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نمونه سوال آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در 

 انسان و ایمان -خصوص جهان بینی اسالمی 

    سری اول

 . اصالح شودهمکاران گرامی اگر جواب سوالی اشتباه بود در نظرات لطفا بفرمایید تا 

 اضطراب از چه چیزی سرچشمه می گیرد ؟ .1

A. بی اعتمادی به کار خود        

B. بی اعتمادی به رفتار جهان 

C. بی اعتمادی به دیگران        

D.  بی اعتمادی به خدا 

 

 . بر اساس تعالیم مسیحیت همه وسوسه ها وسوسه ... می باشد .2

A. ایمان            

B.   دنیا             

C.    آگاهی 

 

   ؟وقتی انسان گزنده ای را می بیند و پا به فرار می گذارد تحت تاثیر کدام فعالیت انسانی است  .3

A. تدبیری   

B. رحمانی  

C. عرفانی 

D. التذاذی 

 

 کدام گزینه نادرست است ؟ .4

A. یر عقده ها و غیر مذهبی تحت تاث در ایده ی مذهبی فداکاری ها از روی رضایت کامل ، اما در ایده ی

 . فشارهای درونی است

B. ایمان مذهبی نگاه انسان را به جهان و خلقت دگرگون می کند . 

C. ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف بر خالف تمایالت طبیعی برای انسان تعیین می کند.  

D. ایمان مذهبی می تواند انسان را به صورت یک مؤمن واقعی در آورد . 

 

 کدام گزینه در رابطه ی علم و ایمان نادرست است ؟ .5

A. رمان انسان دارد و می قدرت و توانایی علم ، از نوع قدرت و توانایی ابزار است ، یعنی بستگی به اراده و ف

 . تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد

B.  وارج صدر اسالمهمانند خبا دور افتادن از علم از ایمان ، ایمان به جمود و تعصب کور تبدیل می شود؛ 

C. اشدعلم از آن جهت که هم روشنایی و هم توانایی است ، می تواند جهان ساز و انسان ساز ب.  
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D. ها و کردارها تفاوتی انسان عالم بی ایمان امروز با انسان بی ایمان دیروز ، از نظر طبیعت و ماهیت رفتار

 . ندارد

 

 م المسائل معارف اسالمی مطرح می کند ؟استاد مطهری شناخت چه چیز را به عنوان ا .6

A. فطرت                 

B. عقل                

C. جسم انسان         

D. مکتب اسالم 

مت از دیدگاه اسالمی هنگامی که نیروی تدبیر از گرایش های انسانی و ایمانی جدا می شود و در خد .7

 اهداف مادی قرار می گیرد ، چه نامیده می شود ؟

A. سیاست      

B.   شیطنت        

C. تدبیر     

D. عقل 

 کدام مورد درباره ی فعالیت های تدبیری و التذاذی انسان درست نیست ؟-۸

A. علت غایی و نیروی محرک انسان لذت است نه مصلحت 

B. لذت را طبیعت . مصلحت را عقل تشخیص می دهد . 

C.  ی بردلذت نمانسان از کارهای التذاذی درحین انجام آن لذت می برد ، ولی از کارهای مصلحتی .   

D. لذت برانگیزاننده ی میل و مصلحت برانگیزاننده ی اراده است . 

 

 کدام گزینه در مورد مردم با ایمان درست است ؟ -۹

A. لذت زندگی در دوره ی پیری بیشتر از دوره ی جوانی است.  

B. لذت زندگی در دوره ی جوانی بیشتر از دوره ی پیری است . 

C. گی برای آنها لذتی ندارداساسأ زند  

D. همواره ناامید هستند و لذتی ندارد . 

 

 استاد مطهری چه چیزی را تعیین کننده ی سرنوشت نهایی انسان می داند ؟-۱۰

A. سیر تکاملی فرهنگی انسان 

B. سیر تکاملی ابزار تولید 

C. تکامل مادی انسان 

D. تکامل نظام تولیدی 

 

 آگاهی حیوان از جهان با چه ابزاری است ؟ -۱۱

A. فکر و عقل  

B. شعور باطن 

C. حواس ظاهری 

D. ابزار ناشناخته 
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 امروزه از نظر فلسفی مسلم شده است که یكی از عوامل عمده خطاها و اشتباهات چیست ؟ -۱۲

A. مانتکیه بر ظن و گ  

B. میل ها و هواهای نفسانی  

C. قضاوت بی جا 

D. شتابزدگی 

 

  « یَخْرُصُونَوَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ  »آیه ی -۱۳

 ( سوره انعام 116اشاره دارد ؟ ) آیه ی به چه موضوعی 

A. اکثر مردم از مسیر حق گمراهند . 

B. تنها ظن و گمان باعث گمراهی می شود.  

C. گمان باعث گمراهی عقل می شود . 

D. لزوم پیروی از مردم در جامعه 

 

 از نظر استاد مطهری انسان آینده ، چگونه انسانی است ؟ -۱۴

A. انسان شکم و دامن 

B. انسان منحط 

C.  عقیده و ایمانانسان 

D. انسان رو به پیشرفت از نظر مادی 

 

 کدام گزینه شامل منابع معرفی شده در قرآن جهت تفكر است ؟ -۱۵

A. طبیعت ، تاریخ ، دین 

B. طبیعت ، تاریخ ، ضمیر انسان 

C. تاریخ ، دین ، آخرت 

D. دین ، آخرت ، طبیعت 

 

    سری دوم    

 . اصالح شودهمکاران گرامی اگر جواب سوالی اشتباه بود در نظرات لطفا بفرمایید تا 

                         ست ؟می داند ، برخاسته از کدام فلسفه ا« سازگار کردن انسان با محیط خود » دیدگاهی که تربیت را  -۱

A. فلسفه ی اسالمی  فلسفه ی سیانتسیم    

B. فلسفه ی برتری مکانیک        

C. هیچ کدام 
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 مفهوم ایمان چیست ؟ -۲

A. درباره ی جهان بینش گسترده ی انسان 

B. جنبه ی انسانی تمدن که روح تمون به شمار می رود . 

C. مجموع اندیشه های بشری درباره ی جهان 

D. گرایش های واال ، معنوی و فوق حیوانی انسان که پایه و زیر بنای اعتقادی و فکری پیدا کند.  

  

 در صورت جدایی علم از ایمان نمود ایمان چگونه خواهد بود ؟ -۳

A.  طبیعت را به ما بشناساند و قوانین آن را بر ما مکشوف کندمیتواند . 

B. ایمان از خرافات دور می ماند . 

C. می تواند ماوراء طبیعت را بر ما بشناساند و قوانین آن را بر ما مکشوف کند . 

D. به جمود و تعصب تبدیل می شود.  

 

 منظور از فعالیت های التذاذی چیست ؟ -۴

A. قل و اراده وبه حکم مصلحتی انجام می دهد یا ترک می کندفعالیتی که انسان به حکم ع . 

B. فعالیت های غریزی که انسان به حکم عقل و اراده انجام می دهد . 

C. فعالیت های غیر غریزی که انسان به حکم عقل و اراده انجام می دهد . 

D. فعالیتی که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه و طبیعت یا عادت انجام می دهد.  

  

 چه هنگام عقل ، میل و اراده در انسان بر هم منطبق می شوند ؟ -۵

A. هنگامی که فعالیت های التذاذی فعالیت های تدبیری را پوشش دهد . 

B. هنگامی که همه ی افعال انسان با لذت انجام شود . 

C. هنگامی که فعالیت های تدبیری ، فعالیت های التذاذی را پوشش دهد.  

D. هیچ کدام 

  

 ی ) وَ التقفُ مَا لَیسَ لکَ بِهِ عِلمٌ ( چیست ؟مقصود از آیه -۶

A. پرهیزاز شتابزدگی   

B. مغرور نشدن به علم خود  

C. اعتماد نکردن به علم دیگران         

D. تکیه نکردن بر ظنّ و گمان 

 

  

 منشأ تمدن و فرهنگ انسانی در چیست ؟ -۷

A. بینش ها      

B. اختیارات      

C. گرایش ها    

D.  گرایش هابینش ها و 
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 خواستگاه و مخاطب ایدئولوژی اسالمی به ترتیب چیست ؟-۸

A.  ناس –فطرت 

B.  طبقه ی خاص -فطرت 

C.  فطرت –ناس 

D.  طبقه ی خاص -ناس 

  

 در کدام ایدئولوژی انسان مطلق موجودی است انتزاعی نه عینی ؟ -۱۰

A. عام و انسانی 

B. مارکسیسم 

C. اسالمی 

D. اومانیسم  

  

 کدام آیین به واسطه ی برخی تحریفات اندیشه ی تضاد علم و ایمان آمده است ؟ در -۱۰

A. یهودیت 

B. مسیحیت     

C. اشاعره    

D. معتزله 

  

 مراقبت نفس و خودسازی جزء کدام یک از تعالیم اسالمی است ؟ -۱۱

A. اصول عقاید    

B. اخالقیات    

C. احکام    

D. اصول دین 

  

 و نیروی محرک و برانگیزاننده ی انسان مصلحت است نه لذت ؟در کدام نوع از فعالیت ها ، علت غایی  -۱۲

A. فعالیت های لذت آور    فعالیت های التذاذی  

B. فعالیت های تدبیری  

C. فعالیت های ساده ای که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه و طبیعت برای رسیدن به یک لذت انجام می دهد . 

 

به چه موضوعی اشاره دارد ؟ ) آیه ی   ا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال یُؤْمِنُونَقُلِ انْظُرُوا ما ذ  -۱۳ 

 ( سوره ی یونس 101

A. دقّت و مطالعه در طبیعت 

B. نگاه اجمالی به طبیعت 

C. نظارت بر طبیعت 

D. استفاده به همراه نظارت بر طبیعت 
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 خوش بینی به هستی از چه راهی حاصل می شود ؟ -۱۴ 

A. اعتماد کردن به دیگران            

B.  ساده انگاری      

C.  بی خیالی    

D. جهان را هدف دار و متکامل دانستن 

 
 

یوی و اخروی ، فردی و اجتماعی دستورهایی که مربوط به فعالیت های خارجی و عینی انسان اعم از معاشی و معادی ، دن -۱۵

 است چه نامیده می شود ؟

A. اصول عقاید           

B. احکام                

C. اخالقیات            

D. فلسفه ی دین 
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