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 42/30/30 اترخی ربگزاری:

ن:بارم  39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  43 امتحا

ح:  سال دومنیم جلد اول: از ابتدای کتاب تا ابتدای افعال الهی محدوده:  خانم وجیهه اشرفی انم طّرا

 دقیقه 33زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: دوم بهمن     

 نام پدر:

  نمره   الم()علیه السمدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 5/0 ؟نمی باشدکدام گزینه صحیح  ـ1

 الف( ترکیب جسم از ماده و صورت ترکیب خارجی نامیده می شود

 ب( در آیاتی از قرآن کریم وصف وحدانیت خداوند بالفاصله پس از وصف قهاریت آمده است

 ج( وحدت خداوند از قبیل وحدت حقیقی است

 بر بساطت ذات خدا داللت دارد« قل هو اهلل احد » عبارت  د(

 نمره 5/0 ـ کدام گزینه به مفهوم توحید صفاتی اشاره دارد؟2

 ب( بین ذات و صفات الهی وحدت خارجی برقرار است     الف( ذات الهی با اوصافی مانند علم و قدرت، تغایر مفهومی ندارد

 د( گزینه ب و ج         ج( صفات الهی زاید بر ذات او نیست

 نمره 5/0 گزینه صحیح را در مورد توحید افعالی انتخاب نمایید؟ـ 3

 الف( توحید افعالی به معنای قبول مطلق فاعلیت سایر موجودات و انکار نظام علت و معلول نیست

 ب( فاعلیت مخلوقات خداوند در عرض فاعلیت الهی قرار دارد

 ده ی خداوند قرار داردج( سنت های الهی در طول ارا

 د( قبول سنت های جاری در طبیعت فاعلیت الهی را محدود می کند

 به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟« لو کان فیهما آلهه اال اهلل لفسدتا » و« قل اهلل خالق کلی شیء » ـ آیات شریفه ی 4

 د( ربوبیت ـ خالقیت  لقیت ـ ربوبیتج( خا  ب( خالقیت ـ خالقیت  الف( ربوبیت ـ ربوبیت

 نمره 5/0ـ از دقت در کدام آیه مفهوم توحید در عبادت به دست می آید؟ 5

 ب( لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر   الف( ذلکم اهلل ربکم خالق کل شیء

 د( و اَنِ اعبدونی هذا صراط مستقیم  ج( قل اغیر اهلل ابغی ربّا و هو ربّ کلِ شیء

 نمره 5/0 تصور استقالل موجودی غیر خداوند در اصالح و تنظیم امور بخشی از عالم منجر به شرک در...... است؟ـ 6

 د( والیت   ج( توحید ذات   ب( خالقیت   الف( ربوبیت

 نمره 5/0 ـ فهم درست آفرینندگی موجودات در طول آفرینندگی خداوند بیانگر توحید...... می باشد؟7

 د( والیت   ج( مالکیت   ب( خالقیت   بیتالف( ربو



 

 نمره 5/0بیانگر توحید در.......... می باشد؟ « انّ الحکم اال اهلل » ـ آیه ی 8

 د( تشریع   ج( والیت   ب( خالقیت   الف( الوهیت

 نمره 5/0 یک از صفات خداوند اشاره دارد؟ به ترتیب به کدام« کلّم اهلل موسی تکلیما » و « وهلل المشرق و المغرب... » آیه ـ 9

 ب( صفت سلبی )نفی مکان( ـ متکلم بودن خدا    الف( تغییر قبله ـ کالم الهی

 د( تغییر قبله ـ صفت ذاتی   ج( قابل رؤیت نبودن خدا ـ صفت ذاتی

 نمره 5/0 ؟نیستـ در موضوع اراده الهی و اقسام آن و مشیت کدام گزینه صحیح 11

 لف مراد در اراده تکوینی غیر ممکن ولی در اراده تشریعی ممکن استالف( تخ

 ب( عمومیت اراده و مشیت الهی یعنی این که شامل همه افعال می شود

 د( گزینه الف و ب صحیح است  ج( اراده ذاتی برخالف اراده فعلی خدا حادث نیست

 (070)ص نمره 5/1ی بنویسید؟ ـ دو تا از معانی حکمت را همراه با یک دلیل بر حکمت اله11

 (022)ص نمره 1وجوب الوجود یدل علی سر مدینه به ترتیب چه می باشد؟ ـ منظور از عبارت و ال کَونٌ موصوف، 12

د وآیـا موجـب محـدودیت قـدرت     با بیان اقسام محال، مشخص کنید قـدرت خـدا بـه کـدام قسـم ازمحـال تعلـق نمـی گیـر         ـ 13

 (022)ص نمره5/1خداست؟

 (005)ص نمره 5/0در روایات مربوط به کدام یک از صفات الهی است؟ « بصیر » و « سمیع » فت ـ دو ص14

 (017)ص نمره 1ـ یک دلیل بر علم خدا در موضوع علم خدا به ذات خود و یا علم خدا به اشیاء بنویسید؟ )فقط یک مورد( 15

 (197)ص نمره 1ـ مسلک تشبیه و تعطیل را به اختصار توضیح دهید؟ 16

 (007)ص نمره 5/0ـ احتیاط محققان در استعمال اسامی خدا چیست؟ 17

 (191)ص نمره 1ـ یک مورد از تقسیم بندی صفات الهی را به اختصار توضیح دهید؟ 18

 (177)ص نمره 1ـ یکی از عوامل شرک در قرآن را با ذکر آیه بنویسید؟ 19

 (159)ص نمره 1ـ شرک در خالقیت، شرک در تشریع یعنی چه؟ 21

 (121)ص نمره 5/0ناظر به کدام توحید است؟  )علیه السالم(ـ الطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، از سخنان امام علی 21

 (122)ص نمره 5/0ـ حقیقت عبادت چیست؟ 22

 (107)ص نمره 1ـ چرا مقام الوهیت فقط شایسته ذات مقدس خداست؟ 23

در سوال هشام می فرماید و عبارت الحول و القوه اال باهلل در  )علیه السالم(صادق که امام « اتصال التدبیر و تمام الصنع » ـ عبارت 24

 (101)ص نمره 1رابطه با کدام یک از شاخه های توحید است؟ 

 (91)ص نمره 1ـ توحید صفاتی یعنی چه و یک دلیل برای آن بنویسید؟ 25

 موفق باشید     (22)ص نمره 1ـ برهان نظم و یا برهان امکان و وجوب را تقریر نمایید؟ 26


