
  
          

 (1)اصول عقاید 
 

 (خود را بشناسیم) اول

 سواالت تشریحی 

 ارتباطی با خودشناسی دارد؟شناخت خداوند چه    -1

 

 دالیل اثبات روح را ذکر کنید.   -2

 

 جسم و روح چه رابطه ای باهم دارند؟   -3

 

 سواالت تستی 

 بنیادی ترین وجه تفاوت انسان با سایر موجودات چیست؟  -1

   داشتن قدرت اندیشه و شناخت  -ب    داشتن غریزه           -الف

 تکریم خویش  -د   توان پاسخگویی به نیازها   -ج

 این حدیث به چه موضوعی اشاره دارد؟ »معرفة النفس انفع المعارف«   -2

 شناخت اعتقادات           - ب      آثار خودشناسی           -الف

 اهمیت خودشناسی   -د     آفرینش انسان                -ج

 چرا شناخت خدا از آثار خودشناسی است؟  -3

 خداست      چون شناخت انسان، شناخت بزرگترین نشانه ی   -الف

 چون خودشناسی سبب دوری از گناه می شود  -ب

 هاست               چون خودشناسی، برترین دانش   -ج

 چون خودشناسی ریشه هدایت و سعادت انسان است   -د 

 به چه دلیل انسان سزاوار سجده فرشتگان است؟  -4

   روح در او دمیده شده             -برترین موجود است                  ب   -الف

 توانایی خودشناسی دارد   -توانایی شناخت خدا را دارد               د  - ج 
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 (خود را بشناسیم) اول

 ثبات »من« با وجود تغییرات جسم نشان دهنده :   -5

 تغییر پذیری جسم   -اصالت روح    د  - مسئول بودن در برابر رفتارها        ج -رابطه جسم و روح        ب -الف

 اشد؟ کدام جمله درباره رابطه روح و جسم صحیح میب  -6

 الف( روح و جسم هر دو مستقل از یکدیگر میباشند  

 ب( جسم اصل وجود است و روح نقش ابزار جسم را دارد  

 ج( روح وابسته به جسم است ولی جسم وابسته به روح است  

 د( حقیقت وجود انسان روح است و جسم واسطه ی اجرای خواسته های روح 

 اشاره دارد؟ زیر به موضوع»تکریم خویش « کدام یک از احادیث   -7

            کسی که جان خود را گرامی بدارد، آن را با گناه خوار نمی کند.الف(    

 . هاست خودشناسی، سودمندترین دانش  ب( 

 آشناترین شما به )حقیقت( خود است.        آشناترین شما به پروردگارش همان ج( 

 برترین حکمت، خودشناسی است  د( 

 ریشه ی هدایت و تعین کننده مسیر سعادت است؟ -8

 ه              د(شناخت اعتقاداتالف(خود شناسی         ب(خداشناسی             ج(دوری از گنا

 د نشان دهنده؟ اینکه انسان به خاطر اعمالش سزاوار پاداش یا کیفری باش -9

   وجود شخصیتالف(اثبات روح            ب(ثبات من             ج(اصالت جسم               د( 

د   و   طبق ایه» -10
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 پاسخ سواْلت تشریحی

چون ما بزرگترین و مهمترین نشانه خداوند هستیم پس هرچه بیشتر خود را بشناسیم خدا را بهتر می   . 1

 شناسیم.

 من، خواب و رؤیا، مسئولیت اعمال و رفتار ثبات  . 2

 حقیقت و اصل وجود انسان، روح اوست و جسم نقش ابزار و واسطه ی خواسته های روح را دارد.  . 3

 پاسخ سواْلت تستی 
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 د  . 2

 الف . 3

 ب   . 4

 ج   . 5

 د  . 6

 الف . 7

 الف . 8
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