
 دوازده انسانی             31به نام خدا           آزمون درس          

 حضور کارآمد در افکار عمومی جهان است؟کدام مورد ، مهمترین عامل برای – 1

 الف.حقیقت طلبی و روشن ضمیری در مواجهه با تبلیغات جبهه باطل

 ب. استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور و پیشرفت و تعالی

 ج. تقویت عزت نفس عمومی و تالش برای خود باوری در جامعه

 د. تالش برای پیشگام شدن در علم و فن آوری با همت بلند

 ال پیام اسالم، دارای اهمیت است؟چرا انتخاب شیوه درست برای انتق -2

 الف. به خاطر رعایت تناسب منطقی میان پیام و روش تبلیغ آن

 ب. بسیاری از اهل باطل زیر بار پیام دین نمی روند مگر با جهاد و شهادت

 که نمیتوان با تعصب های جاهالنه آن را تبلیغ کرد. دین اسالم ،یک دین منطقی و استداللی است ج.

 د. گزینه الف و ج

با توجه به آیه شریفه)ادع الی سبیل ربک...(دومین روشی که برای گفت و گو با مردم و رساندن پیام  -1

 .................است که.......................می باشد.الهی به کار می رود، روش .

 ور موثر وفعال در جامعه جهانیحض-اندرز نیکوجامعه جهانی    ب.حضورموثر و فعال در -دانش استوارالف.

 سالما چهره عقالنی و منطقی ترسیم-نیکو. اندرز د   ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم-ج. دانش استوار

 عامل تقویت و استحکام پایه های استقالل یک ملت چیست؟ -5

 الف. تاکید بر محتوای عقالنی   ب. پشتکار فراوان        ج. پیشرفت علمی            د. همت بلند

 ه:کتوجه به این مساله اصل واساس سیاست این نظام مقدس با بیگانگان ،با توجه به سخن امام خمینی ره-6

 الف. با حفظ عزت و اقتدار ،ارتباط با آن را دنبال کنیم      

 ب. آنان مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش معنوی و الهی ما ،نمی شناسد

 ج. ارتباط خود را با آنان بر مبنای اصول عدالت محور اسالمی،استوار کنیم

 ندهیم تا پاسداری از استقالل و هویت خویش را به انجام برسانیم د. آنان را ولی و سرپرست خود قرار

پیام اسالم منطبق با .............است به همین دلیل اگر کسی بخواهد آن را در جهان تبلیغ کند باید به  -7

 ...........ملتزم باشد.

 یند چهره عقالنی و منطقیترسیم –ب. فطرت انسانن   رسیم چهره عقالنی و منطقی دیت -الف هدفداری خلقت

 داخ تبلیغ دین به همان شیوه رسول -د. هدفداری خلقتدین به همان شیوه رسول خدا   تبلیغ –ج. فطرت انسان 

حضرت ابراهیم ع وحضرت اسماعیل ع با باال بردن بنای خانه ی کعبه، بنای..............را گذاشتند و به -8

 جز دعایشان برای خود،از خداوند خواستند که.......................



 دل های مردم را به سوی اسالم میل دهد تا تسلیم فرمان خدا باشند.-الف. مبارزه با طاغوت

 و نوادگانی به آنها عطا کند که ادامه دهنده راه توحید و اسالم باشند.ذریه  –ا طاغوت ب. مبارزه ب

 دل های مردم را به سوی اسالم میل دهد تا تسلیم فرمان خدا باشند. -ج. جامعه توحیدی

 و نوادگانی به آنها عطا کند که ادامه دهنده راه توحید واسالم باشند.ذریه –د. جامعه توحیدی 

ا گروهی از اهل باطل نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند بلکه سد راه آن نیز می شود و این گروه چر -9

 تا چه زمانی آرام نمی کیرند.؟

 را تابع خود کنند و یوغ اسارت بر گردن دیگران بیفکنندهمه –گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند الف. 

کشورهای مسلمان را در افکار عمومی ضعیف جلوه -قیقت می شودب. تعصب های جاهالنه مانع شنیدن ح

 دهد.

 های مسلمان را در افکار عمومی ضعیف جلوه دهد.کشور  –ج. گسترش عدالت منافع آنها را تهدید می کند 

 دیگران بیفکند.بع خود کنند و یوغ اسارت بررا تامه ه-د. تعصب های جاهالنه مانع شنیدن حقیقت می شود 

سولیت های اگر گفته شود ) حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند( بر کدام یک از م-11

 ما به عنوان مسلمان تاکید شده است ودر چه حوزه ای مورد توجه قرار می گیرد؟

 چهارمحوزه  –ب. ترسیم چهره منطقی دین اسالم   حوزه سوم            -دین اسالم الف. ترسیم چهره منطقی

 حوزه دوم-جامعه جهانی. حضور موثر و فعال در د حوزه اول       -ر جامعه جهانیج. حضور موثر وفعال د

 ودور از دسترس تلقی کردن این هدف چه اشکالی دارد؟هدف بزرگ ما مسلمانان چیست،  -33

 آشنایی با نقاط ضعف تمدن جدید عدم  –الف.پرورش و تکامل معنوی انسانها 

 آشنایی با نقاط ضعف تمدن جدید عدم  –ب. احیای تمدن اسالمی 

 عدم آشنایی بااسالمجوانان وقدرت مندی ذاتی انسان وسطحی از تواندریافت –تکامل معنوی انسانها پرورش،ج.

 رت جوانان و عدم آشنایی با اسالمدریافت سطحی از توانمندی ذاتی انسان و قد-د. احیای تمدن اسالمی

داشتن برنامه مطالعاتی دقیق برای آشنایی با تمدن بزرگ اسالمی و شناخت شرایط جهان امروز، مربوط  -32

 حوزه می باشد؟ه کدام ب

  ور فعال در جامعه جهانی ب. حض                           خود  الف. تحکیم پایه های جامعه

 ویت توانایی های فردید.تق                                      ج. تحکیم بنیان خانواده  

 غ را مشخص کنید:  -ص  

 غ– ص .رحی بلند پروازانه استتالش برای جامعه آرمانی اسالم و مقایسه آن با قابلیت های موجود ،ط --31

 غ –ص         .ابزارهای  پیشرفته اطالع رسانی تنها می توانند حامل پیامهای باطل باشند و به گمراهی مردم کمک کند  -11

 غ –ص                                           .تالش برای کسب آگاهی و بصیرت موجب تقویت توانایی های فردی است   -15

 غ- ص                                         .است  ایمان واراده به  ه اینکه )ما می توانیم( مربوط تقویت ایمان و باور ب -11
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