
 

 
1 

 

 

 هَعغِ آهَسػ عالی بیٌالَد

 گزٍُ ؽْزعاسی

 

 )انسان در اسالم( ۱درس انذیشه اسالمی 

 

 سواالت چهار گزینه ای فصل سوم)روح ملکوتی(

 

 

 

 یزدان بخش دکتراستاد راهنما: جناب آقای 

 

 فاطمه السادات رضویدانشجو: 

 سهغتاى

 49۹1 

 

 



 

 
2 

 

 عَالت چْارگشیٌِ ای) فصل عَمۺ رٍح هلىَتی(

 

 اّتوام ٍیضُ ای ؽذُ اعت، وذام اعت؟یىی اس هَضَعاتی وِ در فلغفِ اعالهی بِ آى -4

 (حىوت ؽٌاعی1(احىام ؽٌاعی             9(اًغاى ؽٌاعی                  ۲(جْاى ؽٌاعی          4

 را بِ چِ چیشی اختصاؿ دادُ اعت؟« ؽفا»ابي عیٌا في ؽؾن اس وتاب-۲

 (حىوت ؽٌاعی1(جْاى ؽٌاعی             9ا ؽٌاعی                     (خذ۲(ًفظ ؽٌاعی          4

 بز اعاط وذام ًظزیِ سیز، ٍجَد اًغاى بِ جغن هادی هٌحصز ًوی ؽَد؟-9

 (واروزد گزایی1(تىاهل گزایی              9(دٍگاًِ اًگاری                  ۲(اؽاعِ گزی           4

 وذام دیذگاُ بزرعی ًوی ؽَد؟ اثبات دٍ بعذی بَدى اًغاى اس-1

 (دیذگاُ تجزبی1(دیذگاُ عملی               9(دیذگاُ تاریخی                 ۲(دیذگاُ دیٌی          4

 وذام گشیٌِ بِ آیاتی وِ بز دٍ بعذی بَدى اًغاى اعت، اؽارُ هی وٌذ؟-۵

 جذیذی را هعزفی ًوی وٌذ(آیاتی وِ بِ هزاحل آفزیٌؼ اًغاى اؽارُ هی وٌذ ٍ در پایاى هزاحل 4

 (آیاتی وِ دربارُ هزي ٍ چگًَی گزفتي جاى در آى ّا صحبت ًؾذُ اعت۲

 (آیاتی وِ در آًْا اؽارُ ای بِ ٍجَد عالن بزسخ ًؾذُ اعت9

 (آیاتی وِ هزبَط بِ عذاب یا پاداػ الْی در ایي عالن داللت دارد1

 همصَد اس اًفظ در آیِ رٍبزٍ چیغت؟-۶

 (ظاّز اًغاى1(ارٍاح                        9(جغن                    ۲       (جغن ّا          4

 «جاًْایتاى را بیزٍى دّیذ»فزؽتگاى هزي خطاب بِ چِ وغاًی ایي جولِ را هی گَیٌذ؟  -۷

 (هفغذاى1(صالحاى                     9(ظالواى                  ۲(ًیىاى                    4
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 بَدى ؽْذاء ٍ هزسٍق بَدى آًاى ًشد پزٍردگار هزبَط بِ وذام آیِ سیز اعت؟سًذُ -۸

 (آیاتی وِ هزبَط بِ عذاب یا پاداػ الْی اعت۲(آیاتی وِ دربارُ هزي اًغاى ّا آهذُ اعت             4

 هی وٌذ(آیاتی وِ بِ آفزیٌؼ اًغاى اس خان اؽارُ 1آیاتی وِ بِ هزاحل آفزیٌؼ اًغاى اؽارُ هی وٌذ      (9

 یىی اس دالیل ٍجَد ًفظ یا رٍح اس دیذگاُ عملی چیغت؟-۹

 (لزارگزفتي در آعتاًِ هزي1(تلِ پاتی                 9(َّای هطلك               ۲(ثبات ؽخصیت            4

 ، جشء وذام دعتِ اس دالیل اثبات رٍح اعت؟« ًغبت دادى اعضای بذى بِ خَد » -4۱

 (تاریخی1(تجزبی                   9(عملی                       ۲          (دیٌی              4

 هْوتزیي هَضَعاتی وِ در ؽاخِ علَهی هاًٌذ فزا رٍاًؾٌاعی ؽىل گزفتِ، وذام اعت؟-44

 (لزارگزفتي در آعتاًِ هزي1(َّای هطلك            9(ثبات ؽخصیت            ۲(اًزصی درهاًی             4

 ، در بحث ّای عزفاًی،فلغفی با چِ ًاهی خَاًذُ هی ؽَد؟«لزار گزفتي در آعتاًِ هزي  »-4۲

 (تخلیِ اختیاری1(تخلیِ اجباری          9(هزي اختیاری             ۲(هزي اجباری             4

 یىی اس پذیذُ ّای هْن اثبات رٍح اس ًظز ؽَاّذ تجزبی وذام اعت؟-49

 (ًغبت دادى اعضای بذى بِ خَد۲َر هزبَط بِ اًغاى                          (غیز هادی بَدى بزخی اه4

 (ارتباط با ارٍاح1(ثبات ؽخصیت                                                           9

 یىی اس ٍیضگی ّای اصلی رٍح چیغت؟-41

 (تمغین پذیز بَدى1رٍیت حغی بَدى          (لابل 9(هادی بَدى                ۲(هجزد بَدى               4

 وذام یه اس هَارد سیز جشء ًظزیاتی وِ در هَرد حمیمت اًغاى گفتِ ؽذُ، ًوی باؽذ؟-4۵

 دارا بَدى بعذ هادی ٍ غیز هادی(۲          ٍ عاحتی بَدى اًغاى            (د4

 جغن ابشاری بزای تىاهل آى ًیغت (َّیت اًغاى رٍح اعت 1ٍ(هٌحصز ًىزدى اًغاى بِ جغن             9

 

 هْوتزیي عپز اًغاى در همابل آلَدگی ّای رٍحی چیغت؟-4۶
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 (وار ًیه1(تمَا                                  9(داًؼ                     ۲(ایواى                     4
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 درس انسان در اسالم  تستی نمونه سوال

 تفبٍت ثیي اًسبى ٍ حیَاى دس چیست؟. 1

 غشیضُ -د       فغشت  -ج     عجیؼت  -ة    جسویت -الف 

 چیست ؟وِ اًسبى سا اص حیَاى جذا هی وٌذفغشیبتی  .2 

                                          ة( حس خیشخَاّی       الف ( حس وٌجىبٍی 

 دد( ّش سِ هَس     ج( حس صیجبیی دٍستی 

 ؟حس وٌجىبٍی اًسبى دس وذام لبلت ًوَد پیذا وشدُ است: . 3 

 ٌّش -د      دیي -ج   اخالق  -ة     ػلن   -الف

 سا ًبم ثجشیذ ؟ اًسبىهَاًغ هَجَد دس هسیش حشوت ّش  .4 

  ٍسَسِ ّبی ضیغبًی -ة               َّای ًفسبًی -الف 

 ّش سِ هَسد  -د          جبرثِ ّبی دًیَی  -ج  

 ثحشاى ًظبم ّبی اجتوبػی غشة ثِ چِ جْت است؟ .5

 ػول ًىشدى صحیح ثِ لَاًیي -ة                     تؼشیف ًبهٌبست -الف 

 ّش سِ هَسد-د            ػذم ضٌبخت صحیح اًسبى -ج

 سسبلت دیي ٍ هؼبسف الْی چیست؟ .6 

 هؼشفی هؼبد  -ة               هؼشفی حمیمت اًسبى  -الف 

 هؼشفی ساُ دسست صًذگی  -د                            هؼشفی اهبهت  -ج
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 چیست ؟ ثِ ووبل ٍ سؼبدت دس صًذگی اًسبى ساُ اصلی سسیذى .7

 تجشثِ ّبی گزضتگبى -د    ٍحی -ج      ػمل -ة       حس  -الف 

هجوَػِ صفبت سٍحی ٍ ثبعٌی اًسبى ٍ اػوبل ٍ سفتبسّبیی وِ اص خلمیبت اٍ  .8 

 ًبضی هی ضَد ػجبست است اص:

 داًص ٍ آگبّی -د       اخالق  -ج               دیي -ة           فغشت -الف 

 ثحشاى ّبی هبدی دس هىبتت هبدی ثِ چِ جْتی است؟ .9 

 ػذم ٍجَد لَاًیي ثبصداسًذُ  -ة                    ػذم ضٌبخت صحیح اًسبى -الف 

 ّش سِ  -د                           تؼشیف ًبدسست اص اخالق -ج

 دس سٍش دیٌی ثشای ضٌبخت اًسبى چگًَِ ایي اهش هیسش هی ضَد؟ .11

 ش ٍ سلَنوطف سی -ة                   اص دسیچِ حس ٍ ػلَم دیگش  -الف 

 ّش سِ  -د                           ثب تَجِ ثِ تؼبلین ٍحیبًی-ج 

 ثِ چِ دلیل اًسبى ضبیستگی همبم خالفت الْی سا داسد؟  .11

 ٍجَد فغشت دس اًسبى -ة                        استؼذادّبی ثسیبس اًسبى -الف

 تَاًبیی اًسبى-د                           ثؼذ هجشد ٍجَد اًسبى  -ج 

 ضیغبى ثب تَجِ ثِ ًیبص اًسبى ثِ وذام هیل حضشت آدم سا فشیت داد؟  .12 

 هیل ثِ خذا  -ة                                    هیل ثِ ػذالت  -الف

 هیل ثِ اختیبس ٍ آصادی -د                         اصل ثِ ثمب ٍ جبٍداًگی  -ج
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 دس وذام گضیٌِ آهذُ است؟ اضتشاوبت ثیي اًسبى ٍ حیَاى .13

 ّوِ هَاسد -د            غشیضُ –ج                عجیؼت-ة        جسویت -الف  

اثش اًسبى ضٌبسی دس صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی دس وذام گضیٌِ آهذُ است؟  .14 

 سحوبًی ثب ٍسَسِ ّبی ضیغبًی دس همبثل الْبهبت همبثلِ -ة همبثلِ ثب َّای ًفسبًی  -الف

 دستیبثی ثِ ًظبم ّبی اجتوبػی صحیح -د   همبثلِ ثب جبرثِ ّبی دًیَی -ج 

 ّذف اص آفشیٌص اًسبى چیست؟ .15 

 سسیذى ثِ آساهص -ة             سسیذى ثِ ووبل ٍ سؼبدت -الف 

 ضٌبخت تَاى هٌذی خَد -د                  سسیذى ثِ اّذاف هتؼبلی -ج 

 ى ٍ آگبُ ٍ َّضوٌذ چیست؟اسبسی تشیي ٍظیفِ ّش اًسبى هسلوب .16 

 سسیذى ثِ ًظبم ّبی اجتوبػی -ة    پشداختي ثِ اًسبى ضٌبسی دیٌی -الف 

 ّش سِ  -د                           سسیذى ثِ ووبل  -ج 

عجك تمسیوبت هؼشٍف دس سٍاًطٌبسی ، دس وذام گضیٌِ هیل ّبی ثبعٌی اًسبى  .17

 هؼشفی ضذُ؟

  ّوِ هَاسد -د   اًفؼبالت ٍ احسبسبت -ج        ػَاعف -ة       غشایض -الف 

 هْوتشیي هسئلِ دس اًتمبد چیست؟. 18

 ّیچ وذام  -د     وبهل وشدى فشد -ج   اصالح وشدى -ة    ضبیغ وشدى  -الف 
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 وذام یه اص هَاسد صیش جضٍ ضشایظ اًتمبد ًیست؟  .19

 یص داٍسی اًتمبد ًىشدى ثب پ -ة        هغوئي ضذى اص ایٌىِ وبس فشد غلظ ثَدُ  -الف

 دس صهبى هٌبست اًتمبد وشدى  -د  هغوئي ثبضین وِ فشد لصذ تىشاس اضتجبُ سا ًذاسد -ج

 لجل اص ضشٍع اًتمبد وشدى اص فشد، چِ چیضی الصم است؟ .21

 ووی اص اٍ تؼشیف وٌین  -ة               هستمیوب اص فشد اًتمبد وٌین  -الف 

 ّش سِ-د                       دس خلَت ثِ اٍ اًتمبد وٌین-ج

 چشا ًجبیذ فشد هَسد اًتمبد سا ثب فشد دیگش همبیسِ ًوَد؟  .21 

 ثبػث ػصجبًیت هی ضَد-ة                  ثبػث حمبست فشد هی ضَد  -الف

 ّیچ وذام -د                                 گضیٌِ الف ٍ ة -ج 

... ثپشّیضد. اص .....................ثیوٌبن است  اهبم ػلی)ع( ّش وس اص آثشٍی خَیص .22 

 ساٌّوبیی -د                جذال -ج            هٌبلطِ  -ة         اًتمبد -الف

 دس وذام گضیٌِ تؼشیف ضبدی آٍسدُ ضذُ است؟ .23 

 احسبس هثجتی وِ اص حس اسضبی پیشٍصی ثِ دست هی آیذ -الف 

 هجوَع لزت هٌْبی دسد  -ة 

 .حبلتی وِ دس فشد هیل ثِ ػاللِ ّب ثِ ٍجَد هی آیذ -ج

 ّوِ هَاسد -د 
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 وذام یه اص هَاسد صیش جضٍ ػَاهل ضبدی ٍ ًطبط هحسَة هیطَد؟ .24 

 الف ٍ ة -د   پَضیذى لجبس تیشُ  -ج   تجسن ٍ خٌذُ -ة    ایوبى -الف 

است؟  وذام یه اص هجبحث صیش دس توبم سضتِ ّبی ػلَم اًسبًی هحَس هطتشن .25 

 ّوِ هَاسد  -د   اًسبى ضٌبسی  -ج    هٌغك   -ة   فلسفِ  -الف

 وذام گضیٌِ اص خَاستِ ّبی هتؼبلی اًسبى هی ثبضذ؟ .26

 ّش سِ -د     هیل ثِ خذا -ج   هیل ثِ ثمب  -ة   آصادی ٍ اختیبس -الف 

 وذام گضیٌِ اص اهیبل غشیضی اًسبى هی ثبضذ؟ .27 

 اختیبس  -د  هیل ثِ ثمب  -ج    هیل ثِ جٌس هخبلف -ة   ضخصیت علجی -الف 

 وذام یه اص ػَاهل ضبدی ٍ ًطبط هی ثبضذ؟ .28

 ّوِ هَاسد -د   صذلِ دادى  -ج    هجبسصُ ثب ًگشاًی -ة   ایوبى -الف 

 الصهِ استمبهت دس صشاط هستمین چیست؟.29

 ًمص هطىالت دس صًذگی -فْن چشایی ٍ چگًَگی پیذایص هطىالت ة -الف 

 ّیچ وذام -د                                         الف ٍ ة  -ج 

 ٍلَع سختی دس صًذگی ثطش سجت ............................... هی گشدد. .31 

 سضذ ٍ تىبهل ٍی -ة                   پیطشفت اٍ دس صًذگی -الف 

 الف ٍ ة -د                  ثی تبثیش دس صًذگی است -ج 
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 تضییي وٌٌذُ دًیب ................. است.  .31 

 هالئىِ -د     ضیغبى -ج    اًسبى  -ة    خذاًٍذ  -الف

 اّویت داسد. .................... دس هَاجِْ ثب ثالیب ٍ سختی ّب .32 

 ّش سِ -د   پبیذاسی  -ج    استمبهت-ة  صجش  -الف 

 ..... اًسبًْب است.سختی ّب ٍسیلِ ای ثشای ................ .33 

 آصهبیص -د      جضا  -ج     ادة   -ة       تشثیت  -الف 

  ت ؟چیساص جولِ ٍسبیل آصهبیص ثطش .34 

 ّیچ وذام -د        الف ٍ ة -ج     ًیت -ة   افىبس  -الف 

 سا ًبم ثجشیذ ؟ دٍ ٍظیفِ اًسبى دس هَاجِْ ثب سٌت ّبی الْی .35 

 ّیچ وذام -د  ضىش –ضىش  -ج  استمبهت –استمبهت  -ة  ضىش –اسمبهت  -الف 

 است. ...................ّش آًچِ خذاًٍذ اػن اص ثال ٍ ًؼوت هی دّذ ثشای  .36 

 ّوِ هَاسد -د      ضىشگضاسی -ج   اهتحبى -ة       ضىش وشدى  -الف 

ثِ ساستی وِ ٍلتی خذا وسی سا دٍست داضتِ ثبضذ اٍ سا  "اهبم هی فشهبیٌذ:  .37 

 "..................... فشٍ هی ثشددس 

 الف ٍ ة -د      سختی ّب -ج    صیجبیی ّب ٍ خَضی ّب -ة    ًؼوت ّب -الف 

 سشاًجبم سختی ّب ...................... است. .38 

 ّوِ هَاسد -د      ووبل  -ج      افسشدگی -ة     سشدسگوی  -الف 
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............... اهیذ داضتي، وبس سختی ..................... هشادتبى .....ٍلتی صًذگی ثش ٍفك  .39 

 است –ًیست  -د است –است  -ج  ًیست – است -ة  ًیست –ًیست  -. الف

 ٍالؼیت ٍجَد خذاًٍذ دس وٌبس ضوب هی ثبضذ. ............................ .41 

 ّیچ وذام -د        ّش دٍ هَسد  -ج        اهیذ  -ة        حك  -الف 
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