
  )1اندیشه اسالمی (سؤاالت تشریحی 

  .ی و حضوري را تعریف کنیدولعلم حص ؟ابعاد روح انسان کدام است -1

    

  ادراکی                                                  

  

   روح انسان ابعاد          

         

  گرایشی                                                        

  

براي انسان حاصل  از طریق دو قواي حسی و عقلی ، ها و مفاهیم ذهنی شناختی که از طریق صورت حصولی:علم 

کند علم  شنود و یا از طریق قوه عقل و استنباط به آن علم پیدا می بیند یا می مانند اینکه انسان چیزي را می شود می

  شود. می حصولی گفته

اسطه اي وجود ندارد و انسان مستقیماَ به متلعق شناخت و یا وجود واقعی و عینی آن و درعلم حضوري حضوري:علم 

   آگاهی دارد که به آن علم حضوري می گویند، مانند آگاهی انسان به حاالت روانی و احساسات و عواطف خود.

  ه تبیین شده است؟رابطه ایمان و عقل در اسالم چگون چه تعریف و عناصري دارد؟ ایمان از نگاه امام رضا (ع) -2

  ایمان ، تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاست.

نگامی که بحث ایمان وعقل مطرح ازدیدگاه اسالم ، ایمان دینی ، منافات با عقل ندارد و در حوزه فلسفه دین ، ه

ه خداوند به وهبت الهی است کقداست که عقل و دین دو مشود منظور ازآن بحث، رابطه ایمان و عقل است . اسالم معت می

  کند. میو آدمی با عقل و دین می تواند به سعادت جاودانه برسد. عقل ، دین را و دین ، عقل را تأیید  بشر ارزانی داشته

  دانند. روایات اسالمی عقل را حجت باطنی و راهنماي مؤمن می

  .یکی را توضیح دهید ،له شر را ذکر نمودههاي مسأ راه حل - 3

  ناشی از جزئی نگري )3                      از آزادي انسان ناشی )2         ان مادي         الزمه جه )1

 .است کرده ها را نیز به او الهام ها و بدي خداوند به انسان نعمت آزادي و اختیار ارزانی داشته و خوبی ناشی از آزادي انسان:

تواند با اختیار راه  . آدمی میاي تکامل به انسان هدیه فرموده استبخشی را از طریق رسوالن بر سعادتچنین دستورهاي  هم

تواند نافرمانی کند و به وجدان و دستورهاي الهی رو نکند.  کند و می از وجدان و پیامبران الهی است طیتکامل را که پیروي 

و عذاب دیگران است ، بنابراین شر در  دهند که الزمه این اعمال رنج میاي انجام  یان با اختیار خود اعمال شرورانهبرخی آدم

  جهان از شرارت انسان حاصل می شود و شرارت انسان نیز ناشی از آزادي و اختیار او است.

  کدام از اهمیت بیشتري برخوردارند؟ ،متعلقات ایمان را بر اساس آیات قرآن ذکر کرده -4

  لت پیامبر اسالم و انبیاي گذشته   ایمان به رسا )3     ایمان به آخرت  )2       ) ایمان به خدا  1

  ایمان به عالم غیب. )7        ) ایمان به امامت 6    ) ایمان به مالئکه  5    ایمان به قرآن و کتب الهی پیشین  )4

برخوردارند و اصول دین ازمیان این متعلقات ، ایمان به خدا ، ایمان به رسالت و ایمان به معاد از اهمیت ویژه اي 

  اند. شدهمحسوب 

  

 ادراك نظري

 ادراك عملی

 حیوانیگرایش 

 انسانیگرایش 

 حضوريعلم 

 حصولیعلم 



  .یکی را توضیح دهید ،اقسام عدل الهی را نام برده ،عدل را تعریف کرده -5

  رود میالهی ازاصول دین ومذهب به شمار امامیه عدلاي که به نظر گونه اي دارد به اسالمی اهمیت ویژهتفکردرصفت عدل 

  مقصود از عدل، قراردادن هر چیز وهر کس در جاي مناسب خود است.

  ) عدل جزایی3                     ) عدل تشریعی   2      عدل تکوینی      )1: انواع عدل

معناي عدل در نظام تکوینی یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی به هر موجودي به اندازه  عدل تکوینی:

ه ضافه او وجود و کمال اء ببه اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیو به تعبیري خدا  است یستگی و قابلیت او نعمت دادهشا

  کرده است.

  .صفات ثبوتی و سلبی و صفاتی ذاتی و فعلی را همراه با مثال تعریف کنید - 6

اي  ها به گونه نبود آن د و جنبه وجودي و ثبوتی دارند ونکمالی از کماالت خداوند را بیان می کن صفات ثبوتی: -

  حیات وقدرت  ردد مانند علم ،گ می نقص محسوب

  د مانند جهلنقص و کاستی را از خدا نفی می کنن صفات سلبی: -

  د مثل علم و قدرتناز ذات الهی انتزاع می یاب صفات ذاتی: -

  خالقیت  و رازقیت.صفت از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند مانند  صفات فعلی: -

  برهان علیت را توضیح دهید. - 7

ت که از گذر معلولیت عالم به وجود خدا پی می بریم . این برهان و معلولی اس هاي اثبات وجود خدا ، برهان علی از راه

را به گونه مختصر می توان چنین بیان کرد. جهان معلول است و هر معلولی نیازمند علت است بنابراین جهان نیازمند علتی 

  وجود دارد. است که آن علت یا خدا است یا در نهایت به خدا می رسد . از این رو خدا

  یک مورد را توضیح دهید. ها چیست؟خودشناسی بر سایر دانش و ضرورتحان یل رجدال -8

 مقدمه کمال انسانی ) 1

 پیش درآمد جهان شناسی) 2              

 خداشناسیمقدمه ) 3              

 مشکالت انسان حالل) 4              

شناسی مقدمه خداشناسی است. شناسد. خودهر کس خود را بشناسد پروردگارش را می مقدمه خداشناسی: -

فطرت آدمی با معرفت خدا عجین است، دعوت به خودشناسی دعوت به خداشناسی است. وجود انسان وجودي 

تواند آفریننده خود باشد . بنابراین هنگامی که آدمی به وابسته و ممکن الوجود است و چنین موجودي نمی

فرماید: اي مردم شما به کند .که در قرآن مجید میس میپردازد وابستگی خود را به خدا احساخودشناسی می

 نیاز و ستوده است. خدا نیازمندید و خدا است که بی

 راه توانمندسازي ایمان چیست؟ -9

 در برابر اوامر و نواهی خداوند تسلیم محض گردد. -

 به متعلقات ایمان ، علم یابد. -

 به متعلقات ایمان بیشتر توجه کند. -

 مان پایبند باشد.بکوشد تا به لوازم ای -

 ویژگی هاي امور فطري را نام ببرید. - 10

 شوند ، هر چند کیفیت آنها از نظر شدت و ضعف متفاوت است.در همه افراد آن نوع یافت می - 1

 اي از تاریخ اقتضاي خاصی داشته باشند  در برهه دیگر اقتضاي دیگر اند نه اینکه در برهههمواره ثابت - 2

، هرچند تقویت و یادآوري یا جهت دادن به آنها ممکن است نیاز به آموزش و استدالل نیاز به تعلیم و تعلم ندارند - 3

 داشته باشد.



 نام ببرید.را هاي شناخت صفات خدا راه -11

   کشف و شهود) 4) قرآن و روایات         3        ) سیر در آفاق و انفس2راه عقلی        )1

 اره آن توضیح دهید .هاي شناخت صفات خدا راه عقلی است. دربیکی از راه -12

تواند وجود موجودي را که غنی بالذات است اثبات کند. هنگامی که به این امر دست یافت، براي اثبات عقل می

یابد؛ زیرا هر صفتی که موجب نقض ذات غنی بالذات شود بسیاري از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند نیز توانایی می

  باید از او سلب گردد.

 جهان را ذکر کرده ، یک مورد را توضیح دهید؟فوائد شرور در  - 13

 آزمون الهی  )3             ) بیداري از غفلت 2    دها شکوفا شدن استعدا) 1          

آزماید تا مومنان راستین باز شناخته گردند، درست آزمون الهی : گاه خداوند ، بندگانش را با مصیبت و سختی می

بخشند. همچنین کنند و زیبایی و بهاي بیشتر به آن میرا با حرارت، ناب می همانگونه که آدمیان ، طالي ناخالص

  زند تا خالص و ارزشمندتر گردند . خداوند برخی بندگان را در کوران رنج و مصیبت و مشکالت، محک می

 برهان نظم را به شکل منطقی تقریر نمائید. ( مقدمه ، نتیجه) -14

هر نظمی براساس بداهت عقلی از ناظمی حکیم و با شعور ناشی است. پس عالم  اي منظم است.عالم طبیعت ، پدیده    

  طبیعت بر اثر طرح و تدبیر ناظم با شعوري پدید آمده است. 

  

 سؤاالت تستی : 
  

  مهم ترین مسائل مربوط به انسان کدام است؟  -1

  الف) فطرت                                           ب) خداشناسی

  د) خودشناسی                                          ج) جهان    

  هاي زیر از دالیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد؟ کدام یک از گزینه -2

  الف) مقدمه کمال                                    ب) حقیقت انسان

  ج) پیش درآمد جهان شناسی                     د) حالل مشکالت انسان 

بر چه اصلی داللت » اگر انسان قدرت تعالی پرواز به عالم ملکوت دارد تا چه حد می تواند پروازکند؟« این پرسش که   - 3

  دارد؟

  ب) مقدمه خداشناسی    شناسی               الف) پیش درآمد جهان

   هاي وجودي  ل انسانی                            د) شناخت سرمایهماک  ج) مقدمه

 . ......................................چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا  -4

  الف) واجب الوجود است                          ب) ممکن الوجود است

  ج) ممتنع الوجود است                           د) داراي ساختاري پیچیده است

  قوانین مادي مبتنی بر چه هستند؟ -5

  ب) حس و تجربه        و وظیفه                         الف) حس

  ج) تجربه و فلسفه                                 د) فلسفه و عقل



  محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟ - 6

  الف) خودشناسی                                   ب) ایمان

  د) جسم آدمی          ج) روح آدمی                             

  بیانگر چه موضوعی است؟ » ثم سواه و نفخ فیه من روحه «این آیه شریفه  - 7

  الف) بعد مادي انسان                              ب) بعد معنوي

 ج) دو بعدي بودن انسان                          د) الهی بودن انسان

 »را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند خدا روح مردم« این آیه شریفه بیانگر چیست؟ -8

  ب) حقیقت انسان که همان روح است                                 الف) شرافت و منزلت انسان

  ج) عالم برزخ                                        د) آفرینش انسان

 گویند. می .....................ها و مفاهیم ذهنی باشد به آن  اگر شناخت انسان از طریق صورت -9

  ب) علم حصولی    ي                              علم حضور الف)

  ج) علم ادراکی                                      د) علم گرایشی 

 .بدست می آید .................... ت انسان به حاالت روانی، احساسات و عواطف از طریق علمشناخ  - 10

  حضوريعلم ب)                           حصولی         علم ) الف

   نظري ادراك د)                                   عملی   ادراك ج) 

  کدام عبارت زیر صحیح است؟ -11

  .ب) حس وعقل از قواي علم حصولی هستند             .الف) عقل توانایی ادراك مفاهیم کلی را دارد      

    .د) همه موارد صحیح است         .به تکالیف و وظایف انسان را حکمت عملی گویند ج) علم

  .نام دارند ..................تمایالتی که با روح انسان سرشته شده اند، بعد  -12

   عملیب)                                       گرایشیالف) 

   غریزي  د)                                          ادراکیج) 

  یک از عوامل زیر موجب نشاط، آرامش و اطمینان قلبی است؟ کدام - 13

  ب) ایمان                               الف) اخالق          

   د) علم                              ج) وجدان            

  کدام عبارت زیر صحیح است؟ -14

  الف) از دیدگاه قرآن، ایمان عامل رستگاري انسان است    ب) جایگاه ایمان، قلب آدمی است

  ج) شناخت واقعی امور معنوي از طریق علم حضوري است      د) همه موارد

  »بانی و عمل به ارکان و اعضاء استایمان تصدیق قلبی و اقرار ز «این سخن از کیست؟  -15

  ب) امام علی (ع)                      الف) امام صادق (ع)           

  ج) امام حسین (ع)                                 د) امام رضا (ع)

  

 



  است. ..........................از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر  -16

  الف) معرفت                                          ب) علم

 د) اعتقاد                     ج) معرفت و علم               

  کدام عبارت صحیح است؟ -17

  .الف) افرادي هستند که علم و معرفت ندارند و لیکن ایمان دارند

  .ب) ایمان به معناي علم است که مبتنی بر آن است

  .ج) ایمان به چیزي که نمی شناسیم معنا و مفهومی خاص دارد

 .ت استد) از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر علم و معرف

  بود.......................... یکی از دالیل انکار قوم بنی اسرائیل ، نسبت به حضرت موسی -18

  الف) عدم شناخت و آگاهی                       ب) ظلم و ستم

  ج) خودخواهی و تکبر                              د) برتري جویی و ستمکاري

  دام صفات خداوند می باشد؟خشیت الهی (ترس از خدا) ناشی از ک  -19

  الف) قدرت                                         ب) علم و آگاهی

  الهی د) عدل                          ج) حکمت                 

  سوره مبارکه فاطر  چه افرادي از خدا می ترسند؟ 28طبق آیه   -20

  ب) دانشمندان                                 مشرکانالف) 

  ج) کافران                                     د) منافقان 

  کدام گزینه صحیح نیست؟  -21

  .الف) از دیدگاه اسالم، ایمان دینی با عقل منافات ندارد

  .ب) در حوزه فلسفه دین، هنگامی که بحث ایمان و عقل مطرح است منظور ، رابطه ایمان و عقل است

  .رسد میز طریق عقل به سعادت جاودانه ج) آدمی فقط ا

  د) عقل دین را تأیید می کند و دین عقل را 

  بیانگر چیست؟» واب عنداهللا الصم البکم الذین ال یعقلونانّ شرالد« آیه شریفه  -22

  الف) ایمان و معرفت                               ب) ایمان و عقل

   د) ایمان و اختیار              ج) ایمان و عمل                       

  هاي خدا برمردم کدام هستند؟ حجتاز دیدگاه امام کاظم (ع)  - 23

  (ع) رسوالن و انبیاء و امامان -تعقل                                  ب) عقل  –الف) عقل 

   تدبر  - عقل                                     د) قرآن  –ج) قرآن 

  و پیروي از آن چگونه صورت می گیرد؟گزینش دین  -24

  الف) به وسیله عمل                                 ب) به وسیله ایمان

  ج) به وسیله عقل                                    د) به وسیله قرآن 



  نمود ظاهري ایمان کدام است؟ -25

  ب) معرفت  الف) اعتقاد                                         

  ج) عمل                                               د) اختیار 

  از دیدگاه امام صادق (ع) کمترین مرتبه ایمان چیست؟ - 26

  الف) شناخت خدا و قرآن و جهان هستی

، پذیرش اطاعت از حق، شناخت (ص)حضرت محمدرسالت دادن به وحدانیت خدا و بندگی و  تب) شهاد

  خود عصرزمان  امام

  ج) پایبند بودن به دستوران قرآن

  د) خواندن نماز و عمل به دستورات دین 

  خشنودي یا ناراحتی و پشیمانی از عمل، دلیل بر چیست؟ - 27

  الف) اختیار                                           ب) جبر

  ج) اعتماد                                             د) قدرت 

  ها برانگیزد؟ ت پیامبرانی را براي هدایت انسانخداوند الزم اس، به اقتضاي کدام صفات -28

  الف) علم و آگاهی                                    ب) قدرت و توانایی

    ج) ربوبیت و حکمت                                 د) رحمانیت و صمیمت

  در آن مرتبه چیست؟ مرتبه برتر ایمان کدام است؟هدف فرد -29

  رضایت فرد - رضایت خدا                          ب) اختیار  -الف) عقل 

 رضایت خود -رضایت خدا                         د) آرامش -ج) عصمت 

  موضوع محوري همه ادیان چیست؟ -30

  الف) خودشناسی                                   ب) وجود خدا

  د) معاد                                  ج) جهان شناسی  

ها به وجود خالقی مدبر و دانا  دبر در حدوث و امکان و نظم پدیدهاز چه راهی انسان با مشاهده مخلوقات و ت - 31

  برد؟ می پی

  الف) از راه فطرت                                   ب) از راه سیر آفاق

  د) از راه تأمل در خود                     ج) از راه سیر انفس            

  اموري که آفرینش موجود، اقتضاي آن را دارد، چه می نامند؟ - 32

  الف) فطري                                          ب) اکتسابی

  ج) برهان فطرت                                    د) برهان هدفمندي 

  درباره کدام برهان سخن می گوید؟» ..........ین له الدین فلما نجاهم دعواهللا مخلص«آیه شریفه  -33

  الف) خلف                                            ب) فطرت
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