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 موضوع علم کالم .... می باشد.  .9
  د( هستی شناسی  ج( احکام ب(   معارف اعتقادی                    الف( اخالق 

 منابع علم کالم کدام است؟  .0
  د( همه موارد  ج( حدیث                      ب( قرآن     الف( عقل  

 بیانگر کدام است؟« بصنع الله یستدل علیه»       .0
  د( برهان  حدوث ج( برهان امکان و وجوب ب( برهان فطرت الف( برهان نظم 

 اصلی ترین عنصر اعتقادی کلیه ادیان کدام است؟  .1
  د( نبوت ج( امامت ب( عدل    الف( توحید 

 و ما زال لیس »   .7
 
 اشاره به کدام یک از انواع توحید دارد؟« کمثله شیء عن صفة المخلوقین متعالیا

  د( عبادی ج( افعالی ب( صفاتی           الف( ذاتی 
 کدام یک، از ویژگی های مشترک علم و قدرت خداوند است؟  .6
 ب( بدون ابزار بودن              الف( بدون تغییر بودن 

   د( نامحدود بودن ج( تفصیلی بودن
 معنای رایج عدل کدام در کالم  است؟  .9
 ب(  قرار دادن هر چیز در جای خود  الف( مساوات و برابری 

  د( رعایت استحقاقها در افاضه وجود ج( دادن حق به صاحب حق
 نظریه جبر غیر از آنکه با ...... انسان تعارض دارد، با ... ......خداوند نیز سازگار نیست.  .1
  د( عدالت ـ جایگاه   ج( وجدان ـ وجدان ب( جایگاه ـ وجدان الف( وجدان ـ عدالت 

 مهمترین اشکال نظریه تفویض کدام است؟  .1
 قدرت فوق العاده انسان ب(           الف( محدود شدن قدرت و سلطنت خداوند 

  د( الف و ج ج( عجز و ضعف خداوند
 به کدام یک مربوط است؟« الیکونون آخذین و ال تارکین اال بإذن الله»   .93

  د( توحید عبادی ج( تأثیر اعمال نیک ب( نقش خداوند در کارهای انسان     الف( تأثیر اعمال بد 
 کدامیک،از دالیل توحید است؟  .99

 ب( وجود هماهنگی در هستی   الف( گواهی فطرت بر وحدانیت 
  د( همه موارد ج( خبر دادن همه انبیاء از یکتایی خداوند

 در پاسخ به شبهه تناسب خطا با خلود در عذاب جهنم و عدل الهی، کدام یک، درست است؟  .90
 ب( عدم توانایی عقل بر تشخیص ابعاد و دامنه تأثیر گناه  نیت مجرمعدم تناسب کیفر جرم با    (الف 

  د( خلود در عذاب قابل اثبات نیست ج( عدم تناسب کیفر جرم شرط نیست      
 کدام یک، از فوائد بحث از عقائد دینی شمرده می شود؟  .90

  سطح اخالق جامعه د( باالبردن ج( هستی شناسی  ب(  استنباط احکام  الف( بصیرت در دین  
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 کدام یک، از راههای ظهور و شکوفایی فطرت است؟  .91
  د( همه موارد ج( توجه به آیات و نشانه ها ب( مصائب و بالیا الف( عبادت و فرمانبرداری  

 کدام یک، از معانی لغوی ریشه کلمه نبی است؟  .97
  د( سخنگو ج( پیشوا    ب( شرافت     الف( چراغ 

 طبق روایت معروف ابوذر از پیامبر )ص( تعداد انبیاء و انبیاء مرَسل کدام است؟  .96
  00ـ  001111د(     011ـ  00111ج(   000ـ  000111ب(      011ـ  000111الف(   

ُدوُهْم »این فراز از خطبه اول نهج البالغه    .99
ْ
ُروُهْم   ِلَیْسَتأ کِّ

َ
رولِمیَثاَق ِفْطَرِتِه َو ُیذ

ُ
ُعق

ْ
راِئَن ال

َ
ُهرْم َدف

َ
ْبِلیِغ َو ُیِثیرُروا ل ْیِهْم ِبالتَّ

َ
وا َعل بیرانگر هره امرری     «َمْنِسيَّ ِنْعَمِتِه َو َیْحَتجُّ

 است؟ 
 الف( بیانگر نیاز ما به پیامبر به دلیل نیاز به معارف اعتقادی           

 ب( ضرورت مراجعه به عقل     
 ج( خداشناسی فطری است                       

  د( لزوم تبلیغ دین الهی 
 کدام یک، از عمده ترین راههای شناخت پیامبران است؟  .91

 الف( پیامبر پیشین بر نبوت پیامبر بعدی تصریح کند. 
 و شواهد گوناگون همچون شیوه زندگی، محتوای دعوت و ... بر صدق ادعای او گواهی دهد.. ب( قرائن

 ج( همراه با دعوی نبوت، معجزه بیاورد
  د( همه موارد

 ؟نیستکدام یک، از شرایط و خصوصیات معجزه   .91
 نداشته باشد.الف( هیچ انسانی حتی نوابغ، به اتکای قدرت بشری، توانایی انجام آن را  

 ب( توأم با ادعای نبوت باشد.
 ج( امدادهای غیبی، همچون جنیان و فرشتگان، شامل حال وی نشود.

  د( در تحدی، مغلوب نشود.
 ؟نیستکدام یک، از تفاوتهای معجزه با اعمال ساحران و مرتاضان   .03

  معارضه ناپذیرید(  ج( عدم مقبولیت  ب( آموزش ناپذیری الف( تفاوت در اغراض  
 کدامیک، از وجوه اعجاز قرآن است؟  .09

  ه زبان عربی بودند( ب ج( قانون گذاری ب( اقبال مردم به آن  الف( نسوختن آن در آتش  
 کدام گزینه از قرائن و شواهد نبوت نیست؟  .00

 ب( پیشینه نبی  الف( چهره بسیار زیبا و جذابی داشته باشد.      
  د( یاوران و دوستان ج( محتوای دعوت      

رِجنُّ َعلری  .00
ْ
ْنُس َوال ِ

ْ
ِئِن اْجَتَمَعِت اْل

َ
ْل ل

ُ
رُهْم ِلرَبْعض    این آیه داللت بر هه رکنی از ارکان  معجزه می کند؟ ﴿ق ُِ رْو کراَن َبْع

َ
ُتوَن ِبِمْثِلرِه َول

ْ
رْرآِن ال َیرأ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ُتوا ِبِمْثرِل هرذ

ْ
ْن َیرأ

َ
أ

 
 
هیرا

َ
 ﴾              ظ

  د( جامعیت  قرآن ج( تحّدی    ب( اعجاز غیبی الف( اعجاز علمی قران       
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هِ   .01
َّ
ْیِر الل

َ
ْو کاَن ِمْن ِعْنِد غ

َ
ْرآَن َو ل

ُ
ق

ْ
ُروَن ال ال َیَتَدبَّ

َ
 ف

َ
 این آیه داللت بر کدام یک از وجوه اعجاز قرآن می کند؟ ﴿أ

 
 َکثیرا

 
َوَجُدوا فیِه اْخِتالفا

َ
 ﴾ ل

 ب( اعجاز غیبی  الف( اعجاز علمی قران     
  د( هماهنگی و سازواری درونی قرآن ج( ناتوانی بشر از مقابله با قرآن            

ی   َرِغُبوا َعِن »حدیث   .07
َ
ْهِل َبْیِتِه ِإل

َ
ی اللُه َعلیه َو آله َو أ

ّ
ِه َصل

َّ
ِه َو اْخِتَیاِر َرُسوِل الل

َّ
 بیانگر هیست؟« اْخِتَیاِرِهْم اْخِتَیاِر الل

 ب( مردم می توانند در تعیین امام خود نقش داشته باشند.  الف( امامت امری الهی است. 
  د( وجود امام ضروری است.  ج(  امامت به امر خدا و انتخاب مردم بستگی دارد.     

 کدام  قسمت از آیه ابتالء ،  اشاره به عصمت امام دارد؟  .06
ُهنَّ   الف(  َو ِإِذ اْبَتلی  َتمَّ

َ
ُه ِبَکِلماٍت َفأ اِس ِإماما      ِإْبراهیَم َربُّ  ب(  قاَل ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّ

تي یَّ اِلمیَن   د( قاَل ال َیناُل َعْهِدي    ج( قاَل َو ِمْن ُذرِّ   الظَّ
ْمِرنا َو   .09

َ
ة  َیْهُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
ناُهْم أ

ْ
نا عاِبدینآیه  ﴿َو َجَعل

َ
کاِة َو کاُنوا ل الِة َو إیتاَء الزَّ َخْیراِت َو ِإقاَم الصَّ

ْ
ْیِهْم ِفْعَل ال

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
 ﴾ داللت بر کدام یک از ویژگی های امام دارد؟ أ

  د( والیت تشریعی ج( والیت تکوینی       ب( صاحب الف( بندگی               
 ؟نیستکدام یک، از دالیل نیاز به امام     .01

 ب( تبیین دین ـ تحقق دین  الف( جلوگیری از انحراف در دین 
  د( اجرای حدود الهی ج( جنگ با دشمنان دین

 کدامیک، تفسیر آیه شریفه ﴿إهدنا الصراط المستقیم﴾ است؟  .01
 «رسله و واتر إلیهم أنبیائهفبعث فیهم »ب(  «موصوف باآلیات، معروف بالعالمات»الف(   

  «استزادة فی المعرفة برّبه و بعظمته و کبریائه»د(  «فطرهم علی معرفته أنه رّبهم»ج( 
 ؟نیستکدام یک، از دالیل توحید   .03

 ب( خبر دادن همه انبیاء از یکتایی خداوند الف( عدم تعدد خدایان 
  فطرت بر وحدانیتد( گواهی  ج( وجود هماهنگی در هستی

   کدام یک، در پاسخ به شبهه وجود انسانهای ناقص الخلقه به کار می آید؟  .09
 ب( مقصر بود پدر و مادر آنها الف( خداوند احسن الخالقین است. 

  د( همه موارد  ج( همه نقصانها مستقیم و غیر مستقیم به خود انسان بستگی دارد.
 کدام یک، درباره آیه والیت صحیح است؟  .00

 در ابتدای آیه دلیل بر حصر است« إّنما»ب( لفظ  است.« ولی»الف( اولی به تصرف بودن، معنای درست واژه  
  د( همه موارد در این آیه باشد« ولی»ج( محب و صدیق نمی تواند از معانی درست 

 ؟نیستکدامیک، صحیح   .00
 که از کماالت ذاتی، بهره کمتری دارند ظلم شده است. الف( به کسانی 

 ب( تساوی و شباهت مردمان، نشانه عدالت خداوند است.
 ج( تفاوت گذاشتن، نشانه ظلم و ستمکاری است.

  د( همه موارد
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ْد َبَعْثنا في﴿  .01
َ

ق
َ
َه َو اْجَتِنُبوا   َو ل

َّ
ِن اْعُبُدوا الل

َ
ة  َرُسوال  أ مَّ

ُ
وَت ُکلِّ أ

ُ
اغ    اشاره به کدام یک از انواع توحید دارد؟ ﴾الطَّ

  د( عبادی ج( افعالی   ب( صفاتی الف( ذاتی   
   کدام یک، از معانی لغوی معاد می تواند باشد؟  .07

  د( همه موارد ج( مکان بازگشت ب( زمان بازگشت الف( بازگشتن 
 کدام یک، از آثار اعتقاد به معاد است؟  .06

 ب(  نیرو بخشیدن به انسان الف( آبادانی دنیا 
  و آسایش بیشتر  هد(  رفا ج( باال بردن توقع انسان از خدا

 ؟نیستکدام یک، از اسباب انکار معاد    .09

  د( جهالت ج( میل به ظلم ب( غفلت از قدرت الهی الف( گریز از مسئولیت 
 برزخ با ... آغاز می شود و تا ... ادامه خواهد یافت.  .01

 ب( مرگ ـ شروع قیامت الف( سکرات موت ـ قیامت 
  د( سکرات موت ـ ورود به بهشت و جهنم ج( ورود نکیر و منکر ـ ورود به بهشت و جهنم

 مهم ترین و حساس ترین بخش از حیات پس از مرگ، مسأله ... است.  .01

  د( نشر ج( حشر   ب( برزخ قبرالف(  
 کدامیک، صحیح است؟    .13

 در منابع وحیانی، صحبتی از بهشت برزخی و بهشت آخرتی نشده است. (الف 
 در آخرت، بهشت و جهنم، صبح و شام ندارند. (ب
 در برزخ مؤمنین با خانواده شان دیدار نمیکنند. (ج
  در برزخ کافرین با اهلشان دیدار ندارند. (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


