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 فصل اوّل: حق و باطل

 عالم در یهود جریان نمایید تحلیل و برشمارید را باطل های ویژگی است؟ چگونه باطل با حق نسبت .1

 نمره( 3باشد؟) داشته تواند می تاریخ طول در مستمری سیطره چه باطل و حق بین نسبت براساس

را با استفاده از خود عالی و دانی  انسان ذات در شر و خیر رابطه و هستی جهان در باطل و حق رابطه .2

 نمره( 3)انسان مقایسه و جمع بندی نمایید.

 پیامدهایی چه انسان به نسبت ها نگاه از کدام هر است؟ دو هر از ممزوجی یا و شر یا و خیر ذاتا انسان آیا .3

 نمره( 3داشت؟) خواهد او تربیت در

ست؟ اگر قائل شدیم جهان هستی سراسر ا دو هر از ترکیبی یا و محض خیر یا محض شر هستی جهان آیا .4

حق است چه نگاهی به عالم پیدا خواهیم کرد؟ و حق بودن کل هستی چه تاثیری در زندگی ما خواهد 

 نمره( 4)داشت؟

یم محیط را که از آثار سوء آن در امان باشداند، آیا باید برای ایناسالم محیط را در تربیت افراد مؤثر می .5

ترک کنیم و دوری از اجتماع را روش زندگی خود قرار دهیم؟ نحوه صحیح برخورد با محیط پیرامون )تا از 

 نمره(3)اثرات بد آن بر روی خود جلوگیری کنیم( چیست؟

با وجود  کنند؟ها را توجیه میدانند، چگونه صلح و برادری و حزب و گروهکسانی که طبع بشر را شریر می  .6

همه جنگ و نزاع در دنیا از جمله در عراق، افغانستان، بحرین، سوریه، میانمار، سومالی، سودان و... چگونه این 

 نمره( 3)می توانیم دنیا را تاریک نبینیم؟ 

 نمره( 3)نظر اسالم درباره سرشت و طبیعت انسان چیست؟ با استناد به آیات و روایات بیان نمایید.  .7

ید و آن را به طورکامل تبیین نمایید.اگر باطل نیرویی ندارد، پس چرا  باطل های باطل را برشمارویژگی  .8

باطل چگونه به حیات خود ادامه داده است؟ آیا باطل با توجه به دالیل عقلی و  قدر گسترده شده است؟ این

 نمره(3) نقلی استمرار دارد؟

ر بلی، بهتر نیست که باطل هر چه زودتر شود؟ اگآیا غلبه خود دانی انسان بر خود عالی او باطل قلمداد می .9

 نمره(2) از بین برود؟

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 مهدویت کتاب - مطهری
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کند؟ نقدهای وارد بر مارکسیسم را با توجه به مبانی مارکسیسم چگونه تاریخ بشر را تجزیه و تحلیل می .11

دلیل بر پذیرش مبانی مارکسیسم در اسالم  "من ال معاش له ال معاد له "دینی بیان کنید؟ آیا روایت

 نمره(3)نیست؟

 

 فصل دوم: تکامل اجتماعی انسان در تاریخ

رو به سقوط و فساد و تباهیست تا امام زمان)ع( در حالیکه جهان پر از ظلم و جور شده است  جهان آیا .1

ظهور نمایند و یا اینکه جهان به سمت تکامل و رشد در حال حرکت است؟ اگر جهان در حال رشد است ظهور 

سمت سقوط در حال حرکت است پس نقش انبیاء و اولیاء در رشد بشری چه برای چیست؟ و اگر جهان به 

یا درست که بگوییم چون قراراست انقالب جهانی رخ دهد پس جلوی فسادو تباهی رانگیریم ا بوده است؟

 نمره( 4) )تاانقالب زودتر انجام شود؟

 نمره(2کامل وجود دارد؟) تفاوتی میان پیشرفت و ت منظور از تکامل تاریخی و اجتماعی انسان چیست؟ .2

آیا بشریت به سوی تکامل در حال حرکت است یا به سوی سقوط؟ اگر به سوی تکامل است پس وجود  .3

اینهمه ظلم و جور حاکم برجهان چیست؟اگر در حال تکامل است آیا در همه جنبه ها تکامل وجود دارد یا در 

 نمره(3)هایی سقوط کرده است؟ت و در چه جنبهبعضی از جنبه ها؟ در چه جنبه هایی بشر رو به تکامل اس

اگر جامعه راه تکامل خود را در  نقش انسان به عنوان موجودی مختار و آزاد در تکامل جامعه چیست؟ .4

یابی به تکامل ترین عوامل برای دستسازد؟ مهمپیش دارد، آیا می توان قائل شد که تاریخ انسان را می

 نمره(3اجتماعی چیست؟)

-ا برای انسان قضا و قدر معیّن کرده است و مقدرات یک ساله ما را در شب قدر امضاء        میاگر خد .5

بداء چیست؟ آیا فقط شیعیان به آن قائل هستند؟  کنند، پس بحث بداء و تغییر در قضا و قدر دیگر چیست؟

مال جبر تاریخ به جهت علم خدا باور و اعتقاد به بداء چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟ آیا اگر بداء نبود، احت

 نمره( 4به سرگذشت انسان وجود داشت؟)

توان تکلیف نقش آگاهی از سر منزل مقصود انسانیّت در تکامل تاریخی چیست؟ آیا با مطالعه تاریخ می .6

هایی تکامل یافته است؟ به دلیل تکامل تجارب و انسان در طول تاریخ در چه جنبه آینده خود را روشن کرد؟

های تخصصی علمی پیدا های زیادی در رشتهعلوم، انسان طبیعت را به تسخیر خود در آورده است، و پیچیدگی

 نمره( 4کند؟)شده است، آیا با توجه به تأثیر انسان بر کار و کار بر انسان خطری نوع بشر را تهدید نمی

آیا انسان در زمینه  ی وجود دارد؟چه ارتباطی میان آزادی انسان از اسارت خود دانی با تکامل اجتماع .7

 نمره(3رابطه با خود و دیگران تکامل یافته است؟)
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آیا پذیرش اینکه همه چیز در حال تکامل است، با ادعای خاتمیت دین اسالم متعارض نمی باشد؟ آیا  .8

تخیل انسان نیازهای امروز بشر مانند هزار سال پیش است؟ مسائلی که ما امروز با آن ارتباط داریم حتّی در 

وقت چگونه خدا با فرستادن پیامبر اسالم)صلی اللّه علیه و آله( خاتمیت دین هزار سال پیش هم نبوده است، آن

 نمره(4)را اعالم کرده است؟

با وجود تبلیغات و دسترسی بسیار آسان انسان امروز به انواع مفاسد و شبیه خون همه جانبه دشمن و  .9

توان در این امیدی به میل به سمت اخالق و معنویت وجود دارد؟ چگونه می های ضدّاخالقی،آیاوجود سایت

 نمره(3)گردباد سهمگین به سمت معنویت رفت؟

 نمره(3)دیدگاه مارکسیسم درباره آینده بشر چیست؟ چه نقدهایی بر این اندیشه وارد است؟ .11

 نمره( 3)یراداتی وارد است؟در مورد آینده بشریت چیست؟ بر این نظر چه ا "اگزیستانسیالیسم"دیدگاه  .11

را توضیح دهید؟ نظریه چه کسانی است؟ چه « های خودش استانسان، خالق ارزش»این مسأله که  .12

 نمره(3)نقدهایی بر آن وارد است؟

اگر جامعه بشری رو به ر واقع خط حمله این مبارزه کجاست؟ باطل را از کجا شروع کنیم؟ د مبارزه حق و .13

 نمره(3)زی به ظهور حضرت مهدی)علیه السالم( وجود دارد؟رود، پس چه نیاتکامل می

 

 فصل سوم: عدل موعود

هدف از بعثت انبیاء چیست؟آیا اعتقاد به منجی آخر الزمان در ادیان دیگر وجود دارد؟ تفاوت این  .1

اعتقاد به مهدویت از چه زمانی شروع شده است؟  اعتقاد در مذهب شیعه و سنی را تبیین نمایید.

 نمره( 4) یمه قرن سوم هجری که دوران والدت حضرت حجت است پیدا شده است؟آیاازن

اند که عدالت برای هایی بوده خواهی وجود دارد؟ آیا در جهان انسانها عدالتآیا در نهاد انسان .2

کسانی که به فطری بودن  ها منفعتی نداشته باشد ولی آن را فریاد بزنند و خواهان آن باشند؟آن

 نمره(3اهی در انسان باور ندارند، چند گروه هستند؟ توضیح دهید.)خوعدالت

 خواهی در بشر فطری است؟زنند؟ آیا از نظر او عدالتاز نظر نیچه چرا مردم دم از عدالت می .3

 نمره(3تفاوت اصلی راسل با ماکیاول در مورد خاستگاه عدالت چیست؟)

رد ولی اگر انسان فکرش را به کار اندازد منفعت نقد و ایراد این نظر که منفعت در انسان اصالت دا .4

 نمره(2)یابد، چیست؟خود را در گرو عدالت جمع می

توانیم مجری عدالت باشیم و عدالت را در جامعه پیاده کنیم، ما نمی»این نظر را تحلیل کنید که:  .5

پیشرفت کند که ابزار و صنعت به قدری با این تضاد طبقاتی که وجود دارد ممکن نیست، مگر این

-که دنیای سوسیالیستی پدید آید و آن موقع هم ما چه بخواهیم و جه نخواهیم عدالت بر قرار می

 نمره(3)«.توان خواهان عدالت شدشود. دروغ است که با تربیت می
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شوند چه برسد به ساله هم نمی 121سال عمر کند؟ نوعا انسان ها  1211آیا ممکن است انسانی  .6

چه عوامل و دالیلی مسأله عمر ل عمر زیاد، بر خالف قوانین طبیعت نیست؟ سال. آیا طو 1211

 نمره(2کند؟)طوالنی حضرت حجّت )علیه السالم( را به ذهن تقریب می

 نمره(3را تبیین نمایید.)مشخصات دوره حکومت حضرت مهدی )علیه السالم(  .7

 ترین اعمال است؟چرا انتظار فرج، در زمره با فضیلت .8

اند تا پیروانشان به ناامیدی و مسلمانان خود مهدی را درست کرده»این شبهه را تحلیل کنید که:  .9

. «اند وجود ندارد.که پیامبرشان این مسأله را مطرح کردهیأس نرسند، و گرنه ادله محکمی بر این

 نمره(3هایی از مسأله غیبت و مهدویت شده است؟ )در تاریخ اسالم چه سوء استفاده

های یا امامان معصوم )علیهم السالم( در زمان حیات خود، اقدامی در جهت مبارزه با برداشتآ .11

کرد؟ « مهدی»ای از عنوان دستگاه عباسی چه سوء استفاده نادرست از مهدویت انجام داده داند؟

-چه مواردی در بحث مهدویت مورد اتفاق امّت اسالمی و چه مواردی مورد اختالف آن

 نمره(3)هاست؟

 نمره( 2کند؟) می تقریب ذهن به را( عج)حجت حضرت طوالنی عمر مسئله دالیلی و عوامل چه .11

نقش خود را در ایجاد یک خانواده ی مهدوی تا چه میزان اثر گذار میدانید و برای گسترش این  .12

 نمره( 3)نقش در جامعه چه برنامه ای دارید؟

سایر ادیان و مذاهب نیز چنین اعتقادی یا در  آیا مساله مهدویت رافقط شیعه روایت کرده است .13

؟ آیا شواهدی تاریخی وجوددارد که قرون اولیه اعتقاد به مهدویت رایج بوده است یا وجود دارد

 نمره( 3)خیر؟

 ( به مثابه رسیدن یک میوه است یا از مقوله منفجر شدن؟جل اهللآیا انقالب حضرت مهدی )ع .14

هم به  یعنی عجل اهلل( پیش می رویم حجت ) چگونه می توان گفت ما که به سوی ظهورحضرت

 نمره( 3)سوی پریشانی بیشتر در حرکتیم و هم به سوی سامان بیشتر؟

فلسفه مهدویت چیست؟ایا می توان مهدویت را به عنوان یک فلسفه بزرگ جهانی مطرح کرد؟  .15

 نمره( 3)چگونه؟

 

 فصل چهارم: امدادهای غیبی در زندگی بشر و ایمان به غیب

شود و نه شود و نه شنیده میتوان به چیزی که نه دیده میآیامی یب و ایمان به غیب یعنی چه؟غ .1

که حیثیت ظهور و خفا در خدا یکی است، چیست؟ آیا منظور از این شود، علم پیدا کرد؟حس می

 نمره(4مثالی در این زمینه وجود دارد؟ منظور از جهان شهادت و جهان ملکوت چیست؟)
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صدرا در رابطه با وجود حرکت در عالم چیست؟ تمایز اصلی آن با نظر ارسطو چیست؟  نظر ملّا .2

 نمره( 4)چنین دیدگاهی چه تأثیری در رابطه ما با خدا دارد؟

فرستد؟ رحمت خدا به حیوانات و نباتات و جمادات آیا خداوند به همه به یک صورت رحمت می .3

خداوند چیست؟آیا این رحمت خاص رحمت رحیمیّه  چیست؟ خدا رحمان است، یعنی چه؟

-آیا این ظلم خدا به بندگان نیست، که به بعضی رحمت خاص و مددهای خاص میانسان است؟ 

 نمره( 3)دهد؟دهد و به برخی نمی

رسد یا باید شرایط خاصّی وجود داشته باشد؟باید چه آیا مددهای غیبی خداوند به همه می .4

رسد، ها مدد غیبی میآیا کسانی که به آن حال ما شود؟کارهایی انجام دهیم تا مدد الهی شامل 

فرستد تا کاری شود؟ آیا مثالً خدا کسی را میشوند؟ مددهای الهی چگونه انجام میاز آن آگاه می

 نمره( 3رساند؟)را برای ما انجام دهد؟ در واقع خدا چگونه ما را مدد می

وقتی دنیا را ظلمت و سیاهی فراگرفته است. هر گویید امید داشته باشیم، چگونه در این زمان می .5

شود، روزی در عراق، روزی در ای از دنیا برافروخته میروز آتش جنگ جدیدی در گوشه

افغانستان و پاکستان، روزی در مصر و بحرین و میانمار و... انسان های زیادی از زنان و کودکان به 

شوند گناه کشته می، هر روز تعدادی انسان بیمیرنددلیل عدم دسترسی به غذا از سوء تغذیه می

 نمره( 3)رود؟و... آیا نباید باور کنیم که به زودی انسان توسط انسان از بین می

مددهای غیبی چگونه شامل  شود؟مددهای غیبی فقط برای افراد است یا شامل جامعه هم می .6

 نمره( 2گردد؟)اجتماع بشر می

 هدی)علیه السالم(فصل پنجم: قیام و انقالب م

قرآن کریم برای شیطان، وقت معلوم و مهلت زیستن قائل شده است و بنا بر مهدویت آن وقت معلوم در  .1

ظهور امام عصر)عج( است و در زمان مشخص شیطان به دست ایشان کشته خواهد شد، بر اساس این 

لی انبیاء و اولیاء در صدد و خبر چه وضعیتی پیش می آید که امام زمام)عج( می تواند شیطان را بکشد و

 (نمره4 )موقعیت کشتن شیطان برنیامدند؟

 او حضور که است بشریت ظهور صورت در و است بشریت منتظر( عج)زمان امام که گفت توان می چگونه .2

 نمره(2شود؟)  می درک

تظار چه نتیجه ح دهید و تبیین نمایید که اعتقاد به هر یک از این دو انتوضی را ویرانگر و سازنده انتظار .3

عملی ای خواهد داشت؟ و وظیفه مردم در هر یک از این دو نوع چگونه است؟ رابطه تربیت با انتظار 

 نمره( 3)چیست؟

هایی هایی اشتراک و در چه زمینهآیا همه فرق اسالمی به مسأله مهدویت معتقدند؟ اگر بلی، در چه زمینه .4

 (نمره3)افتراق دارند؟ ریشه این اختالفات چیست؟
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انتظار  کشند، چیست؟ این انتظار چه تأثیری در زندگی آنان دارد؟فرج و گشایشی که مسلمانان انتظارش را می

هایی دارد؟ دالیل صحت این فلج کننده و ویرانگر چه انتظاری است؟ انتظار تعهدآور و سازنده چه ویژگی

 نمره(3نوع انتظار را ذکر کنید؟)

خوانند؟ آیا با این عقیده ن حوادث جهان دارند، به چه دلیل تاریخ را میکسانی که اعتقاد به تصادفی بود .5

های طوالنی مدّت برای جامعه و توانند نقشه راه و افقشود تاریخ را تحلیل کرد؟ آیا این افراد میمی

گیرد؟ چه آموزی و عبرت قرار میدر چه صورت تاریخ فلسفه دارد و قابل درس کشور خود ترسیم کنند؟

 نمره(4کند؟)آموزی از تاریخ داللت میتی در قرآن کریم بر عبرتآیا

روم، امروز یکی از دوستان قدیمی خود را دیدم که اصالً از او خبری نداشتم. همیشه از خانه به دانشگاه می .6

ها دوست خود را در مسیر هر روزم گویید فعل تصادفی وجود ندارد؟ به چه دلیل بعد از سالچطور می

 نمره(3)مور تصادفی یعنی چه؟ آیا امور تصادفی وجود دارد؟ا دیدم؟

دهند، و حوادث جامعه چیزی جز جامعه را مردمش تشکیل می»این جمله را تبیین و بررسی کنید:  .7

. آیا جامعه، روح و «مجموعه افرادش نیست، تا بتوان از آن قانون استخراج کرد و از آن استفاده کرد

 نمره(3گیرد؟ )؟ شخصیت جامعه چگونه شکل میشخصیتی جدای از مردمش دارد

نقش انسان و اختیار او در داند؟ مند مینگاه قرآن به جامعه چیست؟ آیا جامعه را دارای شخصیت وضابطه .8

کند؟ چه داند چیست؟ آیا آزادی انسان را مخدوش نمیهای ثابت میای که جامعه را دارای سنّتاندیشه

 نمره(3کند؟ )بر نقش مردم در تغییر سرنوشتشان میای از قرآن کریم داللت آیه

توان به کشفیات آیا با تفکر طبیعت در حال  حرکت میتبیین کنید. را « تفکر ابزاری»مراحل بنیادی  .9

 نمره(2)علمی دست یافت؟

قانون حرکت در دیالکتیک چیست؟ تز و آنتی تز و سنتز در تفکر دیالکتیکی چیست؟ تکامل  دیالکتیکی  .11

 نمره(3)دهید ؟ را شرح

علّت آموزندگی تاریخ از نظر  گیرد؟های تاریخی  از منظر اندیشه ابزاری چگونه شکل میها و دورهحلقه .11

 نمره(2)قرآن کریم چیست؟ 

اگر تاریخ  مند بدانیم ولی انسان را در آن مؤثر ندانیم ، مطالعه تاریخ چگونه خواهد بود؟اگر تاریخ را ضابطه .12

و انسان را در آن مؤثر بدانیم، و عامل تعیین کننده را قدرت و ثروت بدانیم، مطالعه  مند بدانیمرا ضابطه

 نمره(3)تاریخ چه تأثیری دارد؟ 

 ترین نتایج باور به منجی چیست؟از بزرگترین و مهم نوید ظهور منجی در اسالم در چه ارکانی است؟ .13

 (نمره3)حیات بشر طبق نظر اسالم بعد از ظهور چگونه خواهد شد؟

اگر جامعه رو به پیشرفت و تکامل است، نقش ظهور حضرت مهدی)علیه السالم( در تکامل انسان و جامعه  .14

 نمره(3)چیست؟


