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 هدف دانش كالم، ...  است. .8
 پاسخ به شبهات نوین (ب الف( بهتر سخن گفتن 

  گسترش علوم و مسایل جدید (د های دینی اثبات و دفاع از گزاره (ج
 اند از ... دینی عبارت علوم درون  .0
  اخالق، احکام، فلسفه (د عقاید، احکام، فلسفه (ج عقاید، اخالق، فلسفه (ب عقاید، اخالق، احکامالف(  

 نیست؟درباره شرطیه پاسکال  كدام ادعا صحیح َ  .0
 استدالل عقلی برای اثبات خداوند (ب الف( اثبات خدا از طریق قلب و دل 

  اثبات خدا با کاستن از شهوات به جای زیاد استدالل کردن (د خداوند های عقل در اثبات استداللی با توجه به محدودیت (ج
 گرایانه كی یر كگارد در كدام گزاره زیر است؟ ادعای ایمان  .4
 ایمان دینی راهی غیر از عقل دارد. (ب الف( ایمان دینی از طریق عقل ممکن است. 

  تعقل است. ایمان دینی تعهد و (د ایمان دینی امری ضد عقلی است. (ج
 گوید در بحث زبان دین، نظریه نمادین بودن زبان دین می  .0
 دین یک امر نمادین است. (ب الف( سخن گفتن حقیقی درباره خدا امکان ندارد. 

  سخن انسان درباره خداوند تمثیلی است. (د الفاظ مشترک میان خدا و انسان، مشترک معنوی است. (ج
   نیست؟ كدام یک دیدگاه شهید مطهری در پاسخ به مساله شر  .6
 هاست. ها نمایانگر زیبایی زشتی (ب ها زاییده شرایط سخت است. راحتی و گشایش (الف 

  شر امر عدمی است و وجود ندارد. (د شرور دارای آثار تربیتی فراوانی برای انسان است. (ج
 منشاء دین از نظر فروید ... و از نظر اسالم ... است.  .9
  عقده جنسی، پیامبران (د فطرت، پیامبران (ج عقده جنسی، خدا (ب الف( فطرت، خدا 

 گرایی دینی بر این باور است كه  شمول  .1
 یابند. الف(  حقیقت در یک دین نیست اما همه متدینان به دین های مختلف، نجات می 

 یابند. حقیقت وجود دارد اما همه متدینان صادق و درستکار در هر دینی باشند نجات می یک (ب
 یابند. های مختلف، نجات می حقیقت فقط در یک دین است اما همه متدینان به دین (ج
  یابند. حقیقت در همه ادیان وجود دارد و متدینان صادق و درستکار در هر دینی باشند نجات می (د

 پلورالیسم اخالقی به  معنای آن است كه ...  .3
 های اخالقی زیادی وجود دارد. الف( ارزش 

 اند. های اخالقی متنوع و متضاد همگی درست ارزش (ب
 های اخالقی زیادی وجود دارد اما فقط بعضی از آنها درست است. ارزش (ج
  های اخالقی منطبق با دین درست است. ارزش (د
 رود؟ ی و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه در رد كدام نظریه به كار می آیه شریفه  .83

  گرایی دینی ایمان (د گرایی دینی کثرت (ج گرایی دینی افراط  (ب الف( انحصارگرایی دینی 
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 داند. گرایانه درباره دین، خاستگاه دین را ... می دیدگاه طبیعت  .88
  امور اجتماعی (د طبیعت کودکانه (ج طبیعت انسان (ب الف( امور طبیعی 

 تر است؟ كدام تعبیر درباره كالم قدیم و كالم جدید صحیح  .80
 دو علم یکسان با غایات متفاوت (ب اند الف( دو علم متفاوت 

  دو علم یکسان اما از نظر تاریخی متفاوت (د های همسان دو علم متفاوت با روش (ج
 های نزدیک به مرگ یکی از دالیل اثبات ... است. تجربه  .80

  رجعت (د رستاخیز (ج تجرد نفس (ب الف( نفس 
 باشد از ادله ... می« شوید گیرد آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانیده می فرشته مرگی كه بر شما گمارده شده جانتان را می» این آیه شریفه كه   .84

  عقلی نفس (د نقلی نفس (ج عقلی معاد (ب الف(  نقلی معاد 
 های منطقی، و كالم اسالمی، به ترتیب ... و ... است. زبان دین از نظر پوزیتویست  .80

  معنا، معنادار بی (د معنا معنا، بی بی (ج معنادار، بی معنا (ب الف( معنادار، معنادار 
 نیست؟كدام یک از نتایج نقادی كتاب مقدس   .86

 های چهارگانه مسیحیان در زمان حضرت عیسی نوشته نشده. الف( انجیل 
 های چهارگانه مسیحیان سخن خدا یا حضرت مسیح نیست. انجیل (ب
 های نزدیکان یا حواریون عیسی نیست. های چهارگانه برداشت انجیل (ج
  سال بعد از حضور مسیح نوشته شده. ۰۵۱انجیل یوحنا  (د

 نیست؟كدام یک در خصوص مساله تجربه دینی در غرب صحیح   .89
 الف( تجربه دینی به دنبال اثبات خدا از طریق عقل بود. 

 های درونی انسان و عواطف توجه داشت. تجربه دینی در باور به خدا، به ساحت  یافته (ب
 عقل را قبول داشتند.تجربه دینی واکنشی به رویکردهایی بود که در اثبات امور دینی فقط  (ج
  های درونی انسان درباره خداوند است. منظور از تجربه دینی تجربه (د

 غایت و هدف علم كالم... است.  .81
  اثبات خداوند (د تقویت کالم انسانی (ج اثبات احکام دینی (ب الف( اثبات عقاید دینی 

 ؟نیستكدام یک از ادعاهای انحصارگرایان مسیحی   .83
 شوند. پیروان ادیان دیگر رستگار نمی (ب الف( فقط دین مسیحیت  حاوی تمام حق است. 

  حقانیت یک دین مرتبط با رستگاری نهایی است. (د شوند. پیروان درستکار ادیان دیگر، رستگار می (ج
 تواند با شک همنشین شود؟ گردد كه  در نتیجه، باور قلبی می كدام نظریه، منجر به این اشکال می  .03

  نظریه تمثیل (د گرایی تشبیه (ج انحصارگرایی (ب گرایی  الف( ایمان 
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