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گذشته با پاسخنامه آزمون های استخدامی ادوار 
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آموزش و  )انسان است؟   یناظر بر کدام بُعد ادراک ب،یبه ترت  د«، یراست بگو د یانسان به ذات خود« و »انسان با ی»آگاه -1

 (98  -پرورش  

 نظری   –  ینظر (  2    ی عمل  –  یعمل(  1

 عملی  –  یظر ن(  4    ی نظر  -  یعمل(  3

 4 نهی: گزحیصح پاسخ

نام روح و روان دارد که ا   ی گرید   قتیحق  ،یاز بدن ماد  ریانسان غ   ها از آن  گرداند و همه انسان   یم  زی متما  واناتیح  ری انسان را از سا  قت،یحق  ن یبه 

 .میاب ی  یرا در آن باز م ی شیو گرا یدو بعد ادراک م،یکن یکه در روح خود تامل م ی . هنگامبرخوردارند

 انسان  یادراک بعد

  ی نظر  خواهند بود باشد، به آن حوزه شناخت ا یآن گونه که هستند   ا،یکند. اگر متعلق شناخت، اش یم تیانسان در دو حوزه نظر و عمل فعال ی ادراک بعد 

  لسوفانیف  رو  نی . از اندیگو  یم   یباشد، به آن حوزه شناخت عمل  دهای و نبا  دها ی با  ای از جهت خوب و بد،    یاگر متعلق شناخت، عمل انسان   ی ول  ند،یگو  یم

 آنها در متعلق شناخت است نه در قوه شناخت.  زی کرده اند. البته تما میتقس یو عمل یحکمت نظر ا ی  یو عمل یعلوم را به علوم نظر

 ی ادراک نظر 

درخت،    نی در مقابل خود قرار دارد، که از ا  یاست، مانند علم انسان به درخت  یذهن  میصورت ها و مفاه  قی از طر  ای شود    یانسان حاصل م  یکه برا  یشناخت

  ی واقع وجود  ا یبه متعلق شناخت و   ما یوجود ندارد و انسان مستق یواسطه ا ن یچن ای و   ند یگو  یم ی شود، به آن علم حصول ی در ذهن او حاصل م یصورت

  م، یشو   یکه دچار ترس م  یو احساسات و عواطف خود. هنگام  یانسان به حالت روان   یمانند آگاه  ند،یگو   یم  یدارد که به آن علم حضور  یآن آگاه  ینیو ع

  م،یر یگ  یم  یبه کار  میتصم  که  زین   ی. هنگاممیآن را بشناس  یمفهوم ذهن  ا یصورت    له یبه وس  نکهینه ا  میاب ی   یواسطه در م  ی و ب   مایرا مستق  ی حالت روان   ن یا

 است. ی دست آگاه نی از ا ز یمان ن  یادراک  یبه قوا یآگاه ن یما به ذات خود و همچن یآگاه م، یشو ی واسطه آگاه م یو اراده خود ب  میاز تصم

  کنند  را مشاهده   ا یاش  نکه یقبل از ا   ( ع) . بزرگان معصومندیگو   ی م  ز ین   یخدا و امور مرتبط به خدا است که به آن شهود عرفان  یمتعلق علم حضور  یگاه

  ر ی ام  ن یبنابرا   کنم، البته نه با چشم سر بلکه با چشم قلب.  یعبادت نم  نمیرا که نب  یینقل است؛ من خدا   (ع )  ی . چنانکه از حضرت علنندیب   یخدا را م

 شود. یآگاه م ایخدا، به اش تی و سپس در پرتو رو ندیب  ی خدا را م د،ی را مشاهده نما ایاز آنکه اش شیپ ( عی)عل نیالمومن

 یادراک عمل 

 

 (98  -آموزش و پرورش  )است؟  ت یکدام نوع هدا  انگریب ب،ی ، به ترت«ارسال رسل»و  »است یاله  ام یفهم پ  لهی»عقل که وس -2

 عمومی  –  یعیتشر(  2    ی عموم  -  یعموم (1

 معارف اسالمی 

 با پاسخنامه بخشیسواالت دفترچه اصل 
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 ی عتشری –  یعیتشر(  4    یعتشری  –  یعموم(  3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 

 (98  -رایی  جدستگاه های ا )قرآن است؟   یاعجاز لفظ یها جنبه  انگریکدام مورد، ب  -3

 ی فرهنگ و دانش بشر  شرفتیهمراه با پ  شتریهر چه ب  یو شاداب  یدرخشندگ(  1

 الفاظ قرآن   ریناپذ  وصف  یو هماهنگ  ،یعدم وجود تعارض و ناسازگار (  2

 سال   23در طول    هیاز شش هزار آ  شیو نزول ب  یانسجام درون(  3

 کتاب   نیو اختصار و فصاحت و بالغت ا  جازیدر معنا با وجود ا  ییرسا (4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 م یهاى اعجاز قرآن کر  جنبه

 در هر دو جنبه معجزه است.  م یقرآن کر  ،ییمحتوا  یگریو د  یلفظ یکی است:  ی از دو جنبه قابل بررس ی هر کتاب 

 لفظى:  اعجاز 

 متفاوت است. کامال  کالم ها ری با سا  کالم نی که ا در می یابد هرکس که اندکى با زبان عربى آشنا باشد، پس از انس با قرآن، - 1

 از آغاز نزول مورد توجه همگان و حتى مخالفان قرار گرفت.  م،یقرآن کر بالغتفصاحت و  - 2

قرآن    ادبى  هنرمندانه  ویژگی هایاز    گر ید  ارى یو اختصار و بس  جازی در معنا با وجود ا  ى یها، رسا  و جمله   کلمه هالفظى، ساختار موزون    هاى  ییبا یز–  3

 است. بی مانند   م،یکر

نفوس شده    و   کتاب آسمانى در افکار  نی العاده ا  سبب نفوذ خارق   خ ی در طول تار  رات،یتعب  ى یموزون بودن کلمه ها و رسا  ان، ی ب   نىیر یو ش  ى یبایز  ن یهم-  4

 است.

 

 ( 98  -دستگاه های اجرایی  ) شود؟ یم  افتیکدام مفهوم در  ، «رَّهُیَ را  یْمِثْقَالَ ذَرََّهٍ خَ  عْمَلْیَفَمَنُ  » فه یشر ه یاز آ -4

 .ابدی  یتجسّم م  امتیعمل در ق  (2   .  شود  یم  انیعمل نما  فریپاداش و ک(  1

 . شود  یاعمالش ضبط معمل در نامه    (4   . ندیب  یعمل و پاداش آن را م  ریتصو  (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 تجسم اعمال

.  است  گواه بر عمل   ن ی تجسم عمل، بهتر  رایز   امت؛ یاسـت و هـم مربـوط بـه گواهان روز ق  ی موضوع تجسم اعمال هم مربوط به پاداش و عقـاب اخـرو

اکنون در دل   هم  که  یاخرو  یصورت زیو ن   میکنـ  ی دارند که ما آن را مشاهده م  ی ویدن   یو بد انسان صورت  کیمعنا است که اعمال ن   ـن یتجسم اعمال بـه ا 

 و نهاد عمل نهفته است.

  یم  جلوه   یاخرو  ت یدهند و به صورت واقع  ی خود را از دست م  یدهـد، شـکل کنون   ی که رخ مـ  ی و تطورات  تحوالتپس از    امت یانسان در روز ق  اعمال

 .ابدی  یدر جهان آخرت، تجسم م زیانسان ن  یها و ملکات نفسان  ت ین  یگردند. و حت یآزار و اندوه انسان م ای و موجـب لذت و فرح  کننـد
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مکر   اگر است و یو درندگ وانیآنها، ح یصورت اخرو  زند،یخ ی برم  زهیدو غر  ـن یاز ا  وسـته یکه شهوت و غضب بر آنها غلبـه دارد و اعمـال آنهـا پ ی کسان 

 . ابدی یتمثل م  یبهشت یبایز  یدر نفس او رسوخ کند، به صورت ها   ده یپسند   اخالق است و اگر   طانیاو ش  یانسان باشد، صورت اخرو  ی در کارها  لـه یو ح

 : دی فرما یو م کند یم اد یاز تجسم اعمال   یبه روشن  قرآن

  کندیم و آرزو  ابـد ی  ی حاضـر و آمـاده مـ ]ـز ین [که انجام داده است   یکار بدو هر  ابد ی  یبه جا آورده، نزد خود حاضر م ک یآنچه کار ن  یکه هر کس یروز

 . دی آ دی پد ی اریبس  یزمان  ای  ی او و آن عمل ناروا فاصلة مکان  انیم

. و  ندیبب کرده باشد همان را  کنی  کار   اى ذرّه  مقدار به   کس هر  پس( –  8(زلزله/ رَهُیَمِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  عْمَلْیَ(وَ مَنْ   7زلزله/)  رَهُیَ  راًیْمِثْقالَ ذَرَّةٍ خَ عْمَلْ یَ  فَمَنْ

 .ندیاى کار بد کرده باشد آن را بب هرکس هم وزن ذره

 آن را. فر ینه پاداش و ک  ند،یب  ی گردد و همان عمل را م یو انـسان از آن آگاه م شود  یحاضر م امت یکه عمل در ق  دیآ  یبه خوب برم ه یدو آ ن یا  از

 

دستگاه های  )  ؟«  نظام احسن است یعنینظام ممکن،   نیبهتر  ینظام هست«است که    نی حکمت، ا  یکدام معنا رشیثمره پذ  -5

 (98  -اجرایی  

  تناسب داشتن اثر با موثر (  2   مطالعه نظم و اسرار خلقت (  1 

 نبودن فعلِ فاعل   هودهیب(  4   ی بر نااستوار   یبودن علت(  3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 :(نخست حکمت  یمعنا  دالیل از  یکی)  ی بر نااستوار  ینبودن علت

  خداوند  علت ها در  ن یاز ا  کی  چ یفاعل مستند است و ه یرخواهیو عدم خ ی عجز و ناتوان  ا ی  یبه جهل و نادان  معموالفعل،  ک یو نقض   یها نااستوار علت

 است.  میاو حک   جه،یمحال است فعل نااستوار و ناقص باشد؛ درنت ن،ی محض است؛ بنابرا ریخدا، عالم، قادر مطلق و خ رایوجود ندارد؛ ز

 : دی فرمایباره م  نینظام احسن است. قرآن در ا   یعنینظام ممکن،   نی بهتر یحکمت، آن است که نظام هست یمعنا نی ا رش یپذ  ی نمره 

 «خلق کرد.  کویرا که خلق کرد، ن   زیاست که هر چ ییاو خدا  »  -( 32سجده/ )  «ءٍ خَلَقَهُ یْ أَحْسَنَ کُلَّ شَ  یالَّذِ»

 

 ( 99  -گاه های اجرایی  دست) الْإِنَسانُ مِمُّ خُلِقَ«، به کدام موضوع اشاره دارد؟ نْظُرِیَ»فَل فة یشر ة یآ -6

 است   یمقدمه کمال انسان  ی(خودشناس1

 است  یمقدمه خودشناس  ی( خداشناس2

 است  یمقدمه خداشناس  ی( خودشناس3

 است   شناسی جهان  درآمد شیپ  ی( خودشناس4

 

عبارت شریف »کسانی که آیات خداوند را دروغ شمردند و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدند، درهای آسمان بر ایشان گشوده    -7

 (99 -دستگاه های اجرایی  ) شود...«، به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟نمی

 مّت افعال غیراختیاری معنا ندارداست، وگرنه مذ  انکار ایمان از سر اختیار(  1

 کندیا و آخرت انسان را تأمین میپذیرفتن کفر از سر اختیار و ایمان، سعادت دن(  2
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 کنددنیا و آخرت او را تأمین می  اثبات ایمان از سر اختیار است و سعادت(  3

 نهفته است انکار کفر از سر اختیار است و ایمان در سرنوشت و نهاد آدم  (  4

 (99  -آموزش و پرورش  ) ، حاکی از کدام مرتبه توحید است؟« وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أنْزَلَ اهللُ فَأولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَآیة شریفة »  -8

 ( حاکمیت 4     ( تکوین3     ( تشریع2     مالکیت(  1

 (99  -آموزش و پرورش  )  لزوم و ضرورت اعجاز پیامبران، کدام است؟  -9

 شود. فقط برای اتمام حجت است که پس از آن، ضرورتش برداشته می(  1

 رسالت و تصدیق پیامبر است. برای اثبات  (  2

 دل که نیازمند معجزه هستند. سرشت و پاکبرای مردم پاک (  3

 برای نشان دادن عجز و ناتوانی افراد بشر و قدرت پیامبر است. (  4

 

 (99  -آموزش و پرورش  ) شود؟افتد و چگونه انجام می ترین محاکمه در کجا اتفاق میترین و کاملبه ترتیب، عالی  -10

 شود وسیله فرشتگان نمایش داده میگزارشی از اعمال انسان، به    -برزخ(  1

 بیند خویش میشخص آنچه را که انجام داده است، همراه    -برزخ(  2

 بیند ام داده است، همراه خویش میشخص آنچه را که انج  -قیامت(  3

 شودوسیله فرشتگان نمایش داده میگزارشی از اعمال انسان، به    -قیامت(  4

 

یک از شاهدان و گواهان روز حساب  آیه شریفه ) و ان علیکم االحافظین کراما  کاتبین یعلمون ما تفعلون( اشاره به کدام -11

 (93  -ماعی  تامین اجت)و در کدام مرحله از قیامت دارد؟  

 دوم   –( پیامبران و ائوه معصومین  2     اول   –( پیامبران و ائمه معصومین  1

 دوم   –( فرشتگان و مأموران الهی  4     اول   –( فرشتگان و مأموران الهی  3  

 4اسخ صحیح: گزینه پ

 .داننددهید میبرای شما نگهبانانی گمارده شده است، نویسندگانی گران قدر، آنچه را که انجام می :   پاسخ تشریحی

 

  -تماعی  اجتامین  )گیرد؟ برعهده فقهای واجد شرایط قرار می(  3در عصر غیبت کبری،  کدام دو وظیفه به نیابت از امام )ع -12

93) 

 ( تشریع احکام و تبیین تعالیم دین 2     ( تشریع احکام و والیت ظاهری 1

 ( مرجعیت دینی و والیت ظاهری 4     ( مرجعیت دینی و والیت معنوی 3  

 4پاسخ صحیح: گزینه 
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 (93  -تامین اجتماعی  ) مضاربه، به کدام معنی است؟  -13

 نمودن کسی برای تجارت و مزد دادن به اجیر. ( اجیر1

 شدن با دیگران برای تجارت به طور مساوی. ( شریک2  

 ( مالی برای تجارت در اختیار دیگری نهادن و در سود و زیان آن شریک شدن. 3  

 سود و زیان آن شریک بودن   ( زمین یا باغی را در اختیار غیرنهادن و در4  

 3پاسخ صحیح: گزینه 

پردازد. و سود حاصل از  ی که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می مضاربه در اصطالح فقها عبارت است از عقد پاسخ تشریحی: 

 .گرددم مییآن میان آنها تقس

 

تامین  )اگر انسان ایمان داشته باشد که در هر حالی خداوند به او علم........... دارد و همیشه در محضر الهی است، ............   -14

 (94  -اجتماعی  

 گرفتار مشکالت و سختی های دنیا نمی شود.   -( حصولی1

 به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد.  -( حضوری2

 به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد.  -( حصولی3

 گرفتار مشکالت و سختی های دنیا نمی شود.   -حضوری(  4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

توجه به علم بی پایان الهی تاثیرات شگرفی بر زندگی انسان دارد، چرا که گر انسان ایمان داشته باشد که در هرحالی خداوند به او علم    پاسخ تشریحی:  

چ گاه  حضوری دارد و همیشه در محضر الهی است ،به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد، با میل و انگیزه بیشتری به کارهای نیک اقدام می کند، هی

 .احساس تنهایی و حیرت و سرگشتگی نمی کند و در مقابل مشکالت دنیا استقامت بیشتری می ورزد

 

 ( 94  -تامین اجتماعی  ) است؟بهترین گواه بر اعمال خوب و بد انسان چیست و کدام آیه شریه موید آن   -15

 و یوم تشهد علیهم السنتم و ایدیهم   -( تجسم اعمال انسان1

 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره   -( تجسم اعمال انسان2

 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره   -( پیامبران و فرشتگان3

 .و یوم تشهد علیهم السنتم و ایدیهم  -( پیامبران و فرشتگان4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 .(گواهان داخلی )اعضاء بدن مجرم   -2(   ...خدا و پیامبران و)شاهدان عینی خارجی    - 1  :شوندگواهان روز رستاخیز به دو گروه تقسیم میپاسخ تشریحی:

سم اعمال« این  مقصود از »تج .ای دارد و آن مسأله تجسم اعمال استتوان از نوع دیگر از شهادت نیز نام برد هر چند خود بحث جداگانهدر این جا می

دهند و  است که اعمال انسان اعم از نیک و بد در سرای دیگر جلوه خاصی دارند، افعال نیک انسان به صورت موجودات زیبا و دلنشین خود را نشان می

به شمار می برای مجرم  نوع کیفر  بر  گناهان انسان به صورت موجودات مهیب و کریه مجسم شده و در حالی که خود یک  نیز گواهی  روند،  او  جرائم 

 .دهندمی
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 (93  -وزارت نیرو  )کدام گزینه بیانگر توحید ذاتی است ؟  -16

 »ال اله اال اهلل«(  2                                               «ولم یکن له کفوا احد»(  1

 «ال حول وال قوه اال باهلل»( 4                                  «بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد»(  3

 1گزینه :  خ صحیحپاس

قل اهلل خالق کل »،«  لیس کمثله شــیء»  ،«  ولم یکن له کفواً احد»   ،«  قل هو اهلل احد»   توحید ذاتیی یعنی اینکه ذات خداوند یکتاســت. آیات شــریفه

 بیانگرتوحیدذاتی هستند.  «شی وهو الواحد القهار

 .داللت برتوحید ذاتی دارد«   تنهاوجود مستقل وبه خودمتکی خداست. »   اعتقادبه اینکه جهان دارای یک اصل یا مبدأاست داللت برتوحید ذاتی دارد

 

 (93  -وزارت نیرو  ) ،بیش از هر چیز ناظر به کدام مرتبه ی توحید است؟«ال اله اال اهلل»کلمه طیبه ی  -17

 (نظری 4                 ( افعالی   3                ( ذاتی   2             ( عملی     1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

از آن جا که انسان ها بیشتر گرفتار شرک عملی می شوند و معبودهای دیگری جز خدا را می پرستند،این عبارت بیش از هر چیزی ناظر به 

 . توحید عملی و دعوت کننده ی به آن است

 

 (93  -وزارت نیرو  ) ،از منابع اصلی کدام علم است؟«کتاب،سنت،عقل،اجماع» -18

 ( فقه 4                 ( احکام     3( تفسیر                        2        (حدیث شناسی    1

 4پاسخ صحیح : گزینه 

 

با توجه به اینکه خداوند به پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید :» پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای« به کدام   -19

 (96  - وزارت نیرو  )موضوع اشاره دارد ؟ 

 (خداپرستی فطری 2     (خداشناسی فطری  1

 (اثبات وجود خدا 4     (رسالت پیامبر )ص( 3

 1اسخ صحیح: گزینه پ

به استناد برخی از آیه های قرآن ، انبیاء الهی آمده اند تا انسانها را به تأمل در آفاق و  این است که  دالیل نقلی فطری بودن خداشناسی  از  

 «. پیامبر ، پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای»  دبه این شناخت فطری بازگردانند، مانن  و  انفس دعوت کنند

اصل معرفت خدا در روح و جان آدمی باقی است ) حتی در فرزندان مشرکان ( و از آنجایی که انسان ممکن است متعلق مناسب فطرت  

 ( 1)کتاب اندیشه اسالمی. انسانها بازشناسانندخود را نشناسد و یا در مصداق خطا کند پیامبران الهی می کوشند تا متعلق فطرت را به  
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 پیامبر گرامی اسالم )ص(، حکومتش را بر کدام پایه بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان را در چه امری می دانست؟   - 20

 جهاد   -( مساوات  4              تقوا   -( مساوات  3               جهاد   -( انقالب  2  تقوا   -( انقالب  1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

   :مبنای عدل و برابری و مساوات بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان ها را تقوا می دانست اما پس از رحلت ایشانپیامبر حکومتش را بر 

 جاهلیت در لباسی جدید وارد جامعه اسالمی شد. •

 شخصیت های با تقوا و جهاد گر مورد اعتماد و احترام پیامبر منزوی شدند. •

 گرفتند و به تدریج شیوه حکومتی قیصران روم و کسرایان ایران را در پیش گرفتند دشمنان اسالم در جبهه دوستان قرار   •

 )درس هفتم کتاب دین و زندگی سال سوم( 

 

 (96  -وزارت نیرو  ) ترجمة زیر از آیة شریفه، کدام مفهوم دریافت می شود؟با توجه به  - 10

 »پس با دشواری، آسانی است، آری با دشواری آسانی است.« 

 ( خداوند برخی بندگان را در کوران رنج و سختی ها محک می زند تا خالص و ارزشمندتر گردند. 1

 سایه مواجهه با سختی ها شکوفا می شود. ( بسیاری از توانایی ها و استعدادهای انسان در  2

 ( بسیاری از سختی ها و مشکالت، به عنوان عاملی برای بیداری از خواب غفلت می باشد. 3

 ( سختی ها و مشکالت برای بندگان خاص خدا، لطفی است که به صورت مصیبت جلوه می کند. 4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

توانایی ها و استعدادهای او در سایه مواجهه با سختی ها و مشکالت شکوفا می شود. بسیاری از اختراعات و  ساختار آدمی به گونه ای است که بسیاری از 

ن در این  ابتکارات در برخورد با مشکالت و سختی ها حاصل می شوند. بنابراین، وجود شرور برای تکامل روحی و معنوی و علمی انسان سودمند است. قرآ

 .شر می فرماید: پس با دشواری،آسانی است.آری با دشواری آسانی استسوره ح 6و  5باره در آیات 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 آزمون های استخدامیسواالت 

 

 استخدامی  رید بسته کامل سواالت  خبرای 

 کلیک نمایید. اینجا  درس عمومی معارف اسالمی 

 
 

 توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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