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 تست اصَل ٍ هباًی هذیریت از دیذگاُ اسالم 0111هجوَػِ 

 با پاسخ تشریحی 

 )0991آرر (ٍیرایش اٍل 
 هٌابغ هَرد استفادُ برای تالیف تست ّا ػبارت اًذ از:

 (تست 229)سیذ هحوذ همیوی()دکتش  اصَل ٍ هجبًی هذیشیت اص دیذگبُ اسالم .1

 (تست 130هذیشیت اسالهی دس پشتَ ًْج الجالغِ )ػلی اصغش پَس ػضت() .2

 (تست 98هجبًی هذیشیت اسالهی )سضب ًجبسی() .3

 (تست 188هذیشیت اسالهی ٍ الگَّبی آى )دّکشدی ٍ جَکبس() .4

 (تست 99هذیشیت اسالهی )سیذ ػلی اکجش افجِ ای() .5

 (تست 40هذیشیت اسالهی )سشهذی() .6

 (تست 21فش()یت اسالهی ٍ الگَّبی آى )ًمی پَساصَل هذیش .7

 (تست 95گضیذُ ًکبت هذیشیتی ًْج الجالغِ )فشٍصًذُ ٍ ًَایی ًژاد() .8

 ( تست 100)اص دیذ گشٍُ هَلفیي جضٍات هذیشیت اسالهی تست ّبی هْن ٍ ضشٍسی .9
 

 استفبدُ اص ایي فبیل اص ًظش اخاللی ٍ ضشػی فمظ ثشای خشیذاس هجبص هی ثبضذ.

 
 

 هَلفیي:

 کیَهرث پَرشفیغ

www.pourshafi.com 

 هجیذ خَرشیذی سیذ
www.majidkhorshidi.ir 

http://www.majidkhorshidi.ir/
http://www.majidkhorshidi.ir/
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اصَل ٍ هباًی هذیریت از دیذگاُ اسالم هجوَػِ تست ّای کتاب 

 )دکتر سیذ هحوذ هقیوی(
اجتواػات از کذاهیک از ػَاهل زیر بِ ػٌَاى ػاهلی کلیذی در اًسجام بخشی ٍ سازهاى یافتگی .0

 ؟اًساًی ًام بردُ هی شَد

 ن کبس یتمس(1

 سّجشی خذهت گزاس(2

 سّجشی هجتٌی ثش ضشیؼت الْی (3

 ّوبٌّگی (4

 ؟آیات قرآى چیستهبتٌی بر ِ در فرآیٌذ شکل گیری سازهاىیبهٌظَر از حیات ط.2

 فغشتتطکیل خبًَادُ ٍ گشٍُ ّبی اجتوبػی ثش اسبس (1
 ی ستبهیي ًیبصّب ثب تؼبٍى ٍ ّوکب(2

 ٍ هؼٌَی  دستیبثی ثِ کوبالت هبدی(3

 ّوبٌّگی اجتوبػی اص عشیك تمسین کبس   (4

اری با یٍاسطِ اًس ٍ ّوبِ بر اساس کذاهیک از اصَل اجتواػی بَدى اًساى، زًذگی اًساى جسء .9

 ؟ی ٍ تشابِ استَار استبٌیاى جاهؼِ بر هبٌای ّوگٌوی شَد ٍ ًدیگراى کاهل 

 اصل ًیبصّبی اًسبى (1

 اصل استئٌبس (2

 اصل تضبد (3

 اصل اًضجبط (4

 در تؼالین قرآى از کذام اصل زیر بٌایی بِ ػٌَاى جَّرُ سازهاى یاد هی شَد؟.1

 اصل ٍحذت فشهبًذّی (1
 اصل ٍحذت سٍیِ(2

 اصل اًضجبط (3

 اصل تؼبٍى ٍ ّوکبسی (4

ت گرا  ّوراستا ٍ ( را در سازهاى آخرگاًِ) اّذاف سازهاى،هذیراى ٍ کارکٌاىکذام ػٌصر،اّذاف سِ .5

 ؟ّن جْت هی سازد

 ثصیشت (1

 ػول صبلح (2

 ایوبى (3

 تمَای الْی (4
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بِ کذاهیک از « ر بطي خَد ػلن ٍ شٌاخت را بِ ّوراُ دارددایواى ًَػی یقیي قلبی است کِ »هفَْم .6

 ؟ذجٌبِ ّای ایواى اشارُ هی کٌ

 ثؼذ اسادی (1

 ػملی ٍ هؼشفتی ؼذ ث(2

 ثؼذ ػبعفی (3

 ثؼذ اًسبًی (4

 کذاهیک از هَارد زیر جسء الیِ درًٍی یا جَاًحی افراد ًوی باشذ ؟.7

 ثؼذ اداسی (1
 ثؼذ اًسبًی (2

 ثؼذ ػبعفی (3

 ثؼذ ػملی ٍ هؼشفتی (4

 اجرایی کذاهیک از هَارد زیر است؟  از دیذگاُ اهام ػلی )ع( کارکرد اجتواػی قَای.8

 تبهیي ًیبصّبی ػوَهی جبهؼِ (1

 ثشلشاسی ػذالت دس جبهؼِ (2

 تبهیي اهٌیت داخلی ٍ خبسجی (3

 ثشلشاسی استجبط ثیي ػٌبصش جبهؼِ (4

 اشارُ شذُ است ؟ بِ ػٌاصر سازهاى آخرت گرا   در کذاهیک از گسیٌِ ّای زیر.9

 ب جهطبسکت کٌٌذگبى ، لَاًیي ٍ همشسات ، هٌبثغ ٍ اهکبًبت ، هذیشیت ، سل(1

 ذاف ٍ سیبست ّب ، ریٌفؼبى هطبسکت کٌٌذگبى ، سلجب ، هذیشیت ، اّ(2

 ت ّب ، هٌبثغ ٍ اهکبًبت ، هذیشیت ، لَاًیي ٍ همشسات ، هطبسکت کٌٌذگبى سبیاّذاف ٍ س(3

 بست ّب ، سْبهذاساى یهطبسکت کٌٌذگبى ، سلجب ، هذیشیت ، اّذاف ٍ س(4

 ایی در ػلل اربؼِ چیست؟غػلت  از ظَرٌه.01

  .هی ضَد ّوبى ػلتی کِ فؼل اص اٍ ظبّش(1

  .ل هی ضَدصلبلت آى حب سفؼل دّوبى ػلتی کِ (2

  .ّوبى ػلتی کِ فؼل ثِ سجت آى ثَجَد هی آیذ(3

 .دّذ ّوبى ػلتی کِ ثِ هبدُ ضکل هی(4
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 تشریحی ّای پاسخ

 هی باشذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .0

سّجشی هجتٌی ثش ضشیؼت الْی،ػبهلی کلیذی دس اًسجبم ثخطی ٍ سبصهبى یبفتگی جَاهغ اًسبًی هحسَة هی 
 ضَد.

 هی باشذ. 9صحیح گسیٌِ پاسخ  .2

 فشایٌذ ضکل گیشی سبصهبى هجتٌی ثش آیبت لشآى دس ًوَداس صیش ًطبى دادُ ضذُ است:

 
 هی باشذ. 2پاسخ صحیح گسیٌِ  .9

 اص ًظش اثَسیحبى ثیشًٍی،اجتوبػی ثَدى اًسبى هجتٌی ثش چٌذ اصل هْن است:

)دیگشاى کبهل ًوی ضَد.:صًذگی اًسبى جض ثِ ٍاسغِ اًس ٍ ّویبسی ثب اصل استئٌبس)تجبًس 

ایي اصل ثِ اختالف همبصذ ٍ خَاست ّبی گًَبگَى هشتجظ است کِ خَد هَجت ثِ ٍجَد اصل تضبد:
 آهذى ًضاع ّبی اجتوبػی هی ضَد.

اًسبى ثشای سفغ ضشٍست ّبی صًذگی اش،ثِ صًذگی جوؼی ًیبص داسد.ًیبصّبی اًسبى: 

 هی باشذ. 1پاسخ صحیح گسیٌِ  .1

ؼبٍى ٍ ّوکبسی ،جَّشُ سبصهبى هحسَة هی ضَد ٍ ثِ ػٌَاى یک اصل صیش ثٌبیی ، اص ثش اسبس تؼبلین لشآى، ت
اًسبًْب هی خَاّذ کِ دس صًذگی اجتوبػی ، ّوکبسی ٍ تؼبٍى سا سشلَحِ الذاهبت خَد لشاس دٌّذ.اصل تؼبٍى ٍ 

 ّوکبسی یک اصل کلی اسالهی است کِ ثبػث سبصهبى یبفتگی فؼبلیتْبی اًسبًی هی ضَد. 

 هی باشذ. 1یح گسیٌِ پاسخ صح .5

ػٌصشی کِ اّذاف سِ گبًِ )اّذاف سبصهبى،هذیشاى ٍ کبسکٌبى(سا دس سبصهبى آخشت گشا ّوشاستب ٍ ّن جْت هی 
 است."تمَای الْی"سبصد،

 هی باشذ. 2پاسخ صحیح گسیٌِ  .6

جٌجِ اسبسی ػبعفی است.دس ایي سٍیکشد ، ایوبى داسای حذالل سِ ثؼذ ٍ  -سٍیکشد لشآى ثِ ایوبى ،سٍیکشد ػملی
 است کِ ػجبستٌذ اص:

 کِ دس ثغي خَد ، ػلن ٍ هؼشفت سا ثِ ّوشاُ داسد. است ًَػی یمیي للجی ایوبى .ثؼذ ػملی ٍ هؼشفتی:1
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ثذٍى ػٌصش اسادُ ٍ اختیبس، ایوبى تجذیل ثِ فؼل ًوی ضَد. اص ًظش لشآى ، ایوبى ضخص دس حبلت  .ثؼذ اسادی:2
اججبس ٍ اضغشاس پزیشفتِ ًوی ضَد ٍ ثِ سجت اسادی ثَدى ایوبى است کِ اًسبًْب هخبعت خغبة ّبی الْی لشاس 

 هی گیشًذ.
هَس هَسد اػتمبد است. ثؼذ ػبعفی،ضَس ٍ ایوبى ًَػی هَاجِْ ٍ سٍیبسٍیی ٍجَدی ٍ صویوبًِ ثب ا .ثؼذ ػبعفی:3

 ضَق ػظیوی سا دس اًسبى ایجبد هی کٌذ ٍ هَاجِْ اٍ سا ثب خذاًٍذ تَام ثب ػطك ٍ ّیجت هی سبصد.

 هی باشذ. 2پاسخ صحیح گسیٌِ  .7

الصهِ سبصگبسی ٍ ّوشاستب سبصی اّذاف دس سبصهبى آخشت گشا ایي است کِ کبسکٌبى ٍ هذیشاى ثشای دستیبثی ثِ 
سستگبسی ٍ ّوچٌیي تحمك حیبت عیجِ، ثبیذ دس اػوبل ٍ سفتبس سبصهبًی تمَا پیطِ ًوبیٌذ ٍثِ ّش دٍ هَلفِ  فالح ٍ

 اصلی تمَا تَجِ کٌٌذ.
 الیِ دسًٍی یب جَاًحی اػضبی سبصهبى )ثبٍسّبی دسست(-1
 الیِ ثیشًٍی یب جَاسحی اػضبی سبصهبى )کشداس ضبیستِ(-2

ثبٍسّبی "جِ ، کبسکٌبى سبصهبى آخشت گشا ثبیذ ثِ دٍ ثبل ثِ ػجبست دیگش ، ثشای ًیل ثِ حیبت عی
 هجْض ضًَذ. "کشداس ضبیستِ )کبسایی("ٍ  "دسست)اثشثخطی(

 تؼبهل ثبٍسّبی دسست ٍ کشداس ضبیستِ دس ضکل گیشی حیبت عیجِ سبصهبًی دس ضکل صیش ًطبى دادُ ضذُ است:

 

 هی باشذ. 0پاسخ صحیح گسیٌِ  .8

 )ع(،سیستن هذیشیت جبهؼِ ضبهل ّفت سیستن فشػی است کِ ػجبستٌذ اص:ثش اسبس فشهبیص اهبم ػلی 

 لَای ًظبهی ٍ اًتظبهی کِ کبسکشد آًْب تأهیي اهٌیت داخلی ٍ خبسجی است. .1
 لَای لضبیی کِ کبسکشد آًْب تأهیي ػذالت دس جبهؼِ است. .2

 سا ثش ػْذُ داسًذ.لَای اجشایی کِ ضبهل کبسگضاساى ٍ هستخذهیي دٍلتی است کِ ٍظبیف اداسی ٍ اجشایی  .3

صبحجبى سشهبیِ کِ تأهیي کٌٌذگبى هٌبثغ هبلی دٍلت ّستٌذ ٍ ٍ ضبهل پشداخت کٌٌذگبى هبلیبت، جضیِ ٍ  .4
 ػَاسض هی ضًَذ کِ ثَدجِ ػوَهی سا تأهیي هی کٌٌذ.

 سسبًگشّبی استجبعبتی ضبهل ًَیسٌذگبى ٍ هٌطیبى کِ استجبعبت ثیي ػٌبصش جبهؼِ سا تسْیل هی کٌٌذ. .5

 ت ٍ کبس ضبهل ثبصسگبًبى ٍ صبحجبى صٌبیغ کِ ٍسبیل صًذگی افشاد جبهؼِ سا فشاّن هی کٌٌذ.صبحجبى کس .6
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هحشٍهبى جبهؼِ کِ ضبهل صهیي گیشاى، ًیبصهٌذاى ، گشفتبساى ٍ دسدهٌذاى ّستٌذ ٍ ًیبصهٌذ کوک دٍلت هی  .7
 ثبضٌذ.

 ل صیش ثیبى ضذُ است:ًَع ضٌبسی سبصهبًْب ٍ کبسکشدّبی اجتوبػی آًْب اص دیذگبُ اهبم ػلی)ع( دس جذٍ

 
 هی باشذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .9

 ػٌبصش سبصهبى ٍ ًحَُ استجبط ایي ػٌبصش ثب یکذیگش اص هٌظش اسالم دس ًوَداس صیش ثیبى ضذُ است:

 
 هی باشذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .01

غبیت ّش هَجَدی دس ػبلن ، غبیت ٍ کوبل ٍ غشض خبصی داسد کِ ثِ سجت آى ایجبد ضذُ است . هسکَیِ دس 
 اضبسُ کشدُ  ٍ هی گَیذ کِ ثشای تحمك ّش کبسی دس خبسج ثِ چْبس ػلت ًیبص است:"ػلل اسثؼِ "ضٌبسی ثِ 

 ػلت فبػلی کِ فؼل اص اٍ ظبّش هی ضَد. .1

 ػلت هبدی کِ فؼل دس لبلت آى حبصل هی ضَد. .2
 ػلت غبیی کِ فؼل ثِ سجت آى ثِ ٍجَد هی آیذ. .3

 ػلت صَسی کِ ثِ  هبدُ ضکل هی دّذ. .4
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 تست اصَل ٍ هباًی هذیریت از دیذگاُ اسالم 0111برای تْیِ فایل اصلی 

 هراجؼِ کٌیذ. pourshafi.comبِ سایت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تست هذیریت اسالهی،جسٍات پارت یک،دٍ  0111تَصیِ هی شَد قبل از خَاًذى هجوَػِ 

 ٍ سِ هذیریت اسالهی هَجَد در سایت را تْیِ کردُ ٍ هطالؼِ ًواییذ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


