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١- کدام گذینه صحیح است؟

الف-قبل از اسالم، در میان بعضی ملل، حجاب وجود داشته است.

ب- در ایران باستان، حجاب سخت و شدیدی وجود داشته است.

ج- در جاهلیت عرب، حجاب وجود نداشته است و بوسیله اسالم در عرب پیدا شده است.

د- همه موارد

٢- کدام یک از علل و عوامل زیر در پیدایش حجاب اسالمی تاثیر داشته است؟

الف- میل به ریاضت و رهبانیت،     ب- عدم امنیت و عدالت اجتماعی،    ج- عادت زنانگی زن      د- هیچکدام

٣- پوشش زن در اسالم این است که...........................؟

الف- زن در معاشرت خود با مردان، بدن خود را بپوشاند

ب- زن در معاشرت خود با مردان به جلوه گری و خود نمایی نپردازد

ج- زن خود را از نامحرم پنهان نماید

د- الف و ب

٤- چرا در اسالم، دستور پوشش به زنان داده شده است؟

الف- زیرا رفت و آمد زنان در جامعه باید محدود باشد 

ب- زیرا پوشش زنان، عاملی برای ریاضت و ترک لذت است

ج- زیرا میل به خود نمایی و خودآرایی مخصوص زنان است

د- همه موارد

٥- ................  این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص برای 
کار و فعالیت باشد؟

الف- مبنای تقوا در اسالم      ب- مبنای حجاب در اسالم      ج- مبنای احترام به زن    د- مبنای استواری اجتماع

٦- کدام یک از نکات زیر از آیات ٣٠ و ٣١ سوره نور استفاده می شود؟

الف- هر مسلمان چه مرد و چه زن، باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کند

ب- مسلمان خواه زن یا مرد، باید پاک دامن یاشد و عورت خود را از دیگران بپوشد

ج- زنان باید پوشش داشته و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازد و در صدد تحریک و جلب توجه مردان بر نیایند

د- همه موارد

٧-  به نیروی تقوا و ایمان در مقابل  همه گناهها میتوان تکیه کرد، مگر در .........................؟

الف- گناهان مربوط به غریزه جنسی     ب- گناهان مربوط به حق الناس   ج- گناهان مربوط به آبروی مومنین    د- همه موراد
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٨- آزادی به چه معناست؟ 

الف)رها بودن           ب)زندانی نبودن          ج)نبودن مانع در راه رشد و تکامل                        د)توان انجام هر کاری

٩- رابطه ی آزادی اجتماعی با آزادی معنوی چیست؟

 الف)آزادی معنوی همان آزادی اجتماعی است.                    ب)آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی تحقق نمی یابد

ج)آزادی اجتماعی، مقدمه ی آزادی معنوی است.             د)رابطه ای با هم ندارند

١٠- آیه ی شریفه ” فَلَمّا رَأَوا بَأسَنشا قالوا آمَنّا… ” به چه مطلبی اشاره دارد؟.    

  الف)مشرکین وقتی عذاب خدا را مشاهده کنند، ایمان می آورند.             ب)انسان تا قیامت وقت توبه دارد

ج)شیطان از توبه ی انسان جلوگیری می کند.                                      د)تأخیر توبه تا رسیدن عذاب الهی مانعی ندارد

١١- دو رکن اساسی توبه چیست؟

الف)تصمیم قاطع بر عدم تکرار گناه و جبران گذشته             ب)پشیمانی از گناه و عزم بر عدم تکرار آن

ج)پشیمانی از گناه و بازگرداندن حقوق مردم                     د)ادای حقوق الهی و آب کردن گوشت هایی که از حرام روییده است

١٢- “ منظور امام صادق –علیه السّالم- از این روایت چیست؟ ” یا فضیلُ العبودیهُ جَوهَره کُنهُها الربوبیتهُ

الف)انسان به سبب عبادت به مقام خدایی می رسد.                       ب)عبودیت اولش بندگی و آخرش خدایی است

ج)به سبب عبادت، انسان قدرت تربیت دیگران را پیدا می کند.   

د)انسان با عبادت به مقام خداوندگاری و صاحب اختیاری می رسد

١٣- استقالل روح از بدن چگونه تحقق می یابد؟

الف)با مرگ                   ب)با تمرکز                  ج)با تقرب به خدا و عبودیت                        د)محال است

١٤- معنای ” رعایت حقوق اجتماعی ” در نماز چیست؟

الف)حالل و مباح بودن مکان و لباس و ….      ب)برخورد خوب با دیگران      ج)دادن قرض به دیگران               د)خوف از خدا

١٥- این کالم امیرالمؤمنین -علیه السّالم- ” الهجرهُ علی حَدِّهِ االَوَّلِ ” به چه مطلبی اشاره دارد؟
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 الف)هجرت، مختص به زمان پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلّم- است.      ب)هجرت، مختص به زمان و مکان خاصی نیست

ج)مراد، هجرت از مکه به مدینه است.                              د)هجرت، مختص به شخص پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلّم- است

١٦- این سخن حضرت علی–علیه السّالم-” وَهانَت عَلَیهِ نفسُهُ من اَمَّرَعَلَیها لِسانَهُ ” به چه مطلبی اشاره دارد؟

الف)پستی و ذلت نفس       ب)اهانت کردن به وسیله ی زبان               ج)بزرگواری روح       د)افراط در تهذیب نفس

١٧- کاری که مختص انبیاء و اولیاء است، چیست؟

الف)انسان ها را علیه هم برمی انگیزند.                                     ب)انسان ها را علیه ستمگران برمی انگیزند

ج)انسان ها را علیه خودشان برمی انگیزند.                                د)گزینه ب و ج صحیح است

١٨- اولین خاصیت ” تقوا ” ، چیست؟

الف)تسلط بر نفس است.                      ب)انسان را از محرمات الهی نگهداری می کند

ج)خوف خدا را در دل انسان ایجاد می کند.                      د)همه ی گزینه ها صحیح است

١٩- آیه ی ” إیّاکَ نَعبُدُ و إیّاکَ نَستَعِینُ ” بیانگر چه مطلبی است؟

الف)طُمأنینه       ب)ضبط احساسات      ج)اعالم وابستگی و پیوستگی انسان به جامعه اسالمی                 د)حقوق اجتماعی

٢٠- کدام مورد جزء نظریات مختلف درباره ی معیار انسانیت نیست؟

الف)علم                 ب)انسان دوستی                       ج)ایمان به غیب                        د)زیبایی

آیه ی ” هَل أَتَی عَلَی اإلنسانِ حِینٌ منَ الدّهرِ لَم یَکُن شَیئاً مَذکوراً … ” به چه مطلبی اشاره دارد؟

الف)خلقت انسان                   ب)اختیار انسان                 ج)مسؤلیت انسان                          د)گزینه ب و ج صحیح است

٢١- دین مقدس اسالم از جنبه اجتماعی بر چه پایه ای استوار است؟

الف)جهاد و هجرت                      ب)جهاد                       ج)مبارزه با ستمگران                             د)دوستی با دیگران

٢٢- آیه ی ” محمّد رسول الله و الذین معه أشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم ” چه مطلبی را ترسیم می کند؟

        الف)عدم سستی در اسالم     ب)چهره ی جامعه ی اسالمی        ج)آثار عبادت    د)رابطه ی میان بندگان خدا 
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٢٣- کدام آیه از جمله های زنده، موجدار و حماسی قرآن درباره ی آزادی اجتماعی است؟

الف)ان أکرمکم عندالله أتقیکم                                     ب)و تلک نعمه تمنها علی أن عبّدت بنی اسرائیل

ج)و الیتّخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله                    د)و یضع عنهم إصرهم و االغالل

٢٤- هیچ ملتی به مقام قداست نمی رسد مگر اینکه ..........................

الف) کفری در ان جامعه نباشد                                           ب) ظلمی در آن نباشد

ج) ظالم میل به ظلم کردن نداشته باشد                          د) مظلوم حقش را از ظالم بگیرد

٢٥ – کدام گزینه در مورد کلمه موال صحیح می باشد

الف) به معنی آزادیخواه و سرپرستی                                      ب) به معنی معتق یعنی تقوا  

  د) هم معنی کلمات قرب و دنو                                  ج) همه موراد

٢٦- کدامیک از گزینه های ریر بیانگر شخصیت مرکب انسان می باشد

الف) آرزو                                 ب) مجازات های اجتماعی 

ج) نیاز به امنیت                        د) عذاب وجدان

٢٧- آزادی وجدان و عقل در زبان دین ......... نام دارد

الف) آزادی معنوی                 ب) آزادی اجتماعی                      ج) تقوا                                              د) عبادت

٢٨- بنده مال و ثروت دنیا بودن در حقیقت همان بندگی .............. است

الف) دنیا                                 ب) خداوند                     ج) حیوانیت خود                   د)  شهرت

٢٩- اولین مرحله ایمان به غیب چیست؟

الف) انکار نکردن غیبت                              ب) ایمان به خدا 

ج) ایمان به مالئکه                د) ایمان به شهادت

٣٠- برخورد اسالم با مسئله تفکر....................

الف) تفکر عبادت محسوب می شود           ب) تفکر از واجبات است      ج) آزادی تفکر                        د) همه موارد


