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وِص الجاهِل »در عبارت   .2
ُ

 شخوص به چه معناست؟« إقامُة العاقِل افضُل ِمن ُشخ
 داری با هدف عبادت شب زنده (ب بر پا داشتن (الف 

  الهی از جایی به جای دیگر رفتن با هدف جلب رضایت (د شخصیت بخشیدن (ج
َل َعنه»در روایت   .1

َ
راِئَض اللِه حّتی َعق

َ
ی الَعبُد ف َل عنه»تعبیر « و َما أدَّ

َ
 به چه معناست؟« َعق

 نگهداری نفس از ارتکاب معاصی (ب ترغیب نفس به اهتمام در انجام فرائض الهی (الف 
  تعّقل و تدّبر در امر خلقت الهی (د دریافت علم و معرفت از خداوند (ج

 ........... علمی است که در پرتو عقل باشد.  .0
  ُلّب  (د حکمت (ج تفّقه (ب عرفتم (الف 

 در لسان روایات در کدام معنا است؟« عقل»کاربرد  بیشترین  .4
 علم  (الف 

 قوۀ ادراک و تشخیص میان خوب و بد (ب
 قوۀ بازدارنده از بدی و زشتی (ج
  خواند ها فرا می ها و پرهیز از بدی خوبیای که به انتخاب  ملکه (د

 شود؟ در روایات حاصل می« اولوا االلباب»و « عقالء»در نتیجه پیوند میان معنای « عاقل»کدام معنا برای   .7
 کند. کسی که به دین خود مشغول است و از آراء مختلف استقبال می (الف 

 کسی که صاحب علم و حکمت است. (ب
 دارای قوۀ بازدارنده از شر و بدی است.کسی که  (ج
  است. (دهنده به فضایل و بازدارنده از رذایل کسی که صاحب عقل عملی )سوق (د

 به چه معناست؟« بغاة العلم»تعبیر « أال إّن اللَه ُیِحّب ُبغاَة العلِم »در روایت   .6
  عاملین به علم (د علمدهندگان  تعلیم (ج کنندگان علم طلب (ب تجاوزگران به علم (الف 

ه در دین نمی  .9
ّ

 پردازد با کدام عنوان یاد شده است؟ در لسان روایات، از کسی که به تفق
  محروم (د فقیر  (ج غافل  (ب اعرابی  (الف 

 علمی که ارزشمند است و در لسان متون دینی بدان تأکید فراوان شده، کدام علم است؟  .1
 در علوم دینی داشته باشد؛ مانند فقه و تفسیر قرآن هر علمی که ریشه (الف 

 هر علمی که جهت توحیدی داشته و موجب تقرب به خداوند شود؛ اعم از علوم دینی یا غیر دینی (ب
 هر علمی که ریشه در اخالق داشته باشد. (ج
  همه علوم اعم از علوم انسانی یا علوم طبیعی (د

 در روایاتی که بر اهمیت علم و علم آموزی تأکید دارند، مالک تشخیص علم مورد نظر کدام است؟  .3
 به دنبال داشته باشد. (مالک، علمی است که اهداف و نتایج خاصی )مانند خشیت از خدا، اقرار به توحید و ... (الف 

 است. (مالک، مبدأ پیدایش علم )مشتق شدن از علوم دینی (ب
 مالک، همۀ علومی است که با عمل همراه باشد. (ج
  مالک خاصی ندارد و علم به طور مطلق ارزشمند است. (د
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ُکم»از روایت   .23
َ
ْن َینِطَق ل

َ
وه و ل

ُ
اْسَتنِطق

َ
َک القرآُن ف

َ
 شود؟ کدام مطلب برداشت می« ذل

 وجود همه نیازهای بشر از حالل و حرام در قرآن (الف 
 مرز بودن حالل و حرام الهیدارای حد و  (ب
 به قرآن (مستند بودن سخنان اهل بیت )علیهم الّسالم (ج
    (منحصر بودن علم کامل به همه معارف قرآن به اهل بیت )علیهم الّسالم (د

 است؟ نادرستکدام گزینه   .22
 دارای حد و مرز مشخصی هستند. (همه احکام الهی )حتی دیه یک جراحت (الف 

 در قرآن همه نیازهای بشر از حالل و حرام تا قیامت وجود دارد.  (ب
 هیچ حکمی از احکام دین نیست مگر این که ریشه در قرآن و سنت دارد. (ج
  قابل برداشت نیست. (هیچ یک از معارف قرآن بدون وجود معصوم )علیه الّسالم (د

 بر اساس روایات کتاب شریف کافی، مالک پذیرش هر عملی، مطابقت آن با ........... و ............. است.  .21
  عقل و معرفت (د ایمان و عمل (ج قرآن و احادیث (ب قرآن و سنت (الف 

 دانسته شده؟« زخرف»بر اساس روایت امام صادق )علیه الّسالم( کدام سخن مصداق   .20
 هر سخنی که موافق عقل نباشد. (ب سخنی که موافق قرآن نباشد.هر  (الف 

  هر سخنی که با مجموعه روایات مطابق نباشد. (د مباالت صادر شود. هر سخنی که از ناحیه انسان بی (ج
 پردازند( به شمار آورد؟ توان پاسخی به ادعای برخی متشرقین )مبنی بر این که مسلمانان در برخورد با احادیث صرفا به نقد سندی می  کدام روایت را می  .24

 کتاُب اللِه فیه نبأ ما قبَلکم و خبُر ما بعَدکم و فصُل ما بیَنکم و نحُن نعلُمه. (الف 
 ما ِمن شیٍء اال و فیه کتاٌب أو سنٌة.  (ب
 و اال فاّلذی جاَءکم به أولی به. (إذا ورَد علیکم حدیٌث فَوَجدتم له شاهدًا ِمن کتاِب اللِه عّز وجّل أو ِمن قوِل رسوِل الله )صّلی الله علیه وآله (ج
. (د   افضُل االعماِل عنَد اللِه عّز وجّل ما ُعِمَل بالسّنِة و إْن قلَّ

 اگر موضع قرآن نسبت به امری سکوت )نه موافقت و نه مخالفت( بود، در این صورت ................... .  .27
 مرجع و معیار سنجش آن، عقل سلیم است. (الف 

 توان به آن عمل کرد. بنا بر اطالق روایات، می (ب
 بنا بر احتیاط، بهتر است آن را کنار گذاشت. (ج
  است. (معیار سنجش آن، سنت پیامبر )صّلی الله علیه وآلهمرجع و  (د

دَوی»در روایت   .26
َ
تَرٌة، فَمن کاَنت فترُته الی السّنِة فقد اهَتَدی و َمن کاَنت فترُته الی البدعِة فقددَ 

َ
تدَرة»و « ِشدّرة»معندای کلمدات « ما ِمن أحٍد اال و له ِشّرٌة و ف

َ
بده « ف

 ترتیب کدام است؟
  فقدان ـ وجود (د نیت ـ عمل (ج بیماری ـ سالمتی (ب ـ سستینشاط  (الف 

 است؟ نادرستشده از سوی علمای اخالق در موضوع ُعجب، کدام گزینه  با توجه به مطالب مطرح  .29
 هر گونه خوش آمدنی از خود، مطلقا عجب است. (الف 

 بیند. میعجب بزرگ شمردن خویشتن است، به واسطۀ کمالی که برای خود  (ب
 شود، ممکن است واقعا در او وجود نداشته باشد. صفتی که موجب عجب فرد می (ج
  های عجب در روایات مشابهت دارد. شناسی، با نشانه های خودشیفتگی افراطی در روان بسیاری از نشانه (د
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 »توان مرتبط با تعبیر  را می« ُعجب»کدام قسمت از تعریف مرحومین نراقی از   .21
 
َرآه َحَسنا

َ
َن ِللَعبِد ُسوُء َعَمِله ف در روایت امدام کدا م )علیده الّسدالم( « ِمنها أْن ُیَزیَّ

 به شمار آورد؟
 ألجل ما یَری له ِمن صفَة الکماِل  (ب العجُب استعظاُم نفِسه (الف 

  و َسواٌء کانت صفَة کماٍل في نفِس األمِر أم ال (د کانت له تلَک الصفُة فی الواقِع أم الَسواٌء  (ج
 توان برشمرد؟ می« أحد»و « واحد»چه تفاوتی میان ...« الحمُد للِه الواحِد األحِد »در روایت شریف   .23

 .مترادف و هر دو به معنای بدون شریک هستند« أحد»و « واحد» (الف 
 .است (به معنای یکتا )بدون همتا« أحد»و  (به معنای یگانه )بدون جزء« واحد» (ب
 .است (به معنای یگانه )بدون جزء« أحد»و  (به معنای یکتا )بدون همتا« واحد» (ج
  .است (به معنای یگانه )بدون یاور و مددکار« أحد»و  (به معنای یکتا )بدون همتا« واحد» (د

ِم الُدَجی»تعبیر   .13
َ
ل

ُ
واِمُض َمکُنوِن  

َ
ُیوِب الَهواِء و الَ 

ُ
 اشاره به کدام صفت الهی دارد؟« لم َیعُزْب عنه َخِفّیاُتَ 

  ازلی و ابدی بودن خداوند (د حکمت الهی (ج قدرت الهی (ب علم الهی (الف 
ذي ال یؤوُده َخلُق ما ابتدأ ُسبحاَن »در عبارت   .12

ّ
 به چه معناست؟« ال یؤوده»، «ال

 خلقت او از روی عجز و تفکر نیست. (ب خلقت او خلقت بدون سابقه است. (الف 
  شود. موجب سستی و خستگی او نمی (د بر او سنگین و دشوار نیست. (ج

 لألَمِد »از تعبیر   .11
ُ

 آید؟ در روایت امیر المؤمنین )علیه الّسالم( کدام وصف الهی به دست می« الُمِبیُد لألَبِد و الوارث
 خداوند خود، خالق زمان است و زمان برای او معنا ندارد. (الف 

 خداوند خود، خالق مکان است و مکان برای او معنا ندارد. (ب
 کیفیت است و کیفیت برای او معنا ندارد.خالق  خداوند خود، (ج
  خداوند به همگام خلقت، برای همه چیز حّد قرار داده ولی خود، محدود نیست. (د

 یک از مراتب کفر هستند؟ اند، عمدتا نا ر به کدام های کفر معرفی کرده احادیثی که مسائل اخالقی را به عنوان ریشه  .10
  کفر عملی (د کفر اخالقی (ج کفر نظری (ب کفر به طور مطلق (الف 

یَس بکافرٍ »تعبیر   .14
َ
 در روایات برای چه کسی بیان شده است؟« هي أدَنی المنازِل ِمن الُکفِر و ل

 کسی که امیدی به خیر او نیست و کسی از شر او در امان نیست. (الف 
 کند. کسی که قطع رحم کرده، امر به منکر و نهی از معروف می (ب
 توز و حسود است. کسی که ناسزاگو، بددهن، بخیل، متکبر، کینه (ج
  است؛ و در عین حال اهل دروغ، خیانت و خلف وعده است. (کسی که شیعه و محب اهل بیت )علیهم الّسالم (د

 توان از جمله مستندات قرآنی تأثیر اخالق و عقیده بر یکدیگر دانست؟ کدام آیه را می  .17
وای (الف  ساُؤا السُّ

َ
ذیَن أ ه  ﴿ُثمَّ کاَن عاِقَبَة الَّ ُبوا ِبآیاِت اللَّ ْن َکذَّ

َ
 ﴾ أ

اِر ُهْم فیها خاِلُدون (ب ْصحاُب النَّ
َ
ولِئَك أ

ُ
ُبوا ِبآیاِتنا َو اْسَتْکَبُروا َعْنها أ ذیَن َکذَّ  ﴾ ﴿َو الَّ

اِلحاِت کاَنْت  (ج ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزال﴾﴿ِإنَّ الَّ  َلُهْم َجنَّ
ْرَك َلُظْلٌم َعظیم (د ِه ِإنَّ الشِّ   ﴾ ﴿َو ِإْذ قاَل ُلْقماُن اِلْبِنِه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبَنيَّ ال ُتْشرِْك ِباللَّ

 های شقاوت و بدبختی دانسته شده است؟ بر اساس روایات، کدام گزینه از نشانه  .16
سوُة القلِب  (ب َیمنُع ِرفَده و َیضرُِب عبَده و َیَتَزّوُد وحَدهاّلذی  (الف 

َ
 ُجموُد الَعیِن و ق

ه (ج   المتفّحُش اللّعاُن اّلذی اذا ُذِکَر عنَده المؤمنون َلَعَنهم (د الذی ال ُیرجی خیُره و ال ُیؤمن شرُّ
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 ؟نیستصحیح « حرص»کدام گزینه در مورد   .19
 های کفر معرفی شده است. های شقاء و پایه نشانهمطلق حرص از  (الف 

 حرص گاه در آیات قرآن به معنایی ممدوح به کار رفته است. (ب
 های شقاء معرفی شده است. شدت حرص در طلب دنیا از نشانه (ج
  باید میان شدت حرص و داشتن پشتکار تفاوت قائل شد. (د

که دنیا کوچک و تخم مرغ بزرگ شود( یدک امدر .............. اسدت  سؤال عبد الله دیصانی )مبنی بر قدرت خداوند بر جا دادن دنیا در یک تخم مرغ بدون این  .11
 ..... است.دهد( یک جواب .......... و پاسخ امام صادق )علیه الّسالم( به آن )امکان این امر برای خداوندی که دنیا را عدسی چشم جا می

  ممتنع الوجود ـ حقیقی (د ممتنع الوجود ـ اقناعی (ج ممکن الوجود ـ اقناعی (ب ممکن الوجود ـ حقیقی (الف 
 امام صادق )علیه الّسالم( در منا ره با ابن ابی العوجاء به کدام مطلب در عقالنی بودن انتخاب راه دین استناد فرمودند؟  .13

 جستند. ها برتری می با خدای یکتا وجود داشتند، هر کدام دیگری را نفی کرده و بر آن اگر خدایانی همراه (الف 
 اگر این جهان، خالق و ناظمی توانمند نداشت، وجود چنین نظمی حیرت انگیز در عالم امکان نداشت. (ب
 نصیبی ندارند.دین راهنمای انسان به سوی سعادت و سالمت است؛ اما کافران جز شقاوت و محرومیت  (ج
رسند؛ اما اگر سخن کافران صحیح باشد، هـر دو گـروه بـا هـم  اگر سخن دینداران صحیح باشد، دینداران به سعادت ابدی و کفار و زنادقه به شقاوت ابدی می (د

  مساوی هستند.
 یک از آیات الهی را نشانه محجوب نبودن خداوند از بندگانش معرفی فرمودند؟ امام صادق )علیه الّسالم( در منا ره با ابن ابی العوجاء کدام  .03

 (آیات قدرت خداوند در نفس انسان )تغییر حاالت جسمی و روحی انسان که خارج از ارادۀ اوست (الف 
 جاندارانآیات قدرت خداوند در آفرینش  (ب
 آیات علم و حکمت خداوند در طبیعت (ج
  آیات خداوند در آفرینش خلقت انگیز تخم مرغ (د

ْرض  .02
َ ْ
ماواِت َو ِفي األ ُه ِفي السَّ

َّ
ها و زمدین را  در آسدمان« بذاتده»﴾ امام صادق )علیه الّسالم( با استناد به کدام مطلدب قدرار گدرفتن خدوِد خداوندد  در آیه ﴿َو ُهَو الل

 نفی فرمودند؟
 ها و زمین ممکن الوجودند. زیرا خداوند واجب الوجود است؛ اما آسمان (الف 

 اند. ها و زمین حادث خداوند قدیم و آسمانزیرا  (ب
 شود. و مرز ندارد و محاط نمی دار هستند و خداوند حّد  ها اندازه زیرا مکان (ج
  زیرا خداوند در مرکز تدبیر و اداره عالم هستی است و علم او به همه چیز یکسان است. (د

بپندارد، کدافر یدا مشدرک شدده ..........« علی شیء؛ یعنی »و ..........« فی شیء؛ یعنی »، ..........«من شیء؛ یعنی »بر اساس روایات، هر کس خداوند را   .01
 است.

  حادث ـ محصور ـ محمول (د قدیم ـ محدود ـ محصور (ج محدود ـ قدیم ـ محمول (ب حادث ـ محمول ـ محصور (الف 
 است، به کدام آیۀ قرآن اشاره دارد؟« الله»روایت زیر که منقول از تفسیر منسوب به امام حسن عکسری )علیه الّسالم( در معرفی   .00

ِع االسباِب » ه الیه عنَد الحوائِج و الشدائِد کلُّ مخلوٍق و عنَد انقطاِع الرجاِء ِمن ُکلِّ َمن دوَنه و تقطُّ
ّ
َمن ِسواه ... فذلَک الشدیُء هدو اللدُه ِمن جمیِع اللُه هو الذی یتأل

 
َ

 ال ُمغیث
ُ

َاثِة حیث  ال ُمنِجَی و علی اإل
ُ

 «القادُر علی اإلنجاِء حیث
ُه َلَفَسَدتا﴾ (الف  ْنَزَل اْلِکتاَب ِباْلَحقِّ َو اْلمیزان (ب ﴿َلْو کاَن فیِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَّ

َ
ذي أ ُه الَّ  ﴾ ﴿اللَّ

ُکُم  (ج اُه﴾﴿َو ِإذا َمسَّ رُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإیَّ ْخَرْجنا ِبِه َنباَت ُکلِّ َشْي  (د الضُّ
َ
ماِء ماًء َفأ ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
ذي أ   ء﴾ ﴿َو ُهَو الَّ

 نسبت داده شده است، چیست؟« استهزاء»یا « ُسخر»ها به خداوند مصدر  بر اساس روایت منقول از امام رضا )علیه الّسالم( مقصود از آیاتی که در آن  .04
 برد. خداوند ثواب اعمال ایشان را از بین می (ب گیرد. ها را به سخره می خداوند ایمان دروغین آن (الف 

  کند. شان مجازات می ها را به سبب تمسخر و استهزاء خداوند آن (د گیرند. ها را به سخره می در قیامت آنمؤمنان و فرشتگان  (ج
 .            یدباش یروزموفق و پ


