
 استاد سنمار ۲ شهیاندی درس  از سواالت امتحان یبرخ

 به چه معناست نید

 ست؟یها چ عتیتعدد شر علت

 است؟ امبریکدام پ نیعنوان د تیهودی

 نام خوانده اند؟ نیخود را به ا لیاسرائ یبن چرا

 ست؟یچ هودی نیمخصوص د زبان

 چه بود؟ یقوم حضرت موس سرنوشت

 ندارد؟ غیتبل هودی نید چرا

 شکل گرفت؟ سمیونیچه علت نهضت صه به

 چه شد؟ یسیحضرت ع سرنوشت

 ست؟یچ یسیکتاب حضرت ع نام

 ؟ییچه کتابها یعنی دیو جد میاز عهد قد منظور

 ست؟یچ لیقرآن در مورد تورات و انج نگاه

 ست؟یدان معروف مسلمان چ یاضیر نام

 ست؟یچ یدر علم پزشک نایو ابن س  یکتاب معروف راز نام

 شده است؟ یتمدن اسالم شرفتیباعث پ یعوامل چه

 نیدوم  اهداف، ابعاد و ضرورت د فصل

 ست؟یضرورت نبوت چ مقدمات

 است؟ هیچگونه قابل توج امبریتوجه به صفت حکمت خدا ضرورت وجود پ با

 دیرا نام ببر اءیبعثت انب اهداف

 ست؟یاسالم چ میتعال یماندگار رمز

 بشر به ارمغان آورند؟ یکامل رو برا یادتوانسته اند آز ایآ یآزاد یمدع یمکتبها

 متاثر لز فرهنگ زمانه خود است؟ نید ایآ

 بوده است؟ زیاز چه چ زیدعوت انسان به چه و پره امبرانیهدف دعوت پ نیمهمتر

 د؟یخدا را نام ببر ادی آثار

َل ب اُمرتُ  عدا  است؟یاز اهداف بعثت انب کینشانگر کدام نکمیِلا

  دارد؟ یبه معارف اله ازیسعادت ن یوجود عقل چرا انسان برا با

 چه بوده است؟ یمنذر و مبشر برا یامبرانیاز بعثت پ هدف

 شفابخش باشند؟ یبیتوانند طب یم یا نهیدر چه زم امبرانیپ

َم مکارم اِلخالق نشانگر کدام انما ُتَما ثُت ِلا  است؟یاز اهداف  بعثت انب کیبُعا



 ست؟یچ یوح یو اصطالح یلغو یمعنا

 د؟یرا نام ببر یوح انواع

 گفت؟ دیمحصول تفکر آنهاست چه با یاز نوابغند و وح امبرانیپ ندیگو ینقد آنها که م در

 توان نقد کرد؟ یدانند چگونه م یم یعرفان یرا از سنخ تجربه ها اءیانب یرا که وح یکسان حرف

 ست؟یمعجزه چ یو اصطالح یلغو یمعنا

 د؟یمعجزه را نام ببر یژگیو چه

 سواالت ریسا

 ست؟یعصمت چ یو اصطالح یلغو یمعنا

 عصمت هستند؟ یدارا یدر چه موارد اءیانب

 است؟ هیچگونه قابل توج یوح افتیدر مقام در اءیعصمت انب ینگاه عقل از

 ست؟یچ تیاز گناه و معص اءیعصمت انب ینقل لیدل

 از کجاست؟ اءیعصمت انب منشا

 ست؟یچ اریعصمت و اخت نیب رابطه

 گفت؟ دیچه با یویاست نه دن یسعادت اخرو یفقط برا نید ندیگو یکه م یجواب کسان در

 سم؟ینقد سکوِلر د؟یده حیاست توض یچه موارد سمیسکوِلر یمبان ست؟یآن چ شیدایبه چه معناست؟ عوامل پ سمیسکوِلر مکتب

 سم؟یبرالیآن؟ نقد ل یو ارزشها یبه چه معناست؟ مبان سمیبرالیل

 اسالم؟ نید یراز جاودانگ ست؟یچ انیتعدد اد راز

 د؟یرا نقد کن ییگرا کثرت

 د؟یرا نقد کن ییگرا شمول

 دارد؟ ییها یژگیچه و یتجرب علوم

 ست؟یچ یاسالم در مورد علوم تجرب دگاهید

 چه؟ یعنی ینید علم

 کدام درست است؟ ست؟یعلم چ اهداف

 ۷۳۱ست؟یجاودانه ماندن قرآن چ علت

 ۷۳۱چه؟ یعنی کیو بالغت هر  فصاحت

 ۷۴۳د؟یمثال بزن یبیغ یموارد اعجاز قرآن از نظر خبرها از

 ۷۶۴قرآن؟ یریناپذ فیتحر لیدِل

 ۷۴۱سنت؟ یاصطالح یمعنا

 ۷۵۷عقل؟ یاصطالح یمعنا

 ۷۵۶ت؟یخاتم یاصطالح یمعنا



 ۷۵۱ست؟یچ یرسول و نب فرق

 ۷۶۱د؟یدانند را نقد کن یم زهیدوره غر تیحاکم انیرا پا تیکه خاتم یکسان سخن

 ۷۶۱د؟یدانند را نقد کن یم یشخص تیدوره وِل انیرا پا تیکه خاتم یکسان سخن

 ۷۶۱قرآن؟ ریتفس یروشها

 ۷۱۵؟یاز نگاه سن عه؟یامام از نگاه ش یهایژگیو

 ۷۱۱به وجود امام؟ ازین لیدِل

 ۷۱۱ت؟یوِل هیو زکات در آ یول یمعنا

 ۷۹۳ست؟یچ نهیمنزلت و سف ثیحد

 ۷۹۱دارد؟ یچه سود تیبه اهل ب محبت

 ۱۱۷و طول عمر امام زمان؟ بتیغ راز

 ۱۱۳انتظار در اصطالح؟ یمعنا

 ۱۱۴منتظران؟ فهیوظ

 ۱۷۷بت؟یحکومت در عصر غ لیتشک ضرورت

 ۱۷۳ه؟یفق یول یاصطالح یمعنا

 ۱۷۱ه؟یفق یول فیوظا

 ۱۱۱ه؟یفق یول یها یژگیو


