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 کدام کتاب به معرفي فرقه هاي شيعي پرداخته است؟  .8
 مقاالت اإلسالميين (ب الف( الملل و النحل 

  المقاالت و الفرق (د الفصل في الملل و األهواء و النحل (ج
 روش علم مذاهب چگونه است؟  .0
  د( عقلي ـ نقلي عقلي ـ تاريخي (ج تحليلي ـ تاريخي (ب نقلي ـ تاريخي (الف 

 دستور منع حدیث تا چه زماني ادامه یافت؟  .9
 حكومت مأمون (ب صدو پنجاه سال پس از شروع آن (الف 

  د( حكومت عمر بن عبدالعزيز پنجاه سال پس از شروع آن (ج
 عليه السالم در نهروان بود؟کدام عامل جنگ خوارج با علي   .0
  همه موارد (د ج( لجاجت تعصبات قبيله اي (ب عدم وجود رهبر مقبول همه (الف 

 مشرکان مكه براي توجيه شرك خویش از نظریه ... سود مي جستند.  .5
  مواردهمه  (د قدر (ج ب( تفويض جبر (الف 

 کدام ، از سران قائلين به جبر بوده است؟  .0
  همه موارد (د واصل به عطا (ج ب( معبد جهني جهم بن صفوان (الف 

 شراه نام دیگر کدام گروه است؟  .9
  همه موارد (د ج( ناكثين مارقين (ب قاسطين (الف 

 کدام یك، همگي از اصول فكري جهميه است؟  .1
 رؤيت خدا ـ بقاي بهشت و جهنمالف( ارجاء ـ جبر ـ اثبات صفات الهي ـ خلق قرآن ـ حدوث علم الهي ـ نفي  

 ارجاء ـ جبر ـ اثبات صفات الهي ـ خلق قرآن ـ حدوث علم الهي ـ امكان رؤيت خدا ـ بقاي بهشت و جهنم (ب
 ارجاء ـ جبر ـ نفي صفات الهي ـ خلق قرآن ـ حدوث علم الهي ـ نفي رؤيت خدا ـ فناي بهشت و جهنم (ج
  قدم قرآن ـ قدم علم الهي ـ نفي رؤيت خدا ـ فناي بهشت و جهنمارجاء ـ جبر ـ نفي صفات الهي ـ  (د

 در کتابهاي فرق و مذاهب، ... فرقه اي که به نام جبریه ناميده شده است، مرجئه جبریه هستند.  .3
  چهارمين (د سومين (ج ب( اولين دومين (الف 

 جبر در اصطالح علم فرق و مذاهب، به چه معناست؟  .82
 انتساب همه افعال به خداوند (ب الف( اثبات فعل اختياري از انسان 

  الف و ب (د انتساب همه افعال به انسان (ج
 . براي توجيه حكومت خویش، کارهاي خود را به قضا و قدر حتمي خدواند نسبت مي داد.  .88

  معاويه (د عثمان (ج عمر (ب الف( ابوبكر 
 اباضيه در خصوص مسأله ایمان و کفر است؟کدام یك، از عقائد   .80

 .كفر مرتكب كبيره، از نوع كفر دين است (ب الف( مرتكب كبيره كافر است. 
  قتل مرتكب كبيره در شرايط عادي جائز است. (د مرتكبين كبيره موحد نيستند. (ج
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 کدام یك، از فرقه هاي خوارج است؟  .89
  مرجئه (د ج( غيالنيه قدريه (ب نجديه (الف 

 آراء سياسي و کالمي کدام دو فرقه را مي توان در مقابل هم دانست؟  .80
  قدريه و خوارج (د ج( خوارج و جبريه مرجئه و قدريه (ب مرجئه و خوارج (الف 

 کدام یك، از تفاسير مرجئه دربارة ایمان است؟ ایمان ...  .85
 اعتقاد قلبي همراه اعتراف زباني (ب الف( صرفًا معرفت و اعتقاد است. 

  همه موارد (د صرفًا اقرار زباني است. (ج
 سفارش شده که شيعيان به فرزندانشان احادیث را بياموزند تا فریب ... را نخورند.  .80

  مرجئه (د ج( خوارج جبريه (ب مفّوضه (الف 
 خواهند شد. طبق حدیث نبوي، امت اسالم پس از آن حضرت به ... فرقه تقسيم  .89

  17 (د 07ج(  17 (ب 17 (الف 
 ؟نيستکدام یك، معناي خارجي   .81

 در جنگ صفين به حكميت معترض باشد. (ب از خارج از بالد مسلمين بيايد. (الف 
  د( بر عليه امام بر حق شورش كند. بر عليه امام مورد قبول مسلمانان خروج كند. (ج

 در سال ... هجري روي داد. نخستين اختالف مسلمين  .83
  17 (د 63ج(  77 (ب 8 (الف 

 گفته شده است: ... آراء خود را از کتاب ... اخذ کرده است.  .02
  معبد ـ انجيل (د ج( غيالن ـ ينبوع الحكمه غيالن ـ انجيل (ب معبد ـ ينبوع الحكمه (الف 
 

 .            يدباش يروزموفق و پ


