی باشد ،محال است به عمل خیر تبدیل شود.
د) اگر تصمیمی(خیر یا شر) عملی شود ،یقیناً در عملی شدنش خیری هست.
 -56باتوجه به آنچه خداوند متعال به داوود پیامبر

فرمود :اگر تسلیم خواست خدا نشود ،خداوند چگونه بکا

او رفتار خواهد کرد؟
الف) او به خواستهاش نمیرسد و خدا او را در رسیدن به خواستهاش به سختی میاندازد.
ب) خدا او را در رسیدن به خواستهاش به سختی میاندازد ،ولی در نهایت به خواستهاش میرسد.
ج) خدا او را به خواستهاش میرساند ولی دچار رنج میشود.
د) خداوند مصلحت او را تغییر میدهد و او ناگزیر به تسلیم میشود.
 -50طبق روايتی از امام حسن عسکری
الف) مسلمانان

چه کسانی از خیر بودن حوادث بهرهمند میشوند؟
ج) بندگان مطیع خدا

ب) شیعیان

د) همهی انسانها

-58نقش حوادثی که برای اشقیا در زندگی پیش میآيد چیست؟
الف) رفعت

ب) عقوبت

 -51آيه « َوإ ْع َل ُموإ إَ َّن إللَّ َه بِ ُكل شَ ْي ٍء

ج) پاکی روح

د) تقویت روح

َعلِي ٌم» داللت بر کدام يک از موارد زير دارد؟
ب) خیرخواهی خداوند نسبت به بندهاش
د) آگاهی خداوند به مصلحت بندهاش

الف) آزادی خداوند در عملی کردن خواستهاش
ج) قدرت خداوند بر انجام خواستهاش

ک ِم ْن َسی َئ ٍة َف ِمن
ک ِم ْن َح َس َن ٍة َف ِم َن إللَّ ِه َو َما إَ َصا َب َ
 -67کدام گزينه در مورد آيه « َّما إَ َصا َب َ
الف) قرآن این سخن را در وادی کثرت بیان کرده است.
ب) نگاه قرآن در این آیه ،نگاه توحیدی است.
ج) عالم مورد نظر این آیه و آیه "کلٌّ مِن عِنداهلل" یکسان است.
د) باتوجه به این آیه ،در عالم اسباب حوادث تلخ و شیرین مطرح نیست.
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ک» صحیح است؟
نَّ ْف ِس َ

