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 ؟نیستهای زیر، مورد استفاده قرآن برای اشاره به حیات اجتماعی انسان  کدام یک از واژه  .0
  د( المجتمع ج( القری ب( قریه الف( المدینه 

 کند؟ قرآن کریم کدام نظریه را درباره منشأ زندگی اجتماعی انسان تأیید می  .0
  د( گزینه الف و ب ج( اضطراری ب( طبیعی الف( انتخابی 

 از آیات قرآن کریم در مورد اصالت فرد و اجتماع چه برداشت می شود؟  .9
  د( اصالت فرد و اجتماع  ج( اصالت فرد محض ب( اصالت فرد الف( اصالت اجتماع محض 

 ، تعریف چیست؟«رشته خاصی از علوم سیاسی که موضوع قدرت را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد»عبارت:   .0
  د( فن سیاست ج( علم سیاست ب( هنر سیاست الف( علم مدیریت 

 اولین دانشمند اسالمی که درباره سنن و قوانین حاکم بر جامعه بحث کرده، کیست؟  .5
  د( طبری ج( عالمه طباطبایی ب( ابن خلدون الف( راغب اصفهانی 

 های بشری به دست آمده متفاوت است؟ کدام ویژگی سنت های ذکر شده در قرآن با آنچه از کاوش  .6
  د( عدم منافات با اراده انسان ج( خطا ناپذیری ب( شمولیت ناپذیری الف( تبدیل 

 با چه سنت الهی هماهنگ است؟« قبح عقاب بالبیان»قاعده   .9
 ب( ابتال و امتحان الف( امداد 

  د( امهال و استدراج ج( اتمام حجت بر همه جوامع بشری
 با چه مسئله  .1

ً
 ای همراه است؟ سنت ابتال و امتحان غالبا

  د( هدایت ج( سعادت ب( رنج و محرومیت الهی الف( عذاب 
 شود؟ ، چه پاداشی به مؤمنان در دنیا داده می«پاداش و مجازات در دنیا»بر اساس سنت   .3
  حساب های بی د( نعمت ج( گزینه الف و ب تر ب( هدایت افزون الف( آسایش بهشتی 

 ساز چه سنت الهی است؟ سنت امداد، زمینه  .01
 ب( اتمام حجت بر همه جوامع بشری امهال و استدراجالف(  

  د( ابتال و امتحان ج( پاداش و مجازات در دنیا
َبُهْم َو ُهْم َیْسَتْغِفُروَن با توجه به آیه ﴿  .00

ِّ
ُه ُمَعذ

َّ
ْنَت فیِهْم َو ما کاَن الل

َ
َبُهْم َو أ

ِّ
ُه ِلُیَعذ

َّ
 رفع آن می گردد؟﴾، چه عاملی باعث تأخیر عذاب یا َو ما کاَن الل

 ب( استغفار مردم الف( حضور هادی در جامعه 
  د( گزینه ب و ج ج( حضور پیامبر اکرم)ص( در جامعه

 کند؟ ای روشن امیدوار می های مؤمنان را به آینده کدام سنت الهی، دل  .00
  د( امداد ج( امهال و استدراج ب( ابتال و امتحان الف( پیروزی نهایی حق بر باطل 

 ؟نرفته استکدام واژه در مورد خانواده در قرآن به کار   .09
  د( اهل ج( اهل البیت ب( آل الف( اسره 

 بر اساس آیات و روایات، ازدواج زن مؤمن با مرد اهل کتاب یا مرد مستضعف چگونه است؟  .00
  د( مستحب است ج( ممنوع است ب( جایز است الف( مکروه است 

 ؟نیستاز دیدگاه قرآن، کدام گزینه از ملزومات تشکیل خانواده   .05
 ب( پذیرش نقشهای خانوادگی زن و شوهر الف( ایمان قلبی 

  د( پرداخت مهریه به زن  ج( روابط جنسی
 سوره نساء سازگار است؟ 33کدام یک از معانی ذکر شده برای قّوامیت، با سیاق آیه   .06

  د( حاکمیت ج( سلطه مدیریتب(  الف( کارگزاری 
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 ؟نیستاز دیدگاه قرآن و روایات، کدام گزینه از مالک های اصلی همسرگزینی   .09
  د( اسالم ج( اندیشه و دیدگاه صحیح ب( ایمان الف( تمکن مالی 

 کم از جایی که ندانند به کیفر خود میرسند؟ بر اساس کدام سنت الهی، کافران و بدکاران در زندگی دنیا از نعمت ظاهری برخوردار میشوند، ولی کم  .01
 ب( ابتال و امتحان الف( امهال و استدراج 

  د( امداد ج( اتمام حجت بر همه جوامع بشری
 قرآن کریم در برابر این پرسش که چگونه باید حکومت کرد، چه پاسخی دارد؟  .03

 ب( رهبر جامعه هر وقت صالح بداند، مشورت میکند الف( رهبر جامعه پس از مشورت، در تصمیمگیری آزاد است 
  عقل جمعی تصمیم بگیرد د( رهبر جامعه باید بر اساس مشورت و ج( رهبر جامعه هر طور صالح اجتماع بداند، تصمیم میگیرد

ْمرِ در آیه ﴿  .01
َ ْ
 چیست؟« امر»﴾، مراد از واژه َو شاِوْرُهْم ِفي اْل

  د( فرمان و دستور دادن ج( امور جنگی ب( هر کار فردی و اجتماعی الف( امور حکومتی و اجتماعی 
 ؟نیستکدام گزینه از مصادیق احسان به والدین از دیدگاه قرآن   .00

 ب( معاشرت نیکو با آن دو در دنیا تواضع در برابر آن دوالف(  
  د( گفتگوی کریمانه با آن دو ج( اطاعت مطلق از آن دو حتی اگر منجر به شرک شود

ْیِهماآیه ﴿  .00
َ
ال ُجناَح َعل

َ
رادا ِفصااًل َعْن َتراٍض ِمْنُهما َو َتشاُوٍر ف

َ
ِإْن أ

َ
 از لزوم مشورت در خانواده پرداخته است؟ ای ﴾ به چه نمونهف

  د( توافق بر زمان فرزنددار شدن ج( جدایی فرزندان ب( مدت زمان شیردهی به فرزند الف( تربیت فرزند 
هعبارت ﴿  .09

َّ
ی الل

َ
ْل َعل َتَوکَّ

َ
ِإذا َعَزْمَت ف

َ
 سوره آل عمران داللت بر چه دارد؟ 951در آیه   ﴾ف

 هر کار مهمی بر پیامبر)ص( الزم استالف( توکل بر خدا در  
 ب( پیامبر)ص( می تواند بر خالف نظر مشاوران تصمیم بگیرد و آنگاه توکل به خدا کند

 ج( هر گاه پیامبر)ص( بر طبق نظر مشاوران تصمیم گرفت، بر خدا توکل کند
  د( توکل بر خدا در هر کار مهمی بر پیامبر)ص( و پیروان او الزم است

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر، از عرصه هایی که قرآن کریم به طور عام به موضوع اعتدال پرداخته،   .00
  د( حاالت روحی ج( ادای حق الناس ب( روابط خانوادگی الف( امور مادی 

ًة ِإلیآیه ﴿  .05
َ
ول

ُ
َبْسِط   ال َتْجَعْل َیَدَك َمْغل

ْ
 را از چه چیزی باز می دارد؟انسان  ﴾ُعُنِقَك َو ال َتْبُسْطها ُکلَّ ال

 ب( از دست درازی به اموال مردم و حیف و میل آن الف( از اسراف و ریخت و پاش نعمتهای خداوند 
  د( از ظلم و تعدی به دیگران ج( از افراط و تفریط در انفاق مادی

 چیست؟« عدل»مفهوم جامع واژه   .06
  د( همتا ج( انصاف ب( مساوات الف( مصلحت 

ْحسانبا توجه به آیه ﴿  .09 ِ
ْ

َعْدِل َو اْل
ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َیأ

َّ
 وجود دارد؟« احسان»و « عدل»ای بین ﴾ چه رابطه ِإنَّ الل

 ورزی بدون احسان محقق نمیشود ب( عدالت ورزی است الف( احسان مرحله بعدی عدالت 
  عدالت داردد( احسان اهمیت بیشتری نسبت به  ورزی است ج( احسان و نیکی هدف عدالت

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


