
 

 

 62/30/8031: یختار باسمه تعالی

 83:03ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 846کد آزمون:  یثرشته: علوم حد در قرآن و سنت یغتبل یها و روش یدرس: مبان

 یقهدق 23مدت زمان:  یاتاله ب استاد: حجت ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 6 / 8 صفحه: نمره 81بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 81 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 های کدام یک از واژگان تبلیغی است؟ نیاز از ترجمه و درک مشترک مردم، از ویژگی بی   .8
  تذکر (د تزکیه (ج عمل (ب داللت  (الف 

 نیست؟کدام گزینه از آفات تبلیغ در اسالم   .6
  اختصار گویی (د اجبار و اکراه (ج به رنج افکندن مردم (ب به دست مردم داشت چشم (الف 

غ است؟ جزء کدام یک از وظایف و ویژگی« روش تحقیق، دسته بندی و بازیافت مطالب  .0
ّ
 های مهارتی مبل

 مهارت شناخت عناصر اصلی و فرعی تبلیغ (ب های مناسب تبلیغ مهارت به کار گیری شیوه (الف 
  مهارت مدیریت منابع و امکانات (د افزایی مهارت دانش (ج

 کدام گزینه بیانگر فلسفۀ وجودی تبلیغ است؟  .4
  پیام د( مخاطب  ج( مبّلغ ب( ابزار الف( 

 معنای امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از:  .5
 واداشتن به معروف و بازداشتن از منکر به صورت عملی (ب به هر صورت ممکن و مشروع  واداشتن و بازداشتن الف( 

  دستور گفتاری بر انجام معروف و ترک منکر  (د دستور دادن به انجام کار به صورت درست (ج
 :طبق روایت پیامبر اسالم هنگام اعزام علی )ع( به یمن، ارزش تبلیغ بهتر است از  .2
 ب( همه عالم ثواب هفتاد حج   (الف 

  عبادت ثقلین د( خورشید و آنچه خورشید بر آن می تابد  ج(
 اهمیت تبلیغ در چه چیزی است؟ ﴾یا ایها الذین آمنوا استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم﴿ بر اساس آیه  .9
  یاری کردن دین خدا د( وظیفه الهیعمل به  (ج ب( زنده کرده انسان ها استجابت دعوت پیامبر (الف 

 ؟نیستکدام گزینه جزء رسالت های تبلیغی در اسالم   .1
 ب( تأمین نیازهای مادی مردم                             مبارزه با بدعت ها الف( 

  بیرون آوردن مردم از تاریکی د( بر انگیختن فطرت و عقل انسان ها                     (ج
 مهارت خودشناسی مبلغ یعنی ...     .3
 توانایی های خود را به مخاطبان بشناسد (ب الف( موقعیت علمی،  اخالقی، مهارتی و عملی خود را بشناسد 

  دیدگاه مخاطبان را نسبت به بشناسد (د از ضعف های خود مطلع باشد (ج
 کدام گزینه عناصر پیام را کامل و صحیح نشان می دهد؟  .83

 صدا   -کلمات    -محتوا    الف( 
 کیفیت ساخت                      -نشانه ها  -ب( محتوا 

 عالئم                                     -متن    -محتوا   (ج
  زبان  -عالئم  -کلمات   د(

 شیوه حضرت ابراهیم در قصه ستاره و ماه برای هدایت مشرکان چه بود؟  .88
  همراهی  د( تفکر             ج( ارائه الگو   ب( الف( تذکر             
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 … طبق روایت امام کاظم امتیاز مبلغان نسبت به سایرین در این است که  .86
 هم خود را نجات می دهند هم دیگران را. (ب مردم را هدایت می کنند. (الف 

  می برند. بیشتر ثواب (د ج(  بیشتر از مردم می دانند. 
 چه چیزی از مبلغ را نکوهش می کند؟ ﴾اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم﴿آیه   .80

  د( زیاد امر کردن دیگران. فراموش کاری مبلغ. (ج غفلت از مردم. (ب ناهمگونی گفتار و عمل. (الف 
 اشاره به چه نوع پیامی دارد:«  البشاشه حباله الموده»روایت   .84

  کالمی/ زبان بدن        (د غیر کالمی/ فرا زبان (ج ب( غیر کالمی / فرازبان     غیر کالمی/ زبان بدن     (الف 
 استفاده می شود؟ ﴾شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس﴿به مخاطب از کدام قسمت آیه  نگاه حداکثری  .85

 ب( للناس                           القرآن                                  الف( 
  هدی                                    د( رمضان ج(

 کدام گزینه در باره پیام های غیر کالمی صحیح است؟  .82
 فرا زبان   -زبان بدن    -نوشتار  ب( رفتار                          -نوشتار  -الف( گفتار  

  فرا زبان -زبان بدن  -گفتار   د( کفتار                      -حالت چهره     -عمل   (ج
 نسبت به پس فرست های مردم در مقابل انبیاء الهی کدام گزینه صحیح است؟  .89

 مردم هیچ پس فرستی نداشته اند (الف 
 ب( یکی از سه نوع پس فرست استفهامی، مثبت  و یا منفی داشته اند 

 مردم گاهی پس فرست داشته اند (ج
  پیامبران به پس فرست های مردم توجهی نداشته اند (د

 کدام گزینه دلیل عقلی بر ضرورت تبلیغ است؟  .81
 مسیری که توسط پیامبران الهی شروع و طی شده باید ادامه یابد ب( اسالم دین خاتم است و برای همیشه باید باقی بماند (الف 

  اسالم دین جهانی است و باید آن را تبلیغ کرد (د چون همه مسلمانان مخاطب دین اسالم اند (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


