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 های صحیحسواالت جشنواره رمضان بصائر به همراه پاسخ

 
     متعلق به کدام دانشمند است؟« زبان خداوند»کتاب  .1

 استفان هاپکینز -الف

 فرانسیس کالینز -ب

 ریچارد داوکینز -ج

 ژاک آدامار -د

 

 اعمال در قیامت، نحوۀ بررسی چگونه است؟ در تصحیح برگۀ .2

 اخالق -توحید -نماز -الف

 ما بقی احکام و اخالقیات -نماز -اعتقادات -ب

 اخالق -اعتقادات -نماز -ج

 توحید -خوش اخالقی -نماز-اعتقادات -د

 

 التقاط چیست؟ .3

 .مقداری از حق و مقداری از باطل را ممزوج کردن و ترویج نمودن -الف 

 نام دیگر کفر است. التقاط -ب 

 نفاق همان التقاط است. -ج 

 التقاط همان شرک است ولی در الفاظ زیبا. -د 

 
 کدام جمله صحیح نیست؟ .4

 تعقل به طور مطلق توصیه شده است. -الف 

 فکری ممدوح است که متعلَّق آن نیز ممدوح باشد. -ب 

 انجامش داده باشد.هیچ گناهی نیست که انجام بشود ولی عامل آن، بدون فکر  -ج 

 .عمل ما نتیجه فکر ما نیست بلکه نتیجه فشارهای اجتماعی اطراف ماست -د 
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 اهمیت تاریخ: ... .5

 آموزیعبرت -هویّت ما –تحقق عقیده در متن زمان  -الف 

 سازآشنایی با رسوم انسان –هویّت افراد  -ب 

 آموزیعبرت -یابی مشکالت تاریخیریشه –تحقق عقیده در متن زمان  -ج 

 آموزیعبرت -های تاریخیتحقق زمان در متن انگاره -هویّت ما -د 

 

 نامند.اعتقاد به سنجش دین با ترازوی علم را ...... می .6

 اعتقاد ماکیاولیستی -الف 

 اعتقاد پوزیتیویستی -ب 

 اعتقاد سوسیالیستی -ج 

 اعتقاد آنتی پوزیتیویستی -د 

 
 اومانیزم به چه معناست و در مقابل کدام اصل است؟ .7

 محوری در مقابل اصالت خداانسان -الف

 محوری در مقابل اصالت اخالقانسان -ب

 محوری در مقابل اصالت انسانلذت -ج

 خدامحوری در مقابل اصالت انسان -د

 

 ای بود؟شروع التقاط پوزیتیویستی در اسالم، از چه نقطه .8

 های علمی روزبا یافتهتطبیق دین  -الف

 تطبیق دین و عقل -ب

 تطبیق عقل اسالمی و علم فیزیک -ج

 شناسیتطبیق دین و روان -د
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 گوید؟نظریه عمق پردازش چه می .9

روابط  ای« احساسات»حاصل شود،  یمثبت جهیچند برابر شود تا نت ستمیس کیدر  یرگذاریاگر روابط تأث -الف
 .شوندیدوستانه متعادل م

 نیترها که مهمپروتوتابپ یها بلکه بر مبنانمونه یتوسط افراد بشر نه بر مبنا یمفهوم یهات گروهشناخ -ب
 .ردیگیها هستند صورت مگروه نیعضو ا

هر چه نسبت به مفهوم، مبادی اطرافش را مورد فعالیت قرار داده و کاوش کنیم، عمق درک شما بیشتر  -ج
 شود.می

 از مرگ است. اشیشگیانسان ترس نهفته و هم یمحرک رفتارها -د

 

 کدام فشار اجتماعی مورد تأیید اسالم است؟ .10

 حیاء –جهاد  -الف

 جهاد –امر به معروف و نهی از منکر  -ب

 حیاء –امر به معروف و نهی از منکر  -ج

 حیاء –اجرای حدود  -د

 

 سندروم اردک چیست؟ .11

کند تا با مشکالت یتالش مو  دارد یطوفان یانوسیدرون خود اقرسد اما در یآرام به نظر م کامالً ،فرد -الف
 .دیایخود کنار ب یزندگ

که  یزیدرست مثل همان چ ند،یبیم تیشده و دور از واقع فیتحر یاطراف خود را به شکل طیفرد مح -ب
 .کردیاش تجربه م یافراط یهادر آن داستان معروف با کوچک و بزرگ شدن سیآل

 .دهدیاز دست م یخود را به کل یهاپا ایها از دست یکیفرد کنترل  -ج

 مختلف دارد. تیهو ۳تا  ۲و معموالً  دهدیاز خود نشان م تیشخص کیاز  شتریفرد ب -د

 

 مغالطه سراشیبی فنا چیست؟ .12

 .اورندیب لیضد آن دل رند،یپذیموردنظر را نم یدرخواست از مخاطبان که اگر مدعا -الف

 .رندیپذیکه آن را م یمخاطبان ایصفت مثبت و ممدوح به موافقان آن مدعا  کینسبت دادن  -ب

 .به استدالل ندارد ازیو ن ستیهیواضح و بد اریآن مدعا بس کهنیا یادعا -ج
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 بینی نشده یک کار .منصرف کردن فرد بواسطه ترساندن او از پیامدهای پیش -د

 

 ؟های انبیاء چه بوده استامتحان مشترک میان امت .13

 شاناطاعت از انبیاء -الف
 رعایت حالل و حرام -ب
 توحید و قبول یگانگی خداوند -ج
 قبول والیت وصیّ پیامبرشان -د

 
 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .14

د سنجش ، باید صرفاً کالم را با موازین علمی و برهانی مورادعار مقام اندیشه و برای تعیین استحکام یک د -الف
صیّت گوینده را در ارزیابی دخالت نداد.   تحلیل قرار داد و پیش داوری و  شخیص   شخ اگر کالمی را بر حق ت

 دادی، فارغ از شخصیّت و انگیزه گوینده آن، به آن عمل کن.

در مقام به کار بستن و به ویژه زمانی که حق و باطل با هم مخلوط شده و افراد با بیان کلماتی حقّ و درست،      -ب
 باشند، الزم است در مورد گوینده سخن نیز تحقیق و وارسی کنی.ها میاستفادهبه دنبال انواع سوء

 نبین که می گوید ببین چه می گوید -ج

 گزینه الف و ب -د
 
 

 آن، بازنشر در خصوص به و پیام یک با مواجهه در ها،رسانه مخاطب و پیام گیرنده وظیفه ترینمهم و اوّلین .15
 .است آن....... بررسی

 ارائه شده محتوا -فلا

 اعتبار منبع -ب

 مواضین اخالق -ج

 رعایت انصاف -د
 

 است؟ مورد کدام بخاطر آفرینش از هدف جشنواره محتواهای در شده بیان روایات به توجه با .16

 وجود مقدس پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم -الف

 تشکیل حکومت الهی -ب

 وجود مقدس اهل بیت علیه السالم -ج

 عبادت خداوند توسط مالئکه -د
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 است اهلل خلیفه....  جشنواره محتواهای در شده بیان روایات طبق .17

 نوع بشر -الف

 حجت خدا و افراد نیکوکار -ب

 فقط حجت خدا -ج    

 هیچ کدام -د

 

 چیست؟ به انسان واقعی ارزش .18

 مال و ثروت -الف

 خاندان، عشیره و قبیله -ب

 ورزدها عشق میها عالقه دارد و به آنبه چیز هایی که به آن -ج

 همه موارد -د

 
 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .19

خاندان و عشیره و قبیله، شرط الزم برای تصویرگریِ شکوه و بزرگی است.  -الف
 .آهن و فوالد و قدرت هم شرط الزم برای عزّت و بزرگی آدمی است -ب 

 .  است یشکوه و بزرگ یِرگریتصو یبرا یمال و ثروت، شرط الزم و اصل -ج 

 راز بزرگی و شکوه ابدی، در بندگی و اتصال به خداوند است -د 

 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .20

  ،بگیردخدا صااورت  حجّت اخذ از امام و مساایراز  ریغ مساایریاگر از  یاحکام و اعمال صااالح عرف یاجرا -الف
 که از در وارد خانه شده است است یمصداق فرد

 چه از در باشد چه از پشت بام   است؛وارد خانه شدن  ،مهم -ب

ست که   -ج ستی از  مهم آن ا صلی  دربه در شو  ا سته مجازات.     وارد  شای ستی و  ی، اگر از در نیایی، دزد ه
 است.  باب اهللامام، 

 گزینه الف صحیح است -د

 
 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .21
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موظّف به فروتنی و پیروی در مقابل  عقالً و منطقاًالهی، خود را  مخلوقآدمی با شااناخت خود به عنوان یک  -الف
 یابدخویش می خالق

انسان می تواند بگویید اصال خدا چرا من را بدون اجازه خلق کرده است و برای خلق من باید با من مشورت   -ب
 می کرد

 اطالعت و پیروی از مخلوق ربطی به عقل ندارد و جز مستقالت عقلی نیست -ج

 خداوند چون به اطالعت و عبادت انسان ها نیاز دارد لذا ما را خلق کرده است -د

 

 باشد؟ توان می زیر های گزینه از یک کدام رسانه تاثیر جشنواره، در شده ارائه محتوای به توجه با .22

 بخشیالگو سازی وهویت  -الف 

 مدیریت افکار عمومی -ب 

 ایجاد انگیزه های کاذب -ج 

 گزینه الف و ب -د 
 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .23

 تواند آدم را مجبور و وادار به گناه و سرکشی کند. نقطه ضعف شیطان آن است که نمی -الف 
 آدمیناپذیر در جویی پایانلذّت -هوای نفس  -فرصت بزرگ شیطان: غرایز قدرتمند  -ب 

فرصت بزرگ شیطان: وجود همکارانی پر قدرت و پر فتنه از جنس انسان که به رهبری جامعه اسالمی  -ج 
 اند. رسیده

 همه موارد -د 
 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام .24

.ستین زیجا حیواضح و صر و نصّ حیصح ثیقرآن جز به حد ریتفس -الف  

تفسیر به رأی قرآن = هالکت -ب  

گیری از سالح مقدّس قرآنتفسیر به رأی قرآن = برنامه اجرایی شیطان در بهره -ج  

همه موارد -د  

......  کردن رنگکم و بردن بین از برای ابلیس، طرّاحی با دشمن جشنواره در شده ارائه محتوای به توجه با .25
 کند؟ می مطرح را نماز در تیر کشیدن داستان

 حدیث ثقلین -الف

 آیه والیت -ب

 آیه تطهیر -ج

 همه موارد -د
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 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام .26

ها و در همین دوران طوالنی، شاهد ارائه الگوها، مدلای عمری طوالنی دارد؛ و آموزش سواد رسانه -الف
 محتواهای خاصی توسط افراد، نهادها، موسسات خصوصی، دولتی و دانشگاهی بوده ایم.

ها به ما هایی است که از طریق رسانهگذاری پیامای؛ دانش و مهارت تحلیل و ارزشسواد رسانه -ب
 رسد.می

ه گیرد و اش بهرایرسانه طتواند از این دانش و مهارت، فقط در روابای دارد، میکسی که سواد رسانه -ج
 اش بهره گیرد. ایتواند در روابط غیر رسانهنمی

 همه موارد -د


