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 553ـ531: معاد      83ـ551: توحید      89ـ83: مسئله شرّ    33ـ98: صفات الهی   5ـ33: انسان و ایمان

 

 خودشناسی، از نظرات اساسی کدام یک از فالسفه زیر است؟ .5

 د. پارمنیدس  ج. سقراط  ب. افالطون  الف. ارسطو

 باشد؟کدام یک از گزینه های زیر، از عوامل ضروری برای خودشناسی می .1

 د. حقیقت انسان مشکالتج. حالل  ب. معیشت انسان  نگری انسانالف. فرجام

 گویند؟خلقت جسمانی انسان که به دور از افراط و تفریط است، را چه می .3

 د. توفی ج. فطرت ب. حنیف الف. تسویه

 است؟« گرفتن»و « اخذ کردن»کدام گزینه زیر، به معنای  .4

 د. تنویه  ج. تجافی  ب. توفی  الف. تسویه

 گویند؟خواهند بود، باشد، به آن چه می اگر متعلق شناخت، اشیاء آن گونه که هستند یا .1

 د. شناخت عرفانی ج. شناخت حضوری ب. شناخت حصولی الف. شناخت نظری

 داند؟ارکان ایمان را کدام می امام رضا  .3

 د. همه موراد ج. عمل به ارکان و جوارح  ب. اقرار زبانی الف. تصدیق قلبی

 ؟، به چه اشاره دارد«از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردندو با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت، »آیه شریفه  .3

 د. ایمان و اراده  ج. ایمان و عمل ب. ایمان و معرفت الف. ایمان و عقل

 کدام گزینه زیر، درباره عقاید مسیحیت درست است؟ .9

 ب. شناخت زیربنای ایمان است   الف. ایمان زیربنای شناخت است

 رفت مبتنی بر عقل استد. مع   ج. عقل محور ایمان است

 ، حجت ظاهری و باطنی، به ترتیب کدام است؟از منظر امام کاظم  .8

 د. انبیاء ائمه  ج. انبیاء ـ عقل  ب. ایمان ـ عقل الف. عقل ـ ایمان

 ، به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟«قالت االعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا»آیه شریفه  .59

 د. درجات ایمان  ج. ایمان و عمل  ب. ایمان و عقل  تالف. ایمان و معرف

 از منظر قرآن، حقیقت وجود انسان چیست؟ .55

 د. نفس  ج. فطرت  ب. روج الف. بدن

 گویند؟اگر متعلق شناخت، عمل انسانی از جهت باید و نباید باشد، به آن چه می .51

 د. علم حصولی  ج. علم حضوری ب. شناخت عملی الف. شناخت نظری



 های زیر است؟به حفظ ذات، جزء کدام یک از گرایشگرایش  .53

 د. همه موارد ج. گرایش فطری  ب. گرایش انسانی  الف. گرایش حیوانی

 برد، به کدام بحران زیر اشاره دارد؟رانی و ... رنج میاینکه امروزه جهان از رذایلی مانند؛ میگساری، شهوت .54

 د. بحران معنوی  انیج. بحران رو ب. بحران اخالقی الف. بحران معرفتی

 شود؟به کدامیک از موضوعات زیر مربوط می« اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»آیه شریفه  .51

 د. برحان اجتماعی  ج. بحران روانی ب. بحران اخالقی الف. بحران معرفتی

 ؟ضوعی اشاره دارد به چه مو« انّ شرّ الدّواّب عند اهلل الصم البکم الذین ال یعقلون»آیه شریفه  .53

 د. انسان و ایمان  ج. ایمان و عقل ب. ایمان و معرفت الف. ایمان و حیات

 به کدام مطلب اشاره دارد؟« و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» آیه شریفه  .53

 د. ایمان و اختیار  ج. ایمان و عمل  ب. ایمان و عقل الف. ایمان و معرفت

 شروع و آغاز است؟ ریشه کدام یک از کلمات به معنای .59

 د. همه موارد  ج. فطرت  ب. تحلیه  الف. تسویه

 ، خودشناسی مقدمه چه چیزی بیان شده است؟در حدیث شریف امام علی  .58

 د. معادشناسی  ج. امام شناسی  ب. خداشناسی  الف. خودشناسی

 از نظر اسالم، حقیقت انسان چیست؟ .19

 د. رفتار   ج. عقل  ب. جسم  الف. روح

 به چه معناست؟« ثم سواه و نفخ فیه من روحه»آیه شریفه  تسویه در .15

 د. برابری  ج. صاف بودن  ب. یکسان بودن الف. اعتدال در خلقت

 کدام گزینه، از متعلقات ایمان است؟ .11

  د. اعتقاد به تثلیث  ج. سنن و رسوم  ب. عالم شهادت  الف. عالم غیب

 باالترین مرتبه ایمان چیست؟ .13

 د. عصمت  ج. تسلیم  ب. یقین  الف. تقوی

 به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟« فذکّر انّما انت مذکّر»آیه شریفه  .14

 د. معاد  ج. فطرت  ب. نبوت  الف. توحید

 «کیف یعرف غیره من یجهل نفسه»و درباره چه موضوعی است؟  استاین حدیث از کدام معصوم  .11

 ، خودشناسیب. امام علی    ، خودشناسیالف. امام رضا

 ، سعادتد. امام علی    ، سعادتج. امام صادق 

 هایی فعالیت دارد؟بعد ادراکی انسان در چه حوزه .13

 د. زندگی و دین  ج. اخالق و حکمت ب. قضایای خیالی  الف. نظر و عمل



 بحران معرفتی به چه معناست؟ .13

 ب. اکتفا به روش عقلی در شناخت  الف. اکتفا به روش مکانیکی و علمی در شناخت

 ب. هیچ روشی را در شناخت استفاده نکنیم  ب. اکتفا به شناخت عقلی و مکانیکی در شناخت

 شود؟معنایی زندگی از کجا ناشی میهدفی و بیبی .19

 ج. چوچ گرایی و مشکالت روانی     د. استغنای از خدا   ب. مشکالت مالی و مادی   زدگیالف. رفاه

 ایمان چیست؟ .18

 حانی که جایگاه آن قلب استالف. امری معنوی و حالتی رو

 گویندب. به هر مأمنی ایمان می

 های راسخ استوار هستندج. اعتقادات محکم که بر اراده

 شود و جایگاه آن قلب استد. امری الهی که از جانب خدا به قلب همگان وارد می

 شود، چگونه ایمانی است؟ایمان راستین که باعث سعادت آدمی می .39

 رساندب. حداقل ایمان، انسان را به سعادت می  گاه متزلزل نشودالف. ایمانی که هیچ

 د. ایمان به خدا    ج. ایمان توأم با عمل

 اگر ایمان مبتنی بر معرفت باشد، جلوه آن چیست؟ .35

 د. رضایت  ج. سعادت دنیا و آخرت  ب. عمل صالح  الف. آگاهی

 های مهم کیست؟دعوت به شناخت انسان از توصیه .31

 د. همه موارد  ج. عارفان و فیلسوفان ب. عالمان اخالق ن الهیالف. پیامبرا

 بیانگر چیست؟« کیف یعرف غیره من یجهل نفسه»، این سخن امیرالمؤمنین  .33

 ب. ضرورت خودشناسی  شناسیدرآمد جهانالف. خودشناسی پیش

 د. خودشناسی حالل مشکالت است  ج. خودشناسی مقدمه کمال انسانی است

 اثبات کننده چیست؟« ی االنفس حین موتهااهلل یتوف»آیه  .34

 ب. حقیقت انسان همان روح اوست   الف. انسان دارای دو بعد است

 د. همه موارد  ج. اضافه روح به خدا اضافه تشریفی است

 شود؟در صورتی که متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد، به آن چه گفته می .31

 د. ایمان قلبی  ج. علم حصولی  ملیب. ادراک ع الف. شهود عرفانی

 است؟کریم چه چیزی را به خاکستر تشبیه کردهآیات قرآن .33

 د. عمل بدون ایمان ج. عمل مشرکان ب. عمل منافقان پرستیالف. عمل بت

 به کدام برهان اشاره دارد؟« سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق»آیه شریفه  .33

 د. فاعلیت  ج. علیت   ب. نظم  فطرتالف. 



 آید، به کدام علت اشاره دارد؟اینکه معلول از آن پدید می .39

 د. الهی  ج. طبیعی  ب. فاعلی  الف. غایی

 گویند؟انگیزه فاعل برای انجام کار را چه می .38

 د. علت مادی  ج. علت غایی  ب. علت طبیعی  الف. علت فاعلی

 گویند؟خودش باشد را چه میتواند این جهان، علت اینکه نمی .49

 د. دور  ج. تقریر برهان  ب. علت ناقصه  الف. علت تامه

 کدام یک از براهین زیر، تاریخی به بلندای عمر بشر دارد؟ .45

 د. برهان امکان  ج. برهان طرف و وسط  ب. برهان علّی  الف. برهان نظم

 های زیر، از تقریرهای اصلی برهان نظم است؟کدام یک از گزینه .41

 د. امتناع دور   ج. تقریر برهان  ب. هدفمندی  الف. تسلسل

 به کدام عنصر برهان نظم اشاره دارد؟« انّ فی السماوات و االرض آلیات للمومنین»آیه شریفه  .43

   ب. تکامل در آفرینش   الف. هماهنگی در کل عالم

 د. نظم در موارد کلی    در موارد جزئیج. نظم 

 باشد؟تعریف کدامیک از علل می« زمینه پیدایی معلول» .44

 د. علت طبیعی  ج.علت مادی  ب. علت غایی  الف. علت فاعلی

 باشد؟های زیر از عناصر اصلی برهان نظم نمیکدامیک از گزینه .41

 د. دور و تسلسل  ریزیج. برنامه  ب. سازماندهی  الف. هدفمندی

 نامند؟انگیزه فاعل برای انجام کار را چه می .43

 د. علت مادی  ج. علت صوری  ب. علت غایی  الف.علت فاعلی

 دهد؟عناصر تشکیل دهنده گیاه را چه علتی تشکیل می .43

 د. علت صوری  ج. علت مادی  ب. علت غایی  الف. علت فاعلی

 نامند؟امری که علت وجودی خودش باشد، را چه می .49

 د. علت غایی  ج. علت فاعلی  ب. تسلسل  الف. دور

 دلیل زیر اشاره دارد؟برهان هدفمندی، به کدام  .48

 د. برهان حکمت  ج. برهان نظم  ب. برهان علیت الف. برهان فطرت

 به چه امری داللت دارد؟« فذکّر انما انت مذّکر»آیه  .19

 ب. ذکر و فواید آن   الف. ارزش و اهمیت تذکر

 و ذکر ج. وظایف پیامبر    ج. فطری بودن خداشناسی



 اصل علیت به چه معناست؟ .15

 بین دو علت، رابطه بینابینی استالف. رابطه 

 ب. هر علتی، خود معلول است

 ج. هر معلولی، علتی دارد

 د. هیچ علتی با علت دیگر رابطه مستقیم ندارد.

 گویند؟به علتی که وجودش برای تحقق معلول الزم است ولی کافی نیست، چه می .11

 د. متباینه   ج.ناقصه  ب. کامله  الف. متوسطه

 ای است.حاظ اثباتی، چگونه نظریهنظریه داروین به ل .13

 ی اثبات شده که هیچگاه رد نشدهالف. فرضیه

 ای که علوم جدید تا حدود زیادی با آن هماهنگی داردب. فرضیه

 رودج. یک اصل قانونی که انقالب علمی به شمار می

 ای که هیچگاه اثبات نشدهد. فرضیه

 های شناخت خدا نیست؟کدام گزینه از راه .14

 د. قرآن و روایات  های الهامیج. راه داللت  ب. راه عقلی ر در آفاق و انفسالف. سی

 راه فطرت، تعبیر دیگر کدام طریق از خدا شناسی است؟ .11

 د. مشاهده جهان هستی  ج. راه انفسی  ب. سیر عقلی  الف. سیر آفاقی

 شود؟به انگیزه فاعل برای انجام کار، در فلسفه چه نوع علتی اطالق می .13

 د. علت صوری  ج. علت مادی  ب. علت غایی  علت فاعلیالف. 

 کدام مورد از موارد زیر، اصل علیت است؟ .13

 ب. هر ممکنی علتی دارد    الف.هر معلول علتی دارد

 د. علت مادی زمینه پیدایی معلول است   ج. هر موجودی علتی دارد

 مالک احتیاج معلول به علت چیست؟ .19

 د. همه موارد  ودیج. ضعف وج  ب. جدوث  الف. امکان

 مالک بن انس، از سردمداران کدام دیدگاه زیر است؟ .18

 د. تجسیم  ج. اثبات بالتشبیه  ب. تشبیه  الف. تعطیل

 ؟مورد تمسک کدام گروه است« ید اهلل فوق ایدیهم»یفه آیه شرظاهر  .39

 د. اثبات بالتشبیه  تثبیتاهل ج.   تشبیهاهل ب.   تعطیلاهل الف. 

 داند کدام است؟قادر به شناخت اوصاف خدای تعالی میدیدگاهی که عقل را  .35

 د. اثبات بالتشبیه  ج. تجسیم  ب. تشبیه  الف. تعطیل



 کیست؟« تجرید االعتقاد»مؤلف کتاب  .31

 د. عالمه مجلسی ج. عالمه طباطبایی  ب. عالمه حلی  الف. خواجه نصیرالدین طوسی

 شود؟ینه مربوط میذکر اسماء و صفات الهی در دعای جوشن کبیر به کدام گز .33

 د. توقیفی بودن اسماء الهی ج. کشف و شهود ب. سیر در انفس الف. سیر در آفاق

 از کدام دسته از صفات است؟« قدرت خدا» .34

 د. صفات فعلی  ج. صفات نفسی  ب. صفات سلبی الف. صفات ثبوتی

 از کدام دسته از صفات است؟« حیات الهی» .31

 د. صفات فعلی ات اضافیج. صف  ب. صفات ذاتی الف. صفات سلبی

 باشد، بیانگر کدام صفت است؟اینکه افعال فاعل در نهایت اتقان و استواری و کمال  .33

 د. عدالت  ج. حکمت  ب. علیت  الف. قدرت

 گویند؟اینکه به هر موجودی، به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده شده را چه می .33

 د. عدل تشریعی  کمیلیج. عدل ت  ب. عدل تکلیفی الف. عدل تکوینی

 ؟مستلزم چیست« من جنّ و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند» عبادت در آیه .39

 شناخت معبودد.    عبادت معبودج.   ب. ایمان الف. تفکر

 های زیر برای شناخت صفات خدای تعالی سخت است ولی دستاوردهای مهمی دارد؟کدامیک از روش .38

 د. کشف و شهود  ج. راه آفاقی  ه نقلیب. را  الف. راه عقلی

 نماید؟کدام دسته از صفات، نقص و کاستی را از خدای تعالی، نفی می  .39

 د. ضفات اضافی  ج. صفات ذاتی  ب. صفات سلبی الف. صفات ثبوتی

 اراده الهی، جزء کدام یک از صفات خداست؟ .35

 د. سلبی فعلی  ج. سلبی ذاتی  ب. ثبوتی ذاتی   الف. ثبوتی فعلی

 عدالت در تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است، جزء کدام نوع از انواع عدل است؟ .31

 د. عدل تکمیلی  ج. عدل جزایی ب. عدل تشریعی الف. عدل تکوینی

 های زیر مطرح است؟مالک بن انس، به عنوان نماینده کدامیک از گروه .33

 قدریه د.  ج. اثباتیه  ب. مشبّهه  الف. معطّله

 کدام گروه برای خدای سبحان اعضا و جوارح جسمانی قائل است؟ .34

 د. قدریه  ج. اثباتیه  ب. مشبّهه  الف. معطّله

 اند؟برخی متکلمان تعداد صفات سلبی خدای تعالی را چه تعداد گفته .31

 3د.    9ج.    554ب.   5999الف. 

 جزء کدام یک از صفات الهی است؟علم الهی  .33

 د.سلبی ایجابی  ج. ثبوتی سلبی  ب. ثبوتی ذاتی یالف. ثبوتی اضاف



 .......... آن است که اگر بخواهد، فعل را انجام دهد و اگر نخواهد، انجام ندهد.  .33

 د. غناء  ج. حیات  ب. علم   الف. قدرت

 به کدام ویژگی عدل الهی اشاره دارد؟« ال نُکل ّف نفسا اال وسعها»آیه  .39

 د. عدل قضایی  ج. عدل جزایی  یب. عدل تشریع  الف. عدل تکوینی

 بر چه امری داللت دارد؟« ریان اهلل علی کل شیء قد»آیه  .38

   ب. عمومیت قدرت خدا     الف. قدرت و توانایی خدا

 داللت قدریه د.   ج. اهلل تعالی به لحاظ صفت قدرت

 ت الهی دارد؟این که افعال خدای تعالی در نهایت اتقان، استواری و کمال است، اشاره به کدام صف .99

 د. صفت علم  ج. صفت قدرت   ب. صفت حیات  الف. صفت حکت

 این که هر چیزی در جای مناسب خود باشد، بر چه صفتی داللت دارد؟ .95

 د. حیات    ج. عدل  ب. قدرت  الف. علم

 کند؟چرا خدای تعالی در چیزی حلول نمی .91

 حلول مستلزم مادی شدن خداستب. چون   دار بودن و تجسم خداستالف. چون حلول مستلزم مکان

 د. چون الزمه حلول، حادث بودن است    ب. چون الزمه حلول، ممکن بودن است

 در کدام مکتب، اوصاف خدای تعالی و اوصاف مخلوقات دقیقاً به یک معنا است؟ .93

 ب. دیدگاه اهل تشبیه    الف. دیدگاه اهل تعطیل

 ج. دیدگاه متکلمان   ج. دیدگاه اثبات بالتشبیه

 شود؟در کدام دسته از صفات، نسبت نقص و کاستی از خداوند متعال سلب می .94

 د. صفات سلبی  ج. صفات کمالیه  ب. صفات ثبوتیه  الف. صفات جمالیه

 شود؟کدامیک از صفات زیر از ذات الهی انتزاع می .91

 د. خالقیت و رازقیت  ج. رازقیت  ب. خالقیت  الف. علم و قدرت

 است؟خدا حیّ است، به چه معن .93

 ب. یعنی فعال و تأثیرگذار است     الف. یعنی زنده است

 د. یعنی خدا دارای دو صفت علم و قدرت است  ج. یعنی موجودی است که قدرت انجام فعل دارد

 گیرد؟کدامیک از موارد زیر، از رابطه خاص خدا با مخلوقات، سرچشمه می .93

 د. اراده  الهی در مقام فعل  اده تشریعیج. ار  ب. اراده تکوینی الف. اراده الهی در مقام ذات

 صفت عدل از لوازم کدام صفت است؟ .99

  ب. قدرت     الف. حکمت به معنای قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل

 د. علم   ج. حکمت به معنای اینکه افعال فاعل در نهایت اتقان و استواری و کمال است



 به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده است؟ در کدامیک از موارد زیر خدای تعالی به هر موجودی .98

 د. حکمت  ج. عدل تکوینی   ب. عدل جزایی  الف. عدل تشریعی

 به چه اشاره دارد؟« و لو انّ اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض»آیه شریفه  .89

 ب. شرّ ناشی از آزادی انسان    نگری در شرّ الف. جزئی

 د. شرّ ناشی از جهل   شّر الزمه جهان مادیج. 

 های زیر است؟به ترتیب تعریف کدامیک از گزینه« فقدان کمال»و  «وجود مطلوب» .85

 د. همه موارد ج. شّر ارادی و غیر ارادی ب. خیر ارادی و غیر ارادی  الف.خیر و شرّ 

 اشاره دارد؟به کدام مورد « ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»آیه  .81

 نگریب. شرّ ناشی از جزئی   الف. شّر الزمه جهان مادی است

 د. شرّ ناشی از جهل انسان   ج. شّر ناشی از آزادی انسان

 شود؟به طور کلی شرّ به چند قسم تقسیم می .83

 ب. شرّ اخالقی و طبیعی   الف. شّر اجتماعی و طبیعی

 ماعی و تاریخیج. شّر اخالقی و اجت   ج. شّر اخالقی و اجتماعی

خدا که در قدرت، حکمت و علم خود تام است، تمامی افعال او کامل و بدون »این سخن از کدام فیلسوف است:  .84

 «نقص و عیب است.

 د. مالصدرا  ج. مالمحسن فیض  ب. شیخ اشراق  الف. فارابی

 ؟ام گزینه استنمونه و مصداق کداست،  اعتنابه قوانین بی بر اثر غفلت، ای که راننده جریمه شدن .81

 ب. شرّ عاملی برای بیداری از غفلت است تواند باشدهای اجتماعی هم میرالف. شّر دلیلی بر فشا

 کنددر دستان یک راننده تجلی می د. شرّ  کندج. شّر در دستان یک مأمور قانون تجلی می

، «سازدور میها غوطهسختیای را دوست بدارد او را در دریای چون خداوند بنده»؛ این حدیث امام صادق  .83

 بیانگر چیست؟

 ای به بندگان خاص استب. شرور، هدیه    الف. شرور، آزمون الهی است

 د. شرور، علت شکوفا شدن استعدادها است     ، عامل بیداریج. شرّ

 گویند؟همتا است را چه میاینکه خدای تعالی، یگانه و بی  .83

 د. توحید عبادی  وحید ربوبیج. ت  ب. توحید صفاتی  الف. توحید ذاتی

 به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟« و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها»آیه شریفه  .89

 د. توکل  ج. توسل  ب. تحکیم  الف. توحید

 شود؟به کدام توحید مربوط می« لو کان فیهما آلهة اال اهلل لفسدتا»آیه شریفه  .88

 د. توحید ربوبی   عبادیج. توحید   ب. توحید صفاتی  الف. توحید ذاتی



 ینکه انسان باید تنها سخن خدا را بشنود و از او اطاعت کند، به کدام نوع توحید اشاره دارد؟ا .599

 د. توحید در ذات  ج. توحید در حاکمیت     ب. توحید در اطاعت   الف. توحید در ربوبیت

 نماز اشاره دارد؟به کدام اسرار « ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر»آیه شریفه  .595

 پذیرید. اطاعت  ج. مایه پاکیزگی  ب. مایه پرهیزگاری  الف. تجلی توحید

 به کدام توحید اشاره دارد؟« قل هو اهلل احد»آیه شریفه  .591

 د. افعالی  ج. عبادی  ب. صفاتی  الف. ذاتی

 دارد؟ دام توحید اشارهبه ک« و لقد بعثنا فی کل امة رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت»آیه شریفه  .593

 د. عبادی  ج. افعالی  ب. صفاتی  الف. ذاتی

 دومین مرتبه از توحید در کدام گزینه آمده است؟ .594

 د. توحید در ذات ج. توحید در خالقیت         ب. توحید در اطاعت   الف. توحید در صفات

 گردد؟میبر اینکه در قرآن کریم آمده که خدا خالق همه چیز است به چه نوع از توحید .591

 د. توحید در حاکمیت  ج. توحید در ربوبیت ب.توحید درصفات الف.توحید در خالقیت

 شود؟توسل به غیر خدا چه موقع شرک محسوب می .593

 الف. هنگامی که برای غیر خدا جایگاهی قائل شویم

 ب. هنگامی که غیر خدا را شریک خدا ندانیم

 خدا قائل شویم ج. هنگامی که برای غیر خدا اثر بخشی با اذن

 د. هنگامی که برای غیر خدا اثر بخشی بدون اذن خدا قائل شویم

 کدام گزینه از اسرار نماز نیست؟ .593

   ب. مایه پرهیزگاری     الف. تجلی یاد خدا

 د. عمل رفع فاصله طبقاتی  ج. گردآمدن افرادی که همه همدل هستند

 کدام گزینه بیانگر معنای توحید صفاتی است؟ .599

 ب. خدا فقط دارای یک صفت است   ت الهی در نهایت به یک صفت برمیگرددالف. صفا

 د. صفات الهی زائد بر ذات خدا است ج. صفات الهی در عین اختالف مفهومی، در مقام عینیت وحدت دارند

 مقصود از تدبیر تکوینی چیست؟ .598

  ب. رازقیت خدا نسبت به موجودات           الف. خلق جهان طبیعت

 د. اداره جهان هستی، همانند ایجاد و احداث آن، فعل خداوند یکتا است        ج. خلق جهان هستی 

 گفتند؛ حکومت از آن خداست نه برای تو و نه برای یاران تو؟می چه کسی به امیرالمؤمنین  .559

 د. مقدسین کوفه  ج. اصحاب جمل  امیهب. بنی  الف. خوارج



 بیانگر چیست؟« ه علی وجه ابی یأت بصیرااذهبوا بقمیصی هذا فألقو»آیه  .555

 ب. والیت حضرت یوسف بر پدر    الف. اعجاز حضرت یوسف

 د. جواز توسل به اولیای الهی   ج. جواز تبرک جستن به آثار اولیای الهی

 دلیل عقلی بر چیست؟« پذیردموجودی که نامحدود باشد، تعدد نمی» .551

 د. توحید ربوبی   تیج. توحید صفا   ب. توحید ذاتی  الف. توحید

 ؟استو در اختیار همگان قرار نگرفته جنبه شخصی دارداز منابع شناخت انسان نسبت به معاد، کدامیک  .553

 د. شهود   ج. وحی  ب. عقل  الف. تجربه

 ؟ است آیه ......... از بیش و معاد مرگ از پس جهان درباره قرآن آیات شمار .554

 1999د.   5499ج.   5199ب.   5999الف. 

 پردازد؟کریم، چرا انسان به انکار معاد میاز منظر قرآن .551

 د. بازشدن راه گناهکاری  ج. سست عنصری  ب. ناتوانی  الف. نادانی

 های مشابه معاد نیست؟کدام گزینه از نمونه .553

 هفک اصحابد.         ج. اصحاب اخدود         عُزَیر شدن زنده ب.     پرندگان یاحیا و ابراهیمالف.  

 کرد؟کدامیک از پیامبران، به اذن خدای تعالی مرگان را زنده می .553

 د. حضرت عیسی ج. حضرت موسی  ب. حضرت سلیمان    الف. حضرت ابراهیم

 های معاد مطرح است؟میل به بقاء و جاودانگی، در کدامیک از برهان .559

 د. معقولیت  ج. عدالت  ب. حکمت  الف. فطرت

 از ادله معاد ذکر شده است؟دفع ضرر محتمل، در کدامیک  .558

 د. معقولیت  ج. عدالت  ب. حکمت  الف. فطرت

 گیرد؟در کدام مفهوم زیر، روح پس از جدایی از بدن، به جسم تعلق می .519

 د. موت حقیقی  ج. موت اختیاری  ب. تناسخ  الف. مسخ

اع مرگ از کدام انو «الهیمعارف کسب»و«حاللروزی کسب»،«عدالت یپای بر»،«خدا» راه در مرگ .515

 ؟است

 اید. مرگ توبه  ج. مرگ افتخار آمیز  ب. مرگ قلب  الف. مرگ آسان

 به کدام یک از شاهدان زیر اشاره دارد؟« وجاءت کل نفس معها سائق و شهید»آیه شریفه  .511

 د. قرآن   ج. اعضای بدن  ب. فرشتگان  الف. پیامبران

 رسیدن به بهشت اشاره دارد؟به کدام راه برای « انّ االبرار لفی نعیم»آیه شریفه  .513

 د. انفاق   ج. احسان   ب. تقوا  الف. ایمان

 چه نوع معادی اشاره دارد؟ قرآن کریم، به .514

 د. روحی و جسمی  ج. جسمی  ب. روحی  الف. مثالی



 به چه معنایی است؟«موت»کلمه  .511

 د. از دست رفتن قدرت و توانایی چیزی ج. از دست رفتن ب. مرگ ناگهانی الف. اجل

 کریم درباره توبه قبل از مرگ چیست؟ر قرآننظ .513

  ب. عمیق و قلبی است    ها استالف. مثل سایر توبه

 د. پذیرفته نیست      ج. پذیرفته است

 ........ . است، نشده ابالغ یتکلیف آنها به که یافراد که کندمی اقتضا خدا جزایی عدالت .513

 ب. فرصت دوباره داده شود    الف. مجازات نشوند

 د. مورد لطف الهی قرار گیرند    ج. مجازات شوند

 معاد از نظر لغوی به چه معناست؟ .519

 د. دوباره زنده شدن پس ازمرگ  ج. بازگشتن  ب. عادت  الف. حسابرسی

 کریم نیست؟کدام گزینه حاوی دلیلی بر وجود معاد جسمانی و روحانی از منظر قرآن .518

 های پیشینالف. آیات مربوط که به احیای مردگان در امت

 ب. آیات مربوط به خلقت انسان از خاک

 از تصمیم گیری در مورد معاد خود مربوط به ضعف انسان ج. آیات

 د. آیات مربوط به گواهی اعضای بدن در  روز رستاخیز بر اعمال انسان

 هایی دارند؟کریم منکران معاد چه ویژگیاز نظر قرآن .539

 دانند و برای این ادعای خود دلیل ندارندمیآنان زندگی را منحصر به این دنیا نالف. 

 دانند و برای این ادعای خود دلیل ندارندآنان زندگی را منحصر به این دنیا می ب.

 دانند و برای این ادعای خود دلیل دارندج. آنان زندگی را منحصر به این دنیا می

 امر بدیهی است دانند و معتقدند که ایند. آنان زندگی را منحصر به این دنیا نمی

 متعلق حساب در آخرت چیست؟ .535

 نام برده د. اعمالی که خدا در قرآن  ج. اعمال بد     ب. همه اعمال انسان الف. اعمال خوب

 بر کدام برهان معاد اشاره دارد؟« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال یرجعون» آیه  .531

 د. برهان معقولیت کمتج. برهان ح  ب. برهان عدالت  الف. برهان فطرت

 کردند؟یاد می« دفع ضرر محتمل»معاد، به عنوان در گذشته از کدام برهان  .533

 د. برهان فطرت  ج. برهان عدالت  ب. برهان معقولیت  الف. برهان حکمت

 در صورتی که روح از بدن جدا نشود، بلکه تنها شکل و صورت بدن تغییر کند، به آن چه می گویند؟ .534

 د. فسق   ج. مسخ   ب. نسخ  الف. تناسخ

کدام اعمال در آخرت از ، «است عقاب حرامشان در و حساب یدنیو حالل  یهانعمت در»طبق حدیث  .531

 کنند؟انسان بازخواست می



 کنندب. از اعمالی که در قرآن آمده سوال می  کنندالف. از برخی اعمال سوال می 

 کنندکه در قرآن و روایات آمده سوال می. از اعمالی د    کنندج. از همه اعمال سوال می
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 ب 535 ب 599 د 38 ب 39 ب  .3
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