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 نخستین ابزار شناخت از دیدگاه قرآن چیست؟  .0
  د(  حکمت ج( تذکر ب( تفکر  الف( حس 

 اثر کدام مفسر جهان اسالم است؟« التحریر و التنویر»کتاب تفسیر   .2
  د( شهید مطهری     ج( عالمه طباطبائی    ب( قرطبی الف(   ابن عاشور    

وَن﴾ به چه موضوعی اش آیۀ  .9
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  امکان شناخت قلبی       (د برهان تمانع    (ج عدم امکان شناخت حسی (ب برهان نظم    (الف 
 کدام یک از دانشمندان ذیل ، عقل را ابزار اصلی شناخت می داند؟  .0
  پاسکال (د برگسون (ج دکارت (ب ویلیام جیمز (الف 

 باشد و در آن شک و تردیدی ندارند؟ ها می کدام گزینه مورد اتفاق اکثر انسان  .5
  ربوبیت پروردگار    (د حقیقت وجود پروردگار     (ج توحید پروردگار      (ب الوهیت پروردگار (الف 

 در کدام گزینه، اولین مرحله توحید ذکر شده است ؟  .6
  توحید عبادی      (د توحید ربوبی       (ج توحید صفاتی     (ب توحید ذاتی (الف 

 صحیح ترین و کاملترین گزینه را انتخاب کنید.  .9
 .صفات پروردگار زاید بر ذات اوست، اما قدیم (ب .کمال اخالص در نفی صفات از ذات پروردگار است (الف 

  « ب» و « الف»گزینه  (د ذات و صفات پروردگار قدیم و صفات وی عین ذات اوست (ج
 دومین مرتبه از مراتب توحید .............. نام دارد.  .1
  توحید صفاتی (د توحید افعالی      (ج توحید ذاتی      (ب توحید ربوبی    (الف 

ل ُهو اللُه أَحٌد ﴿آیۀ   .3
ُ
 در سورۀ مبارکۀ توحید، اشاره به کدام معنا از توحید ذاتی دارد؟ ﴾ق

 معنای دوم توحید ذاتی، نداشتن ذات مرکب (ب معنای اول توحید ذاتی، نداشتن ذات بسیط (الف 
  معنای اول توحید ذاتی، نداشتن ذات مرکب (د معنای دوم توحید ذاتی، نداشتن ذات بسیط (ج
 حکم عبادت اولیای الهی و سجده بر ایشان چیست؟   .01

 .اشکالی ندارد ولی ترک آن بهتر است (ب حرام و شرک است (الف 
        .این عمل، تکریم مقام ایشان است (د .شود حرام است ولی شرک محسوب نمی (ج

 اشاره به کدام اصل اعتقادی دارد؟ ﴾والسماء رفعها و وضع المیزان  ﴿آیه    .00
  توحید عبادی (د توحید ذاتی     (ج عدل (ب توحید افعالی     (الف 

 ؟رود نمی کدام معانی عدل دربارۀ خداوند به کار   .02
 رعایت حقوق افراد (الف 

 تساوی و نفی هر گونه تبعیض (ب
 موزون بودن (ج
  ها در افاضۀ وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت رعایت استحقاق (د
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 باشد؟ کدام گزینه از اهداف بعثت پیامبران الهی از دیدگاه قرآن می   .09
  همۀ موارد (د رفع اختالفات (ج عدالت اجتماعی (ب دعوت به تقوا (الف 

 به کدام هدف بعثت پیامبران اشاره می کند؟ ﴾هو الذی بعث فی اَّلمیین رسوَّل منهم  یتلوا علیهم  ءایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة...﴿ آیه    .00
 تزکیه و تعلیم  (ب رفع تبعیض     (الف 

  عدالت اجتماعی       (د تقویت پایه های توحید و بندگی      (ج
 بیان می کند؟ ﴾و ما علینا اَّل البالغ المبین ﴿کدام یک از گزینه های زیر هدف بعثت پیامبران را از آیه    .05

 امر به معروف و نهی از منکر    (ب دعوت به تقوا     (الف 
  تبیین و اتمام حجت  (د عدالت اجتماعی (ج

 ؟نیستاز دیدگاه راغب اصفهانی « اولی اَّلمر»کدام گزینه از احتماَّلت معنای واژۀ   .06
 (فرمانروایان زمان پیامبر )صلی الله علیه وآله (ب .کسانی که صاحب شأنی از شؤون هستند (الف 

  آمران  به معروف  (د (امامان اهل بیت )علیهم السالم (ج
 درخواست امامت برایشان کند ؟ (کدام گزینه توقع می رود حضرت ابراهیم )ع ﴾َّل ینال عهدی الظالمین﴿با توجه به آیه    .09

 ظالم در گذشته ، عادل در حال (ب ظالم  در گذشته و حال  (الف 
  عادل در گذشته ، ظالم در حال (د ظالم نبودن در گذشته و حال  (ج

 ؟رود نمی دَّلیل اثبات معاد جسمانی به شمارکدام گزینه از    .01
 .اند برخی از فالسفه با دالیل عقلی و مبانی فلسفی خود آن را تأیید نموده (الف 

 .معاد جسمانی از ضروریات و ارکان ثابت قرآن کریم است (ب
 .شود انسان با تمام اعضا و جوارح خود محشور می (ج
  اخراج اموات از قبور (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


