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  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

  يکي از سواالت تشريحي اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر نمره داده نخواهد شد  
 

 

  
  

  زان چیست؟فرق بین نبی ورسول در المی- 1
   نبی صالح مردم ازقبیل اصول وفروع دین را می گوید ولی رسول حامل رسالت خاصه است.-الف
   نبی خبر می آورد و رسول اجرا می کند .- ب
   نبی رسالت جهانی دارد ولی رسول ندارد .-ج
  عکس الف -د
  به عقیده مسلمین قرآن.................- 2

   فقط در یک کلمه تحریف شده است. - ب   کمی تحریف شده است.-الف
   تحرف شده ولی اصالح کرده اند. -د   اصال تحرف نشده است. -ج
  شرایع سابقه بدون اثبات اسالم.........- 3

   قابل تصدیق روائی است.- ب   قابل تصدیق عقلی است.-الف
   غیر قابل تصدیق است. -د   قابل تصدیق متواترات است .-ج
  چرا با وجودیکه احکام اسالم تا قیامت ثابتند ،باز هم تغیر در احکام وجود دارد .- 4

   .مجتهدین علم کامل ندارند وخطا می کنند-ب                                     .احکام ثابتند ولی موضوعات تغیر می کنند-الف
  همه موارد  -د                فقط اصول احکام تغییرنمی کنندولی جزئیات تغییر می کنند.-ج

                 تشریحی

 نبوت را تعریف نموده وبگویید با هرقیدي چه چیزي از تعریف خارج می شود ؟ - 1

  
  
  
 
 را توضیح دهید .»نبوت لطف است ولطف بر خداوند واجب است«معناي این جمله که  - 2

  
  
  
 



 معجزه در اصطالح را توضیح دهید. - 3

  
  
 
 جادور را توضیح دهید .فرق بین معجزه ،سحر و - 4

  
  
 
 عصمت در اصطالح به چه معناست ؟ - 5

  
  
 
                      با توجه به عبارت ذیل توضیح دهید که چرا نبی باید در صفات برتر باشد ؟                                                           - 6

 تدوا بهدایته وارشاده        ها معه ،لما ااذ لو کان فی المبعوث الیه ،من افضل منه او کان مساوی

  
  

                                                                                                               
 عقیده ما در مورد همه انبیا ء وکتابهایشان چیست ؟ توضیح دهید . - 7

  
  
  
 
 عقب ماندگی هستند ؟به عقیده شارح محترم چرا مسلمین دچار  - 8

  
  
  
 
 .آن را توضیح دهید .یکی از دالئل وجوب عصمت انبیاء اصلحیت عصمت است  - 9

  
  
 

 


