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به حروف

....................................................................

بازبيني

محدوده امتحانی:
تستی(:هرکدام9نمره)

 .1به عقيده زيديّه  ...........ميتواند امام باشد.
الف :هر كسي كه شجاعانه قيام بالسّيف كند و از نسل زيد باشد ب :كسي كه اهل فسق نباشد و حتي گناه صغيره هم از او سر نزند و شجاع و عالم باشد
ج :هر فاطمي نژاد عالم ،زاهد ،شجاع ،و داراي سخاوت كه قيام بالسّيف داشته باشد

د :عالم و فاطمي نژاد و مخالف قيام بالسّيف

 .2مراد از ظواهر ديني كه در تفكّر اسلامي به عنوان مدرك و مأخذ استفاده ميشود  .............است.
الف :كتاب ،سنّت ،عقل و اجماع

ب :كتاب و سنّت

د :حجيت ظواهر كتاب

ج :كتاب و عقل

 .3كدام فرقه از شعيه قائلند امامت به دور هفت گردش ميكند و نبوّت در حضرت محمّد(ص) ختم نشده است؟
الف :اسماعيليّه

ب :زيديّه

د :ماتريديه

ج :كيسانيّه

 .4آنچه در قرآن كريم به نام تأويل ذكر شده ،از قبيل . .........
الف :مدلول لفظي است كه حقايق و واقعيّتهاي دقيق را بيان ميكند

ب :مدلول تضمّني لفظ است

ج :مدلول لفظ نيست بلكه حقايق و واقعيّتهاي بالاتر از درك عامّه است

د :دلالتي براي آن نيست

تشريحی :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9نمره)

 .1به چه دليل جامعه بشري هرگز از وجود امام خالي نميشود ولي از وجود نبيّ ميتواند خالي باشد؟
 .2عقيده شيعه در مورد أحاديثي كه صحابه را مجتهد و معذور در برابر هر جرم و جنايتي ميداند چيست؟
 .3دليلي بر مادّي نبودن روح إقامه نماييد.
 .4صفت ذات و صفت فعل را تعريف كرده ،براي هركدام يك مثال بزنيد.
 .5مفهوم اصطلاحي قضا و قدر را بيان نماييد.
 .6دو دليل بر عصمت پيغمبران الهي ذكر نماييد.
 .7دو وجه از وجوه الهي بودن ( ونه بشري بودن) قرآن را بيان نماييد.
 .8به چه دليل براي أمر نامحدود و نامتناهي نميتوان عدد فرض نمود؟ توضيح دهيد.
 .9دليل بر وجود قيامت چيست؟
"موفق باشيد"

