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نمونه سوال آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در
خصوص جهان بینی اسالمی  -انسان و ایمان

سری اول
همکاران گرامی اگر جواب سوالی اشتباه بود در نظرات لطفا بفرمایید تا اصالح شود.

 .1اضطراب از چه چیزی سرچشمه می گیرد ؟
 .Aبی اعتمادی به کار خود
 .Bبی اعتمادی به رفتار جهان
 .Cبی اعتمادی به دیگران
 .Dبی اعتمادی به خدا
 .2بر اساس تعالیم مسیحیت همه وسوسه ها وسوسه  ...می باشد.
 .Aایمان
 .Bدنیا
 .Cآگاهی
 .3وقتی انسان گزنده ای را می بیند و پا به فرار می گذارد تحت تاثیر کدام فعالیت انسانی است ؟
 .Aتدبیری
 .Bرحمانی
 .Cعرفانی
 .Dالتذاذی
 .4کدام گزینه نادرست است ؟
 .Aدر ایده ی مذهبی فداکاری ها از روی رضایت کامل  ،اما در ایده ی غیر مذهبی تحت تاثیر عقده ها و
فشارهای درونی است.

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

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

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

 .5کدام گزینه در رابطه ی علم و ایمان نادرست است ؟
 .Aقدرت و توانایی علم  ،از نوع قدرت و توانایی ابزار است  ،یعنی بستگی به اراده و فرمان انسان دارد و می
تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
 .Bبا دور افتادن از علم از ایمان  ،ایمان به جمود و تعصب کور تبدیل می شود؛ همانند خوارج صدر اسالم
 .Cعلم از آن جهت که هم روشنایی و هم توانایی است  ،می تواند جهان ساز و انسان ساز باشد.
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 .Dانسان عالم بی ایمان امروز با انسان بی ایمان دیروز  ،از نظر طبیعت و ماهیت رفتارها و کردارها تفاوتی
ندارد.
 .6استاد مطهری شناخت چه چیز را به عنوان ام المسائل معارف اسالمی مطرح می کند ؟
 .Aفطرت
 .Bعقل
 .Cجسم انسان
 .Dمکتب اسالم
 .7از دیدگاه اسالمی هنگامی که نیروی تدبیر از گرایش های انسانی و ایمانی جدا می شود و در خدمت
اهداف مادی قرار می گیرد  ،چه نامیده می شود ؟
 .Aسیاست
 .Bشیطنت
 .Cتدبیر
 .Dعقل
-۸کدام مورد درباره ی فعالیت های تدبیری و التذاذی انسان درست نیست ؟
 .Aعلت غایی و نیروی محرک انسان لذت است نه مصلحت
 .Bلذت را طبیعت  .مصلحت را عقل تشخیص می دهد.

 .Cانسان از کارهای التذاذی درحین انجام آن لذت می برد  ،ولی از کارهای مصلحتی لذت نمی برد.

 .Dلذت برانگیزاننده ی میل و مصلحت برانگیزاننده ی اراده است.
 -۹کدام گزینه در مورد مردم با ایمان درست است ؟

 .Aلذت زندگی در دوره ی پیری بیشتر از دوره ی جوانی است.
 .Bلذت زندگی در دوره ی جوانی بیشتر از دوره ی پیری است.

 .Cاساسأ زندگی برای آنها لذتی ندارد

 .Dهمواره ناامید هستند و لذتی ندارد.
-۱۰استاد مطهری چه چیزی را تعیین کننده ی سرنوشت نهایی انسان می داند ؟
 .Aسیر تکاملی فرهنگی انسان
 .Bسیر تکاملی ابزار تولید
 .Cتکامل مادی انسان
 .Dتکامل نظام تولیدی
 -۱۱آگاهی حیوان از جهان با چه ابزاری است ؟
 .Aفکر و عقل
 .Bشعور باطن
 .Cحواس ظاهری
 .Dابزار ناشناخته
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 -۱۲امروزه از نظر فلسفی مسلم شده است که یكی از عوامل عمده خطاها و اشتباهات چیست ؟
 .Aتکیه بر ظن و گمان
 .Bمیل ها و هواهای نفسانی
 .Cقضاوت بی جا
 .Dشتابزدگی
 -۱۳آیه ی « وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ یَخْرُصُونَ »
به چه موضوعی اشاره دارد ؟ ( آیه ی  116سوره انعام )
 .Aاکثر مردم از مسیر حق گمراهند.

 .Bتنها ظن و گمان باعث گمراهی می شود.

 .Cگمان باعث گمراهی عقل می شود.
 .Dلزوم پیروی از مردم در جامعه

 -۱۴از نظر استاد مطهری انسان آینده  ،چگونه انسانی است ؟
 .Aانسان شکم و دامن
 .Bانسان منحط
 .Cانسان عقیده و ایمان
 .Dانسان رو به پیشرفت از نظر مادی
 -۱۵کدام گزینه شامل منابع معرفی شده در قرآن جهت تفكر است ؟
طبیعت  ،تاریخ  ،دین
.A
طبیعت  ،تاریخ  ،ضمیر انسان
.B
تاریخ  ،دین  ،آخرت
.C
دین  ،آخرت  ،طبیعت
.D

سری دوم
همکاران گرامی اگر جواب سوالی اشتباه بود در نظرات لطفا بفرمایید تا اصالح شود.

 -۱دیدگاهی که تربیت را « سازگار کردن انسان با محیط خود » می داند  ،برخاسته از کدام فلسفه است ؟
 .Aفلسفه ی سیانتسیم فلسفه ی اسالمی
 .Bفلسفه ی برتری مکانیک
 .Cهیچ کدام
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 -۲مفهوم ایمان چیست ؟
 .Aبینش گسترده ی انسان درباره ی جهان

 .Bجنبه ی انسانی تمدن که روح تمون به شمار می رود.
 .Cمجموع اندیشه های بشری درباره ی جهان
 .Dگرایش های واال  ،معنوی و فوق حیوانی انسان که پایه و زیر بنای اعتقادی و فکری پیدا کند.

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

 .Aمیتواند طبیعت را به ما بشناساند و قوانین آن را بر ما مکشوف کند.
 .Bایمان از خرافات دور می ماند.

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

 .Dبه جمود و تعصب تبدیل می شود.

 -۴منظور از فعالیت های التذاذی چیست ؟

 .Aفعالیتی که انسان به حکم عقل و اراده وبه حکم مصلحتی انجام می دهد یا ترک می کند.
 .Bفعالیت های غریزی که انسان به حکم عقل و اراده انجام می دهد.

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

 .Dفعالیتی که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه و طبیعت یا عادت انجام می دهد.
 -۵چه هنگام عقل  ،میل و اراده در انسان بر هم منطبق می شوند ؟

 .Aهنگامی که فعالیت های التذاذی فعالیت های تدبیری را پوشش دهد.
 .Bهنگامی که همه ی افعال انسان با لذت انجام شود.

 .Cهنگامی که فعالیت های تدبیری  ،فعالیت های التذاذی را پوشش دهد.
 .Dهیچ کدام
-۶مقصود از آیه ی ( وَ التقفُ مَا لَیسَ لکَ بِهِ عِلمٌ ) چیست ؟
 .Aپرهیزاز شتابزدگی
 .Bمغرور نشدن به علم خود
 .Cاعتماد نکردن به علم دیگران
 .Dتکیه نکردن بر ظنّ و گمان

 -۷منشأ تمدن و فرهنگ انسانی در چیست ؟
 .Aبینش ها
 .Bاختیارات
 .Cگرایش ها
 .Dبینش ها و گرایش ها
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-۸خواستگاه و مخاطب ایدئولوژی اسالمی به ترتیب چیست ؟
 .Aفطرت – ناس
 .Bفطرت  -طبقه ی خاص
 .Cناس – فطرت
 .Dناس  -طبقه ی خاص
 -۱۰در کدام ایدئولوژی انسان مطلق موجودی است انتزاعی نه عینی ؟
 .Aعام و انسانی
 .Bمارکسیسم
 .Cاسالمی
 .Dاومانیسم

 -۱۰در کدام آیین به واسطه ی برخی تحریفات اندیشه ی تضاد علم و ایمان آمده است ؟
 .Aیهودیت
 .Bمسیحیت
 .Cاشاعره
 .Dمعتزله

 -۱۱مراقبت نفس و خودسازی جزء کدام یک از تعالیم اسالمی است ؟
 .Aاصول عقاید
 .Bاخالقیات
 .Cاحکام
 .Dاصول دین
 -۱۲در کدام نوع از فعالیت ها  ،علت غایی و نیروی محرک و برانگیزاننده ی انسان مصلحت است نه لذت ؟
 .Aفعالیت های التذاذی فعالیت های لذت آور
 .Bفعالیت های تدبیری
 .Cفعالیت های ساده ای که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه و طبیعت برای رسیدن به یک لذت انجام می دهد.
 -۱۳قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال یُؤْمِنُونَ به چه موضوعی اشاره دارد ؟ ( آیه ی

 101سوره ی یونس)
 .Aدقّت و مطالعه در طبیعت
 .Bنگاه اجمالی به طبیعت
 .Cنظارت بر طبیعت
 .Dاستفاده به همراه نظارت بر طبیعت
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 -۱۴خوش بینی به هستی از چه راهی حاصل می شود ؟
 .Aاعتماد کردن به دیگران

 .Bساده انگاری
 .Cبی خیالی
 .Dجهان را هدف دار و متکامل دانستن

 -۱۵دستورهایی که مربوط به فعالیت های خارجی و عینی انسان اعم از معاشی و معادی  ،دنیوی و اخروی  ،فردی و اجتماعی
است چه نامیده می شود ؟
 .Aاصول عقاید
 .Bاحکام
 .Cاخالقیات
 .Dفلسفه ی دین

