
 بخش اول یمعارف اسالم ینمونه سواالت استخدام

 ؟ معناست  چه  به  جهان بینی

 .کند خود انتخاب می  انسان برای  که  و راه و روشی  ( برنامه الف

  ☑  جهان هستی  به  هر فرد نسبت  و آگاهی  ب( شناخت

  داشتن  مسائل  به  نسبت  و عمومی  ج( دید کلی

  در جهان هستیانسان   تکلیف  به  د( علم

  

 ؟ ماست  عمل  کند و راهنمای می  جهان روشن  ما را در این  تکلیف  کدام گزینه

  ☑  ( ایدئولوژی الف

  ب( مکتب

  ج( جهان بینی

  شناسی  د( هستی

  

 گیرند؟ می  جای  کدام معرفت  در تحت  ترتیب  به  هر یک  و ایدئولوژی  جهان بینی

  نظری  ـ حکمت  نظری  ( حکمت الف

  نظری  ـ حکمت  عملی  ب( حکمت

  ☑  عملی  ـ حکمت  نظری  ج( حکمت

  عملی  ـ حکمت  عملی  د( حکمت

  

  کدام گزینه  به  نیازمند است  غیب  از جانب  راهنمایانی  سعادت به  به  دستیابی  برای  آدمی  اینکه

 ؟ مربوط است



  ☑  ( جهان بینی الف

  ب( مکتب

   ج( ایدئولوژی

  شناسی تید( هس

  

 ؟ کدام است»  مکتب«منظور از 

 . است  همان جهان بینی  ( مکتب الف

  ☑ .نامند می  را مکتب  و ایدئولوژی  جهان بینی  ب( مجموعه

 .شده باشد  انسان مشخص  زندگی  در آن برنامه  که  ج( طرحی

 .شود یم  انسان ارائه  به  اهداف متعالی  به  دستیابی  برای  که  است  د( راهی

  

؟ خیـر و  چیز بد است  چیز خوب و چه  گنجد؟ چه می  اصطالحی  زیر در محدودة چه  پرسشهای

 باید برود؟  راهی  باید بکند و از چه  چه  ؟ انسان در زندگی شـر چیسـت

  ( جهان بینی الف

  شناسی  ب( هستی

  ☑  ج( ایدئولوژی

  د( مکتب

  

 گردد؟ تر می الزمتر و ضروری  قصد و اراده در طبیعت و  شعور و آگاهی  صورت، دخالت  در چه

  ☑ باشند  تدریجی  خلقت  ( موجودات زنده دارای الف

 باشند  آنی  خلقت  ب( موجودات زنده دارای



 باشند  و هماهنگی  نظم  ج( موجودات زنده دارای

 باشند  یا تدریجی  آنی  خلقت  د( موجودات زنده دارای

  

 ؟  کدام است» پدیده»  خصوصیت  ترین اصلی 

 و تغییر   ( حرکت الف

  ☑ ب( نیاز و احتیاج

   ج( زوال پذیری

 د( در مکان بودن

 

 ؟  پدیده بودن فرشتگان )مجردات( چیست  دلیل

  .( چون متغیر و متحول اند الف

 .ب( چون متغیر و متحول نیستند

  ☑ .ج( چون نیازمند هستند

 .پذیرند می  د( چون بهر حال نیستی

 

 ...  است  آید، مطلبی وجود نمی به  بدون علت  پدیده ای  هیچ  اینکه  به  علم 

  ☑  ( بدیهی الف

  ب( تجربی

  ج( نیازمند کار فکری

  د( اکتسابی

 

 ؟  چیست  علت  اشیاء به  مالك نیازمندی 

 ( موجود بودن  الف

 ب( زوال پذیر بودن



  ☑ ج( پدیده بودن

 د( متحرك بودن

 

 ؟  است  یحصح  کدام گزینه 

  .شود می  موجودات مادی  ( مفهوم پدیده تنها شامل الف

  .شود نمی  را شامل  ب( مفهوم پدیده موجودات مادی

  ☑ مالك آن  نه  پدیده بودن است  های  و تغییر از نشانه  ج( حرکت

 .گردند نیاز می  بی  پدیده در کنار یکدیگر نهاده شوند از علت  نهایت  د( اگر بی

 

 :  که  ؟ اختالف میان مادیون و الهیون در آن است است  صحیح  کدام گزینه  قلمرو برهان علیتدر  

  .معتقدند  موجود بودن علت  ( مادیون به الف

  .معتقدند  نخستین  علت  به  ب( تنها مادیون هستند که

  ☑ .دانند و الهیون خدا را ج( مادیون ماده را منشأ جهان می

 د بودن علت اعتقاد دارند به الهیوند( مادیون به موجو

 ؟  معناست  چه  به  بودن خداشناسی  فطری 

 .اند یافته  خدا گرایش  بسوی  تدریج  به  ( انسانها در اثر تعلیم الف

  .جویند او را می  طور آگاهانه انسانها به  ب( همه

  ☑ .جوید و فطرت خود، او را می  سرشت  ج( انسان بر حسب

 . شده است  واقع  مورد پرستش  ناآگاهانه  شکل  همواره به  طول تاریخد( خداوند در 

 

 .کند بر ... می  شود و داللت می  ... ترجمه  به  فطرت در فارسی 

   خلقت  ( ذات ـ عظمت الف

  ☑  ـ نوع خلقت  ب( سرشت

 بودن روح انسان   ج( روح ـ باقی

  خلقت  ـ عمق  د( باطن



 

 ؟ خداوند است  معرفت  مرتبه  باالترین 

  ☑  قلبی  ( معرفت الف

   عقلی  ب( معرفت

 و اعجاز   او از راه وحی  ج( معرفت

  برهان نظم  از طریق  د( معرفت

  

 ؟ نشانگر چیست  محدود و اهداف مادی  مطلوبهای  نشدن انسان به  راضی

 . است  مطلوب حقیقی  طور خودآگاه در جستجوی  ( انسان به الف

  ☑ . است  مطلوب حقیقی  در جستجوی  ر ناآگاهانهطو ب( انسان به

 . نخواهد یافت  دست  مطلوب حقیقی  ج( انسان در دنیا به

 . ناپذیر است  و سیری  د( انسانذاتاً، موجود حریص

  

 وجود آمدهاند؟ به  فطری  در اثر کدام میل  ترتیب  به  ، هنر و اخالق هر یک فلسفه

   جویی  حقیقت  حس ، زیبایی  ، حس نیکی  ( حس الف

   زیبایی  ، حس جویی  حقیقت  ، حس زیبایی  ب( حس

   زیبایی  ، حس نیکی  ، حس جویی  حقیقت  ج( حس

  ☑  نیکی  ، حس زیبایی  ، حس جویی  حقیقت  د( حس

 

 ... خود  با آموزشهای  داشتند که  انبیاء مأموریت 

 .در آورند  آگاهانه  شکل  ( فطرت را در بشر به الف

  .درآورند  آگاهانه  شکل  را در بشر به  فطری  ب( گرایش



  ☑ .در آورند  ناآگاهانه  شکل  را در بشر به  فطری  ج( گرایش

 .او بیاموزند  را به  د( پرستش

 

 


