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 ؟ستیاصل در اسالم چ نیتر یاساس.1
 .معادد                             .عدلج                          نبوت و امامت.ب                    دیتوحالف.

 

 ؟ها از نظر اسالم کدامند دهیعق نیفاسدتر .2
 .تفکر مرجئهد                        و غلو ضی.تفوج                      ضی.شرک و تفوب                 شرک و غلو الف.

 

 ؟باطل به چه معناست ضیتفو. 3
 میهمه کارها را به خدا واگذار کنالف.

 نباشد یهخود مستقل باشند و قضا و قدر ال ی.بندگان در کارهاب
  از کارها به ائمه)ع( تفویض برخی.ج
 هیچکدام.د
 

 ؟ستین حیصح دهیکدام عق0 4
  ...مستقل و به اذن ا ریقادر بودن عبد بر افعال خود به طور غالف. 

 ینوو ثا یمستقل و بر طبق مصالح عارض ریو خلق و رزق به طور غ مارانیب یو شفا اءیقدرت عبد بر اماته و اح .ب
  خدا به طور اطالق  ریبه غ اطالق اماته و رازق و خالق .ج
 مطلق ریشفا به طور غ یعاد ریغ ایو  یسبب عاد یخدا به معن ریبه غ یاطالق شاف .د
 

 ؟شرک است ایغلو  دهیکدام عق.5
 قرار دهد یبشر عیخداوند ممکنات را مط نکهیاعتقاد به ا الف.

 هددمالئکه به بشر ب یها تیاز نوع مأمور ییها تیمأمور خداوند ممکنات را نکهیاعتقاد به ا .ب
 ندبود یات عالو واجد مقام یهال تایعالم مشمول عنا نیدر عوالم قبل از ا (ع)و ائمه  (ص) امبریانوار و ارواح پ خداوند نکهیاعتقاد به ا .ج
 شده است.  ضیبه طور مستقل تفو (ع)عالم به ائمه  نیخلقت ا نکهیاعتقاد به ا .د
 

 ؟باطل است دهیکدام عق .6
 هستند یخداوند به ما سو ضیوصول ف یمجار (ع)ائمهالف. 

  با خداوند مرتبط شود  تواند ینم ضیف یو بدون واسطه مجار مایمستق یبنده ا چی.هب
 او هستند تیمش یانسانها به اذن خداوند مأمور خدا و عامل اجرا ی.برخج
 دارند تیانسانها به اذن خدا فاعل ی.برخد
 

 ؟است .................ن فعلآقر .7
  خداوند الف.

 امبری.پب
 لی.جبرئج
 .عقل اول و صادر اولد
 

 ؟ستین حیصح نهیکدام گز .8
 ستیعبد مستقل ن یو فاعل بالواسطه آن عبد است ول شود یعبد واقع م اریفعل به اخت .أ

 است یهمطلق ال تیاز عبد طبق مش یاریصدور فعل اخت .ب
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از آن عبد  رونیو ب قواعد است سنن و نیعبد محدود به ا اریقدرت و اخت رهیواقع نخواهد شد و دا یزیچ یهال ریو تدب تیومیاز سلطنت و ق رونیب .ج
 ستین یاریرا قدرت و اخت

  ندارد  یتحت قدرت خداوند است و انسان قدرت زیهمه چ یافعال دیطبق توح .د
 

 ؟است حیصح نهیگز.کدام 9
 ستین هیدور گونه بوده و قابل توج دیبه توح اءیدعوت انبالف.

 و نبوت آنان است دیمتوقف بر اثبات توح دور دیبه توح اءیدعوت انب .ب
  بشر است  یعقل یو به کار انداختن قوا اتیاست و در واقع استخراج فطر حیصح دور دیبه توح اءیدعوت انب .ج
داشته  مانیا بیالم غعبه خدا و  ابتدا دیلذا با شود یکه بر آنها نازل م ییمربوط است به دعوت آنان به رسالت خود بر وح دیبه توح اءی.دعوت انبد

 میباش

 ؟است ج(ع)مربوط به امام زمان  اتیکدام آ.10
  ... السماوات ئ االرض یآل عمران : و له اسلم من ف الف.

 ... االرض اقاموا الصلوة یان مکناهم ف نیحج: الذ 41.ب
 کله نیالد یعل ظهرهیالحق ل نیو د یارسل رسوله بالهد ی: هو الذ بهتو 33 .ج
  همه موارد  .د
 

 ؟ستین حیدر مورد امامت صح نهیکدام گز.11
    ستیامامان ن یاکرم ثابت است برا امبریپ یکه برا یتیوالالف.

 امام از جانب خداوند لطف است نیی.تعب
 ادامه داشته باشد دیبا یاست و به صورت تواتر و توال ازیم اعصار مورد نا.امامت بر خالف نبوت در تمج
 نخواهد بود تیبدون صاحب وال ی.امامت لطف عام است و مصلحت آن در همه عصرهاست و جامعه بشرد
 

 ؟نمی باشد حیصح یدر باره نظر اسالم در مورد نظام طبقات نهیکدام گز.12
 است اسالم رشیذدمورد پاستفاده کنن یشتریب یاز نعمتها شتریاستعداد ب ایو  شتریبا تالش ب یبرخ نکهیا یبه معن ینظام طبقاتالف.

   ستین دییمورد تأ ینوع نظام طبقات چی.در اسالم هب
 ستین رشیورد پذاشند مبطبقه خاص  کیدر  نکهیطبقه محروم و برخوردار و محکوم بودن هر دسته از مردم به ا یبه معنا ی.نظام طبقاتج
ه تالش هر آن بسته ب و فراتر از المال استفاده شود تیاز ب ازیهمه فراهم شود و در صورت ن یبرا دیتا حد معاش متوسط با دیگو ی. اسالم مد

 باشدیشخص م

 ؟ستیچ یفرد تینظر اسالم در مورد مالک13 .
 است رشیمورد پذ یفرد تیمالکالف.

  ستین یزیمالک چ یاز آن خداوند است و کس تیمالک.ب
  خواهند بود  یاعتبار تیمالک یبه اذن خدا افراد دارا یاز آن خداوند است ول یقیحق تی.مالکج
 به عنوان حاکمان جامعه است یااله یاز آن خداوند و از آن خلفا تی.مالکد
 

 ؟امامت عامه و خاصه به چه معناست.14
  انیعیامامت بر ش یعنیخاص و امامت خاصه  یامامت بر عموم مردم نه بر محدوده ا یعنیامامت عامه  الف.

 عهیامامان همه فرق ش یعنیامامان اهل سنت و امامت خاصه  یعنی.امامت عامه ب
  اص خ یامامت فرد یعنیامام است و امامت خاصه  یچه شخص نکهیتن افاصل امامت بدون در نظر گر یعنی.امامت عامه ج
 روند یمعنا بکار م کی.امامت عامه و خاصه دو لفظند که به د
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 ؟است امامت عامه کدام. مباحث 15
 جامعه به امام و منصوب بودن امام ازینالف.

  .مفهوم امامت و اوصاف امامب
  .وجوب معرفت و اطاعت امامج
  .همه موارد د
 

 ؟ستیامامت چ یاصطالح یمعنا. 16
 و مقتدا شوایپالف.

   )ص(امبریمردم و به واسطه پ یایو دن نیعامه در امور د استی.رب
 یجامعه اسالم یاسی.حاکم سج
 مردم ینید عامه در امور استی.رد
 

 ؟شود یخوانده م ییها ندبه در چه زمان. دعای 17
 جمعهالف.

 ریغد دی.عب
 فطر و قربان دی.عج
  .همه موارد د
 

  ........ نصوب بودن امامت از طرف خداوند. م18
  است  ینقل لیو هم به دل یعقل لیهم به دلالف.

 است ینقل لی.فقط به دلب
 نیست عموم مردماست و به انتخاب  امبری.به انتخاب پج
 .به انتخاب نخبگان جامعه و اهل حل و عقد استد
 

 ؟ستین حیصح نهیکدام گز )عج(درباره امام زمان.19
 است یو سن عهیامامت امام زمان مورد اتفاق شالف.

 است نیمورد اتفاق همه فرق مسلم شانی.امامت امام زمان و اصل ظهور اب
  است  نیمورد اتفاق همه فرق مسلم اتیبا تمام جزئ )عج(.امامت، ظهور و حکومت امام زمانج
 ثابت شده است )ص(امبریبه طور متواتر از پ)عج( .امامت امام زمان د
 

 ؟کدامند)عج( ادله وجود امام زمان 20 .
 (ع) نیو ائمه طاهر (ص)اخبار متواتر از حضرت رسول اکرم الف.

 از خواص آن حضرت یو بعض (ع) ی.إخبار امام عسکرب
 شانیا ارتیو تشرف صدها نفر به ز ج(ع) ی.صدور معجزات و کرامات از طرف حضرت مهدج
  همه موارد .د




