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 2سطح  -علوم اسالمیآشنایی باکتاب:

1 

 
 چه شاخصه های اصلی در تعریف حلاظ شده است؟ ،علم کالمازبا توجه به تعریف جامع  -1

 روش وغایت وتاریخالف: 
           ب: موضوع ، غایت علم کالم 

  ج: روش ، موضوع و غایت علم کالم 
 د: موضوع ، روش و تاریخ علم کالم  
 
 چیست ؟ ه را از دیگر فرق جدا می کندمسئله اعتقادی که مرجئ -2

 : ایمان و کفر د                                          ج: نبوت                                   ب: معاد                           الف: امامت 
 
 کسب به چه معناست ؟نظریه  -3

    الف : وقوع فعل همراه و همزمان با قوه حادث است 
 دث ب: وقوع فعل با اراده حا 

  ج: وقوع فعل با اراده اهلی 
 د: وقوع فعل در اختیار حادث بدون دخالت اراده اهلی 

 
 چیست ؟ وندنظریه امامیه در خصوص رویت خدا -4

  الف : خداوند در آخرت برای مومنین قابل رویت است 
 ب: خداوند در دنیا و آخرت قابل رویت است  

  است ج: خداوند در دنیا برای مومنین قابل رویت 
 د: خداوند به هیچ صورت در دنیا وآخرت با چشم قابل رویت نیست 

 
 ؟از کدام یک از متکلمان می باشد  «جترید االعتقاد»کتاب -5

 م اهلدی تضی علد: سید مر                    ج: عالمه حلی                        ب: خواجه نصیرالدین طوسی                         الف : شیخ طوسی 
 
 شیخ مفید در شناخت حقایق دین و مباحث کالمی کدام روش را اصل می دانست ؟ -6

 : فقط آیات صریح قرآنی د                  ج: قرآن و احادیث                                 ب: عقل به تنهایی                           تلف : عقل و نقل
 
 سطو چیست ؟موضوع فلسفه از نظر ار -7

 : ما بعد الطبیعه د                     ج: موجود مبا هو موجود                                    ب:قضایای علم              الف: مباحث اعتقادی )اهلیات(
 
 مهمرتین اختالف زیدیه با امامیه چیست؟ -8

 : ایمان و کفرد                              ج: رویت خداوند                       با ستمگران ی علنب: جهاد                            الف: مساله معاد 
 
 ؟ ه استاولین برهان وجوب امکان به شکل کامل در آثار کدام فیلسوف دیده شد -9

 : مالصدرا  د                                 ج : ابن سینا                                           ب: فارابی                                الف: ارسطو 
 

 مهمرتین منابع فلسفه اشراق کدام یک از موارد ذیل می باشد ؟ از-10
 : حکمت متعالیه د                       ج: متون باستان شناسی                                  ب: تاریخ اسالم                            الف: فلسفه مشاء

 

 
 

 ق و شهود سهروردی چه مقدماتی را الزم دارد ؟ااشر -11
 سیر قرآند: آشنایی با تف                             ج: معرفت ا...              اهده و تهذیب نفسجمب:                         الف: معرفت نفس

 
  

 کدام یک از متون ذیل از آثار مالصدرا می باشد ؟ -12
 : گوهر مرادد                        ج: اموال املعارف                           ب: تقویم االیمان                   الف : احلکمه املتعالیه 

  
 صدرا مالک احتیاج به علت چیست ؟از نظر مال -13

 علت  وجود معلول بهنسبت د:                  ج: فقر وجودی و ضعف رتبه ای وجود                       قدیم بودن وجودب:              الف: حادث بودن وجود 

 
 

 ؟ کدام استموضوع ثابت در حرکت جوهری از منظر مالصدرا  -14
 : ماده اولی د                                   ج: وضع                                         ب: کیف                             الف: کم

 
 جنبه های عرفان کدام یک از موارد ذیل می باشد ؟ -15

 عی و درونی : اجتماد                             ج: فرهنگی و سیاسی                       ب: درونی و بیرونی                      الف : فرهنگی و اجتماعی
 



 تا طبابتچهل منزل  كتاب   سیر مطالعاتيمسابقه كتابخواني 
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 از منظر عرفا موضوع عرفان حقیقی چیست ؟ -16
 : عبادات و ریاضت د                           ج: خداوند و اوصاف او                            ب: امام شناسی                          الف: سعادت اخروی 

 
 ؟کدام استین ویژ گی دوره دوم تصوف مهمرت -17

 د: حرکت به سوی عرفان نظری             ج: گسرتدگی تصوف           ب: جنبه های عبادی تصوف              نبه های اخالقی و عملی تصوف الف : ج
 

 کدام یک از افراد ذیل از عرفای قرن پنجم هستند ؟ -18
 لخی د: موالنا جالل الدین ب                 حممد قونوی  ج: صدرالدین                 ب: ابوحامد حممد غرالی                     الف: جنم الدین کربی

 
 توسط چه کسی منتشر شد ؟  «مقائد ابن حممد عربی» -19

 زالید: الوحامد حممد غ               ج: موالنا جالل الدین بلخی                      ب: صدرالدین قونوی                   الف : جنم الدین کربی 
  

 دوره پنجم از تصوف همزمان با چه قرنی بود؟ – 20
 : قرن پنجم د                                 ج: قرن نهم                               ب :قرن هفتم                              الف : قرن ششم 


