
نـدارد،   اراده در تدبیر جهان شرکت  و جز یک  است  بر جهان حاکم  اراده واحدی  اینکه  اعتقاد به 

  ؟ از توحید است  بیـانگر کـدام جنبه

  ☑  ( افعالی الف

   ب( ذاتی

  ج( عبادی

  د( صفاتی

 

  بـه  توجـه« ارادههـا مقهـور اراده او هسـتند  و تمامی  خداست  امور در دست  زمام همه«  اینکه 

  ؟ از توحید است  کـدام جنبـه

   ( ذاتی الف

  ب( صفاتی

  ☑  ج( افعالی

  د( عملی

 

از   هکند کدام جنب  تنظیم  اوامر الهی  اش را مطابق زندگی  مراحل  کند تمامی  سعی  آدمی  اینکه 

 ؟ توحید است

  ( ذاتی الف

  ب( افعالی

  ☑  ج( عملی

  د( صفاتی

کـدام   بـه  توجه  یا همکار خدا نیست  یا جانشین  رقیب  موجودی  هیچ  در جهان هستی  اینکه 

  ؟ از توحیـد است  جنبـه

  ☑  ( افعالی الف

  ب( عبادی

saba
Typewriter
نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی بخش دوم



  ج( ذاتی

  د( عملی

 

  از توحید اشاره دارد؟  کدام جنبه  به«  رمیهللا ّ ا ولکن  اذ رمیت  رمیت« ما  آیه 

  ( عبادی الف

   ب( صفاتی

  ج( ذاتی

  ☑  د( افعالی

  

 ؟ کدام است  و توحید عملی  فرق میان توحید نظری 

 . است  دومی  اساس و زیربنای  ( اولی الف

 . است  از دومی  برخاسته  ب( اولی

 . از نوع دیدن است  از نوع بودن و دومی  ج( اولی

  ☑ . از نوع بودن و شدن است  از نوع دیدن و دومی  د( اولی

  

 توحید منافات دارد؟  های  از جنبه  و تکبر با کدام یک  ، سودجویی خودنمائی  از قبیل  هایی خصلت 

   ( ذاتی الف

  ب( افعالی

  ☑  ج( عملی

  د( صفاتی

 

 » خداست  برای  داشتن  دشمن و  داشتن  جز دوست  چیزی  آیا دین«؟  از کیست  حدیث  این 

 ()ع  ( امام علی الف

  (ب( امام صادق )ع



  ☑ (ج( پیامبر )ص

 ()ع  د( امام هادی

 

  ؟ است  کدام مورد شرک خفی 

  تثلیث  ( اعتقاد به الف

 خداوند  به  نسبت  نادرست  ب( شناخت

 هللا  ماسوی  ج( عبودیت

  ☑ از شهوات  د( اطاعت

 

 

  ندارد؟  توحید افعالیبا   کدام مورد ارتباطی 

   صراط مستقیم  یشاء الی  من  ( یهدی الف

   فهو یهدینی  خلنی  ب( الذی

  ☑  عبادتک  ج( و ما عبدناک حق

 هللالوجود اال ا  د( ال مؤثر فی

 

  ؟ است  کدام مورد شرک خفی 

 در خفا  پرستی  ( بت الف

 خداوند  یگانگی  ب( عدم ایمان به

  ☑  ج( کبر و خودبینی

 خداوند  به  نسبت  کامل  عدم معرفت د(

 

  :  یعنی  توحید صفاتی 

  .دارد  ذاتی  صفت  خداوند یک  اینکه  ( اعتقاد به الف

  ذات خداوند با صفات او  یگانگی  ب( اعتقاد به



  ☑ ذات خداوند با صفات  غیریت  ج( اعتقاد به

 . تعارض ذات خداوند اس  ممتاز که  صفت  وجود یک  د( اعتقاد به

 

بیشتر در جهـان وجـود نـدارد کـدام   اراده مستقل  مؤثر یا یک  نیرو و یک  یک  در اصل  اینکه 

  ؟ از توحیـد است  جنبـه

   ( ذاتی الف

   ب( عبادی

  ج( صفاتی

  ☑  د( افعالی

 

  ؟ است  خداوند صحیح  و شمول ربوبیت  با توحید افعالی  در رابطه  کدام گزینه 

 .کنند می  شمول قدرت خداوند را نفی  مادی  و عوامل  و علل  طبیعی  ( قوانین الف

 . خداوند است  دیگر بدست  و برخی  طبیعی  عوامل  حوادث بدست  ب( زمام برخی

  .شود می از اراده خدا ناشی  مادی  علل  مستقالً بدون وساطت  هر، پدیده طبیعی ج( در نظام طبیعت

  ☑ .خدا هستند  مظهر اراده و مشیت  همگی  ادیم  و عوامل  و علل  د( قوانین

  

 ؟ کدام است  و توحید عملی  ارتباط میان توحید نظری

  ☑ . است  توحید عملی  مبدأ و مبنای  ( توحید نظری الف

 .گیرد می  سرچشمه  از توحید عملی  ب( توحید نظری

 . است  توحید نظری  و زیربنای  مقدمه  ج( توحید عملی

 .باشد  دیگری  تواند منشأ و مقدمه از آن دو می  د( هر یک

 

 

  ؟ از توحید است  بیانگر کدام جنبههللا« ال حول و ال قوة اال با«عبارت  

   ( ذاتی الف



   ب( صفاتی

  ☑  ج( افعالی

  د( عبادی

 

  بر سنگی  تاریک  در شب  که  کوچکی  مورچه  شرک از راه رفتن  راه یافتن«؟  از کیست  حدیث  این 

  » . تر است اف بگـذرد مخفیص

  ☑ (( پیامبر اکرم )ص الف

  ()ع  ب( امام علی

  (ج( امام صادق )ع

 ()ع  د( امام کاظم

 

  ؟ است  کدام معنی  قرآن به  در منطق  عبادت یا بندگی 

 .شمارد  خویش  سجده افتد و او را پروردگار و خالق  به  یا چیزی  ( انسان در برابر کسی الف

  ☑ از او  محض  و اطاعت  در برابر چیزی  و سرسپردگی  ب( تسلیم

  .باشد  کامالً مطیع  کسی  به  انسان نسبت  که  ج(آن است

  عالم  یا هر چیز برای  هر کس  خالقیت  د( اعتراف به

 

  ؟ ها در انسان چیست آلودگی  همه  سرچشمه 

  پرستی  ( بت الف

  ب( حسد

  ☑  ج( خودپرستی

  د( غیبت

 

بدارد یا از آن   را دوست  از ظلم  انسان کمی  که  شرک آن است  کمترین«؟  از کیست  حدیث  این 

 »باشد  راضی



  ☑ (( پیامبر )ص الف

  ()ع  ب( امام حسن

 ()ع  ج( امام علی

 (د( امام باقر )ع

 

  ؟ است  صحیح  و شرک جلی  در مورد شرک خفی  کدام گزینه 

  . است  لیو شرک ج  ، شرک خفی ( شرک نظری الف

  . است  ، شرک جلی و شرک نظری  ، شرک خفی ب( شرک عملی

 .باشد  و یا جلی  خفی  است  ممکن  اما شرک عملی  است  خفی  همیشه  ج( شرک نظری

  ☑ .باشد  جلی  است  و ممکن  خفی  است  ، ممکن عملی  و چه  نظری  د( شرک چه

 

 ؟ باشد، دچار چیست  باور نداشته  فات یا فاعلیتخداوند را از نظر ذات یا ص  یگانگی  که  کسی 

   ( شرک عملی الف

   ب( شرک خفی

  ☑  ج( شرک نظری

   د( شرک عبادی

 


