
سواالت تستی:

اگر ثواب و عقاب اخروي را نتیجه تجسم اعمال دنیوي انسان بدانیم، و اگر افرادي که به آنان تکلیفی ابالغ نشده مجازات - 1

نشوند معیار عدل باشد، نام این عدل ها چیست؟

تکوینی-جزایی-دتکوینی- تشریعی-ججزایی -تکوینی- جزایی          ب-تشریعی- الف

تر هاى خوش نما نازكتر و پوست سبزهروید، سختشاخه درختى که در بیابان مى« مفهوم این سخن امام علی(ع) چیست؟ - 2

».تر و خاموشى آنها دیرتر استو آتش گیاهان صحرایى افروخته

استعدادها  شرور عامل شکوفایی-بها                        غفلت از  بیداري شرور عامل -الف

شرور آزمونی از آزمون هاي الهی-داى به بندگان خاص شرور، هدیه-ج

کدام گزینه بیانگر صفات ذاتی ثبوتی خدا می باشد؟- 3

عدالت الهی-خالقیت              د- جعلم الهی-بعلم به ذات اشیاء          - الف

اشاره به کدام ویژگی امور فطري دارد؟» فطر النّاس علیها ال تبدیل لخلق اهللا« آیه- 4

همواره ثابت اند                                           -در همه افراد آن نوع یافت می شوند                         ب- الف
در ذات همه است-دندارند  و تعلّمنیاز به تعلیم-ج

ز براهین اثبات خدا دارد؟اشاره به کدامیک ا» سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتّی یتبین لهم الحق«آیه شریفه- 5

عدالت       د- هماهنگی        ج- حکمت   ب- فطرت الف-

آفریده شده اند و دوباره به خاك بر می گردند»، دلیل بر چیست؟6  اینکه در قرآن آمده، «انسانها از خاك -

معاد جسمانی           د الف  هستی بخشی خدا          ج- وجود قیامت         ب- مرگ و موت انسان ها- -

آیه «لکلّ امه اجل و اذا جاء اجلهم ال یستاخرون ساعه و ال یستقدمون» اشاره به کدام نوع مرگ دارد؟7  -

ب الف  مرگ تن و قلب           ج - مرگ افتخارآمیز    د - مرگ فرد و جامعه         مرگ قلب و روح      - -



اشاره به چه چیزي » به آسمان نگاه نمی کنید که چگونه برافراشته شدهآیا به شتر نمی نگرید، چگونه خلق شده و« آیه شریفه- 8

برهان هدفمندي- دبرهان نظم-جبرهان فطرت        - ببرهان علیت      -الفدارد؟

تکثر بر نمی خدا یگانه و بی همتا و بی مانند است، ذاتش تعدد و « این تعریف، بیانگر کدامیک از مراتب توحید می باشد؟ - 9

توحید در اطاعت- دتوحید ذاتی - توحید در ربوبیت       ج- توحید در خالقیت     ب- الف». دارد

تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده، برپایه عدل و دادگري است و این را عدل..... گویند. -

د) الهی ج) تشریعی ب) جزایی   الف) تکوینی

روز کبیر          ب الف  روز فردا                  ج - روز ندا            - د- روز فریاد -

آیه شریفه« افال ینظرون الی االبل کیف خلقت » اشاره به چه چیزي دارد؟ -

ب  برهان علیت برهان هدفمنديالف- د- برهان نظم ج- برهان فطرت    -

«نضع الموازین القسط الیوم القیامه فال  خدا در روز قیامت در میان افراد به عدل رفتار می کند، به این نوع عدل چه گویند؟ -
د) هیچکدام ج) تشریعی      ب) تکوینی  جزایی   الف) تظلم نفس شیئا».

آفریده شده اند و دوباره به خاك بر می گردند»، دلیل بر چیست؟ اینکه در قرآن آمده، «انسانها از خاك -

هستی بخشی خدا          د الف  معاد جسمانی           ج- وجود قیامت         ب-

همه اعمال آدمی، مورد سوال واقع می شوند.  الف  ب- واقع می شوند  حق النّاس و حق الهی مورد سوال -

د  همه اعمالی که از روي آگاهی بوده، مورد سوالند.      فقط حق النّاس، مورد حساب الهی واقع می شوندج- -

-

ب الف  تجسم اعمال     الف و ب- د- عصیانگري انسان       ج- معاد جسمانی        -

صحنه محشر را ............. و یوم التّناد گویند، چرا که دوزخیان، بهشتیان را صدا می زنند. - 11

 10

 12

 13

 14

در روز قیامت بر علیه اوست، دلیل بر ....... آیاتی که نشان دهنده شهادت اعضاء انسان،  16

مرگ و موت انسان ها - -
قطعا شما از آنچه انجام می دادید بازخواست می شوید. بر اساس آیه «و لتسئلنّ عما کنتم تعملون»؛  



 1اسالمیاندیشهدرسنمونه سواالت 

؟دهیدتوضیحو ه دبرخداراناماثباتبراهین- 1

؟ و ویژگی هاي امور فطري چیست؟شوندمیتقسیمدستهچندبخشبهبنویسیدامورفطريوکنیدفراتعریفطرت-2

؟دهیدتوضیحرا نام برده و خداشناسیبودنفطريدالئل-3

؟صراساسی سازنده آنرابنویسیداعننموده ونظم راتعریف - 4

؟ن نظم درعالم رابنویسیدساختارمشترك برها-5

شردرجهان ناشی ازچیست وچه فایده اي براي انسان دارد؟- 6

؟نمونه هاي مشابه معاددرقران رانام ببرید- 7

سه مورد از پاسخهاى متعدد اندیشمندان دینى به مسأله شرور را با توضیح ذکر کنید؟-8

مورد)8راههاي رسیدن به بهشت را نام ببرید؟(-9

را نام برده و توضیح دهید؟ها در قرآنرگانواع م- 10

مراتب توحید را نام برده و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید؟-11

را نام برده و تعریف کنید؟آنام اقسعدل چیست؟ -12

مورد)8اوصاف روز قیامت را نام ببرید؟(-13

نام ببرید؟به طور کامل گواهان روز رستاخیز را -14

؟را بیان کنیددلیل تحقیق انسان پیرامون معاد ومعاد چیست؟ - 15

ویژگی هاي قانونگذار در تعیین قانون براي بشر چیست؟-16

دالئل عبادت انسان چیست؟-17

را به دلخواه توضیح دهید؟ دو موردرا نام برده و و حکمت هاي نماز اسرار از موردشش - 18

ت دیگر مهترین سواالت روز قیامت چیست؟ل می شود؟ و یا به عباردر روز قیامت از چه چیزهایی سوا-19

صفات خداوند را نام برده همراه با مثال تعریف کنید؟- 20

دهید؟را به دلخواه توضیحدو مورد صفات ذاتی ثبوتی خدا را نام برده و -21

انواع معاد را نام برده و تعریف کنید؟- 22


