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 به نام خالق هستی بخش

 1نکات مهم اندیشه  

  حیات؟ می باشد صفات نفسیکدام صفت از 

  علم و قدرتباشند؟  می حیاتکدام صفات نشانه 

  شرور طبیعیانسان باشند چه نام دارد؟  بدون مداخلهشروری که 

  : سبت    » آیه ساد فی البر و البحر بما ک شاره به چه چیزی دارد؟ « ایدی الناس ظهر الف شا درد و رنج  ا من

 اعمال انسان

  صفات خدا در وجود وعینیت وحدت دارندیست؟ چ توحید صفاتیمنظور از. 

 سل  جواز توچه استفاده ایی می شود؟   ....« و لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا اهلل و استغفرلهم رسول    » آیه

 به معصومین

  یاد خدا زمینه پرهیزکاری استچیست؟ « ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنکر » معنی آیه 

 برهان فطری بر وجود معادنشانه کدام برهان است؟  میل انسان به زندگی جاوید 

  :امام علی )ع( ؟«مانند انس طفل به پستان مادر به مرگ مانوس است» کدام امام فرمودند 

 اعمال پیامبران  ؟امتهای فردای قیامت چیست مالک و معیار سنجش اعمال 
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 در صوورتی که ووا  و عاا  نتیجه تجسویم  ؟ می باشود  زمره عدل تکوینیدر  درچه صوورت  عدل جزائی 

 اعمال باشد عدل جزایی در زمره عدل تکوینی قرار می گیرد.

 حایات آدمی، روح اوست؟ بیانگر چه حایاتی است آیاتی که شهدا را زنده می داند 

 ست؟   شهود عرفانی ور از منظ ضوری،  هر چی شد گاه متعلق علم ح شهود به آ خدا و امور مرتبط با او با  ن 

 عرفانی گویند

 و محبت به خدا عشقچیست؟  انگیزه عمل به دستورات الهی برای مومنان راستین 

 بودن خدا و خیر مطلق و قدرت علم؟ می کشد چالشرا به  صفات الهیدسته از  کدام مساله شر 

  راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است  راه و اجباری وجود ندارد و خداونددر دین اک:» شریفهآیه «

ست؟  در صدد بیان کدام نکته در رابطه با ایمان  شناخت   در  ا این آیه موضوع کفر و ایمان بعد از تبیین و 

ست      شده ا ست از باطل مطرح  ست      .1، یعنیراه در سر نی شناخت می ایمان بدون بدون . 2.ایمان بدون 

 معرفت و شناخت اجر و ارجی ندارد

  ساله ایی را به   در قرآن کریمخداوند ست؟    خاکستر در روز طوفانی چه م شبیه کرده ا  ونچ عمل کافرانت

 بدون ایمان است. عمل بدون ایمان. همچنین به سرا  تشبیه شده است. عمل بدون ایمان

 حکمت خدا؟ ر در این عالم مادی نباشدعالم منحصکه  کدام صفت خداوند اقتضاء میکند 

  سانی ست؟   و فعل قرار دارد بین علم یاینیکه  کیفیتی نف ده کیفیتی اراگروهی گفته اند  .ارادهتعریف چی

 نیز تعبیر شده است.« قصد و عزم » نفسانی است که بین علم یاینی و فعل قرار دارد و از آن به 
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  شکوفایی فطرتمطرح است؟  اوبات چه امری برای نظم حاکم بر آنها وتوجه به مخلوقات 

  علت مادی ؟ ن باقی می ماندضمن آو در  علت  ها، زمینه پیدایش معلول استکدام 

 است « اجتماع نایضین »الزمه اشو   است «دور » چون  ؟ جهان خود نمی تواند علت خودش باشد چرا 

  توحید در شووده اسووت؟  مسوولم پریرفتهعنوان اصوول به  همه ادیان آسوومانیدر  مراتب توحیدکدام یک از

 عبودیت

 استفاده می کند؟ کدام راه برای شنات خدااز «  تجرید االعتااد » توسی در کتا  خواجه نصیر الدین 

 راه عالی 

    «ماام وصوف خدا تنها باید از  در . 2وصوف خدا منو  به انن خداسوت  . 1  اسوما الهی؟  « توقیفی بودن

شود    صفاتی ک در قر  ستفاده  ست ا صفاتی    3آن و روایات ه ضا ء می کند که خداوند را به  . اد  دینی اقت

 توصیف کنیم که خود توصیف کرده است. 

 صفات سلبی   دارد؟ انسان ها مفهوم روشن تررای صفات بدسته از  کدام 

 علم خدا  ی دهد؟منجات  از احساس تنهایی و حیرتانسان را  کدام صفت الهیبه  ایمان 

 کدام معنای عدل « در جهان خلات به هر وجودی به اندازه قابلیت او نعمت داده اسووت  خداوند : »اینکه

 تکوینیعدل  است؟

  شر ناشی از از آزادی استجان هاسپرز جدی ترین تالش برای رهایی از مساله شر را چه می داند؟ 
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  : کدام نوع توحید را بیان « است و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده عمل نکند ستمگر » آیه شریفه

 توحید در تشریع و تانینمی کند؟ 

      ی و انهبوا باصیم » در توحید مشروعیت تبرک جستن به آوار اولیای الهای به کدام آیه استناد می شود؟

 « هرا فالاوه لی وجه ایی

 است. طبااتیفاصله  ن، عامل بر انداخت نماز 

 معاولیتن برهات وجود خداست؟ دفع ضرر محتمل نام کدامیک از براهین اوبا 

  بیم از کیفر گناهان3.بی خبری از حایات مرگ2. عدم ایمان به معاد1علل وحشت از مرگ کدامند؟ . 

  روحانی و جسمانیقرآن کریم معاد را چگونه می داند؟ 

   را قرآن کریم قیامت . نزدیک بودن؛ 2واقع شدنی و تردید ناپریر. 1اسامی و اوصاف روز قیامت و رستاخیز؟

. حق) روزی که 3می شود چون نزدیک است.    "فردا  "نزدیک می شمارد در برخی تعابیر از آن تعبیر به  

سد.    . خبر بزرگ 4در آن حق مطلق ظهور می کند و جایی برای باطل نیست و هرکس به حق خود می ر

، زیرا رویداد  « یم روز عظ» یاد می کند و نیز با تعبیر    « خبر بزرگ » ) قرآن کریم از قیامت با عنوان    

. فراخوانی همراه با رهبر؛ روز قیامت 5« کبیر » های عظیمی در آن رخ می دهند و همچنین با تعبیر روز 

یوم التناد  "و  "روز فریاد  ". فریاد؛ صحنه محشر را 6روزیست که هر کس با نام رهبرش خوانده می شود.

. فرار بسووتگان، قطع پیوندها و 7تیا را فریاد زنند.گویند. این نام بدان جهت اسووت که ، دوزخیان، بهشوو "

می دانر ، روزی که انسوووان از برادر ، مادر و پدر و همسووور و      « روز فرار » جدایی؛ قرآن روز فیامت را    
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ست که رابطه       ست و   تعبیری، روز قطع پیوندها ا شغول ا فرزندانش می گریزد و هر کس به کار خود م

شود.       شاوندی گسسته می  ست که کودکان و نوجوانان در آن پیر کمی  . 8خوی پیر کننده؛ قیامت روزی ا

. آشکار شدن راز ها ؛در قیامت ،   9شوند. دلیل آن شاید طوالنی بودن یا سخت بودن حوادث آن روز است.    

شوند و نامه         شناخته می  شود و مومنان و بدکاران با چهره خود باز  شکار می  سان آ همه رازها و اعمال ان

س  ست و هر کس هر عمل خو  و بدی     اعمال ان شود. نامه ایی که همه اعمال در آن وبت ا ان گشوده می 

سووود ندادن مال و فرزند؛ منظور از مال و فرزند زینت های دنیوی هسووتند که  11را انجام داده، می بیند.

ا؛ عدر . پریرفته نشدن عرره 11در آخرت نافع نیستند، بلکه آنچه نافع و سودمند است، عمل صالح است.      

. 12و بهانه ظالمان و سوووتمکاران در قیام پریرفته نیسوووت و حتی اجازه عرر خواهی به انان نمی دهند               

حسرت؛ انسان در قیامت بر گرشته خود حسرت می خورد و رنج می برد که چرا عمر گرانبها را به بطالت     

 ی گزند.و نافرمانی از خدا گررانده است و حتی تبهکاران از حسرت خود دست خود را م

  « حکمت عملی چیست؟« علم به تکالیف  و وظایف انسان 

  خداشووناسووی نه خدا  ، دقت «خدا شووناسووی فطری» برکدام امر داللت دارد؟ « فرکر انما انت مرکر» آیه

 پرستی

  ضعف مرتبه وجودیتغییر پریری و.... نشانه چیست؟  ، مکانیمحدودیت زمانی و 

   برهان هدفمندیتاریر برهان نظم داللت دارد؟ تولید میوه گوارا از گیاهان بر کدام 
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   ؟ اهل تعطیل یا ال ادریطرفداران کدام دیدگاه اوصواف خداوند را خار  از حوزه شوناخت آدمی می دانند  

 ها

 نبودن علتی بر نا استواری» احسن بودن نظام هستی ومره پریرش کدام معنای حکمت است؟ » 

  ستند که از ارتبا  نات    » عبارت شوند صفاتی ه صفات    « الهی با مخلوقات انتزاع می  سته از  به کدام د

 صفات وبوتی فعلیالهی اشاره دارد؟ 

   شر ناشی از جزئی   .3. شرناشی از آزادی است   2. شر الزمه جهان مادی است  1؟ راه حل های مساله شرور

 . شر ناشی از جهل است4نگری است

 شرور، هدیه ایی به. 3عامل بیداری از غفلت هاشر ، . 2شرور علت شکوفا شدن استعداد ها.1؟  فواید شرور  

 . شرور، الزمه ناتی عالم ماده5شرور، آزمون الهی. 4بندگان خاص

  در کدام« هرچه به پیامبران شووبیه تر، بال و مصوویبت هم بیشووتر» )ع( که فرمودند امام صوواد این کالم 

 هدیه ایی به بندگان خاص ،شرفایده شرور آمده است؟ 

  شیدن بر هر نوع  کدام مرتبه ستال از انن الهی   توحید همانند خط بطالن ک شه و تدبیر م ست   اندی .؟ «ا

 توحید در ربوبیت

 شهدای راه حق و انبیاء الهی که بیشتر آن ها در زمره شهدایند و ماامی برتر دارند    » فرموده خدای متعال

 توسل به اولیای الهیرد؟ به کدام آموزه دینی و وحیانی ما اشاره دا« از حیاتی برتر برخوردارند
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   در صورتی معتبر است که واجدین آن   آیا پریرش معاد از طریق آگاهی های عرفانی  دیگران معتبر است؟

 شهود ، معصوم بوده یا به یافته های آنان کامال اطمینان داشته باشیم

 افحسبتم انما خلاناکم عبثا؟ آیه ایی که معاد را از طریق بهان حکمت اوبات می کند  

   مرگ برای کافران همچون کندن لباس گرانبها و پوشیدن لباس خشن است   » )ع( امام سجاد توصیف. » 

 مرگ های دشوار و آساناشاره به کدام یک از انواع مرگ دارد؟ 

 اعمال آدمیمتعلق حسا  چیست؟ 

  جنبه تربیتیاز جنبه های مثبت نا آگاهی انسان از مرگ خود چیست؟ 

 ادراک، فعالیتودات طبیعی چیست؟ دو ویژگی مشترک حیات موج 

  فعالیت و عالم بودننشانه های حیات درگونه های موجودات طبیعی ؟ 

  معرفت فطری به خداوندبه علت حایای خود ، نوعی.............است؟  حضوری انسانعلم 

  خود شناسیمادمه کمال انسانی و پیش درآمد جهان هستی چیست؟ 

 نمازچیست؟  بهترین عمل پس از معرفت  به خدا 

    :اتاان و نظم شگفت  اشاره به چه چیزی دارد؟  « فطر الخالق بادرته » سخن حضرت علی)ع( که فرمودند

 انگیز مخلوقات دلیل بر قدرت خداست

  شناخت عملیمی شود چه می گویند؟وبدیها  وبیهاو خ و نبایدها باید هابه شناختی که مربو  به 
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 :یله پیامبران بر مردم نازل کرده اسووت، بر پایه عدل و دادگری تکالیفی که خداوند به وسوو عدل تشووریعی

 است.

  حکمتبا کدام صفت نزدیکی بیشتری دارد؟ صفت عدل 

 صفات سلبیچه نامیده می شوند؟  ،را از خدا نفی می کنند -انند جهلم -صفاتی که ناص و کاستی 

 اهان روز رستاخیزوگچیست؟ « یوم یاوم االشهاد » فه مفهوم آیه شری 

  حقمعیار سنجش اعمال در روز قیامت چیست؟ 

  همه اعمال انسانمتعلق حسا  برای انسان در روز قیامت چیست؟ 

 به کدام « روز قیامت را به این دلیل روز فریاد نهادند، زیرا دوزخی ها ، بهشوووتی ها را فریاد زنند» عبارت

 یعنی روز فریاد. یوم التنادف از اوصاف قیامت اشاره دارد؟ صو

  دلیل اینکه حجا  مادی چه دلیل گناهکاران هنگام مرگ می خواهند توبه کنند؟ به به  ،از دید گاه قرآن

 اه شوند.گدیگر آند از سرنوشت خود در سرای از دیدگانشان برداشته می شود و می توان

   شریفه ستاخرون و ال یادمون  » با توجه به آیه  شاره  «  لکل امه اجل فانا جاء اجلهم ال ی به چه موردی ا

قرآن کریم برای جامعه همانند فرد، مرگ قائل اسوووت و مرگ جامعه را بر اور ظلم و         جامعه.   مرگدارد؟ 

 ستم و گناه و نافرمانی خدا می داند.
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  ضرت علی )ع(   این سخت تر و    » که می فرمایند:  سخن ح شاخه درختی که در بیابان می روید،  بدانید 

صحرایی افر     سبزه های خوش نما نازک تر و آتش گیاهان  ست  ست    پو شی آنها دیرتر ا «. وخته تر و خامو

 شرور عاملی برای شکوفا شدن استعدادهابیانگر چیست؟ 

       ؛ چه نوع شناختی   از طریق صورت ها و مفاهیم نهنی باشد  اگر شناختی که برای انسان حاصل می شود

  علم حصولیاست؟ 

   معاد است؟ برهان فطرت  در کدام برهان، عدم شایستگی دنیا برای جاودانگی و راحتی مطلق دلیل اوبات. 

 ر میاد عدالت باشد. نظدرست تردید دارم. به درپاسخ 

             سیالیسم از چه مکاتب ساخته و پرداخته دست بشر همچون ماتریالیسم ، لیبرالیسم ،نازیسم و اگزیستان

 عدم شناخت انسانعاملی نشات گرفته اند؟ 

  :جسم انسان است تنهاحایات انسان دیدگاه مادی در مورد معاد 

  روح امری بسیط و غیر قابل تاسیم استاست؟ دلیل غیرمادی بودن روح از نظر فیلسوفان چه چیزی 

   آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشن آشکاری    » آیه شریفه

صلی از خدا جویی را یاد آور می شود؟   « . است و اینکه مرا بپرستید که راه مستایم اینست       ی فطرچه ا

 بودن خداجویی

 چیست؟ علت تامه«  با وجود ان ، تحاق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند موجودی که» مفهوم 
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      ست؟ سان موور ا ساس این مرتبه از توحید، تنها خدا در اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و ان  توحید دربرا

 ربوبیت

  برهان معاولیت) دفع ضرراحتمالی(3.برهان عدالت2. برهان حکمت1 معاد؟براهین اوبات .  

 مرگ سنت حتمی و همگانیاشاره به چه مفهومی دارد؟ « کل نفس نائاه الموت » آیه شریفه 

               شود؟ سان مربو  می  شناختی ان شد؛ کدام حوزه  ستند با شیا آنگونه که ه سان، ا شناخت ان اگر متعلق 

 حوزه شناخت نظری

   عامل انسانیشر اخالقی  نتیجه چه عاملی رخ می دهد؟ 

 نمازیست؟ بهترین جلوه توحید عملی چ 

  که می فرمایند: ) کسووی که خود را نمی شووناسوود، چگونه غیر خود را می تواند  امام علی) ع(این سووخن

سد     شنا شد؟       « ب سی می با شنا ضرورت خود سی پیش درآمد جهان    بیانگر کدام  یک از دالیل  شنا خود 

 شناسی است

  سویه  » واژه شریفه  « ت سواه و نفخ فیه من روحه » در آیه  ست؟  به چه م« وم  ضای بدن به  عنا خلات اع

 صورت اعتدال

  ست و نمی تواند آن را به دو   « من » اینکه وجود سان ا سمت کرد دلیل چه  «  نیمه من» که حایات ان ق

 غیرمادی بودنامری است؟ 

  حس و عالقوای علم حصولی انسان کدامند؟ 
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  غریزهگرایش های مشترک بین انسان و حیوان را چه می نامند؟ 

 ایماناقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضا در اصطالح چه نامیده می شود؟  تصدیق قلبی و 

  علم همیشه مالزم با ایمان ایمان نیستنافرمانی شیطان از خداوند بیانگر چیست؟ 

   عال و دیناز دیدگاه اسالم سعادت جاودانه انسان با چه امری تحاق می یابد؟ 

  انسان هستند اختیاریکفر و ایمان دو امر 

 قلب آدمیدیدگاه قرآن کریم جایگاه ایمان کجاست؟  از 

 ؟ وجود خداموضوع محوری همه ادیان چه می باشد 

  ؟ فاعل طبیعی و فاعل الهیکدامند« علت فاعلی » دو اصطالح مربو  به 

  هدفمندی و هماهنگیبرهان نظم به دو صورت مطرح می گردد آن دو کدامند؟ 

  قدرت و علمصفت وبوتی ناتی اضافی ؟ 

 تشریعیکان تخلف از کدا نوع اراده الهی وجود دارد؟ ام 

  عالم ملکوت یا عالم فرشتگان خیر محض در عالم مالئکه و فرشتگان چه نوع شری را می توان فرض کرد؟

 است و اگر شری هست. محدودیت وجودی

  داللت دارد؟ بر کدام فایده شوور « آمنا و هم ال یفتنون  احسووب الناس ان یترکوا ان یاولوا »آیه شووریفه

 آزمون الهی

  ،توحید در خالایتوجود ندارد؟  آفریدگاریکدام مرتبه توحید به این معناست که در عالم 
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 نماز جماعت در مسووواجد از بزرگترین مظاهر و مهمترین فایده کدامیک از حکمت های نماز می باشووود؟ 

 وحدت

 نمازوژی زندگی محسو  می شود؟ کدام عبادت نشانه آزادگی انسان از زر و زور و تزویر است و متدل 

  حسی و روحیاز دیدگاه قرآن ، پاداشها و کیفرها در معاد چگونه است؟ 

  مرگپیامبر گرامی اسالم )ص(ف نخستین منزل از منازل آخرت را چه امری می داند؟ 

  ظلم و نافرمانی خداقرآن کریم مرگ جامعه را معلول چه امری می داند؟ 

 نمازوال و باز خواست در قیامت کدام عمل است؟ از دیدگاه قراآن موضوع سئ 

  جنات عدنبه چه امری تعبیر شده است؟  "جنه الماوی  "در آیات قرآن از 

  : ای کسووانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید، در رابطه با « یا ایها الرین ءامنوا علیکم انفسووکم » آیه

 اهمیت شناخت انسانچه موضوعی است؟ 

 رویش گیاهانمشابه معاد در این دنیا است؟  از نمونه های 

  دو ساحتی بودن انسانداللت بر چه امری دارد؟ « وم سواه و نفخ فیه من روحه » آیه شریفه 

  شناختی که مربو  به بایدها و نبایدها و خوبی ها و بدیهاستکدام است؟  شناخت عملیحوزه 

 بعد گرایشیسان است؟ مربو  به کدام بعد از ابعاد روح ان به پرستش خدا میل 

  روحی که با بدن مادی همراه استحایات و واقعیت انسان چیست؟  دیدگاه قرآناز 

  اختیاری بودن انکار ایمانمرمت کفر در قرآن دلیل بر چیست؟ 
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 است عمل صالحو جلوه آن  استعرفت بر مبتنی م ایمان 

  فار وجودینشانه و عالمت معلولیت چیست؟ 

  : ت؟ بیانگر چیس« ه ایی به دست توست و بازگشت هر آفریده ایی به سوی توستزمام هر جنبند» حدیث

 برهان هدفمندی

  هیچبرای مشرکان و گنهکارانی که بر اور گناه همه کار های خو  خود را تباه کرده اند چه میزانی است؟ 

 میزانی ندارند.

  : ب ، داللت بر کدامیک از مرات« الطاغوت اهلل و اجتنبوا  اعبدوالاد بعثنا فی کل امه رسوال ان » آیه شریفه

 عبادتتوحید در توحید دارد؟ 

  حکمتمتکلمان برای اوبات لزوم بعثت پیامبران بر کدام صفت الهی استناد می کنند؟ 

  اعتااد به اینکه خداوند تعدد و کثرت بر نمی دارد و نمی توان فرد دیگری برای او تصووور کرد بیانگر کدام

 توحید در نات مرتبه از توحید است؟

  زیرا وجود علت و علیت اشوویاء از  نیسووتدر نظام هسووتی  نفی اصوول علیتبه معنای  در خالایتتوحید

 خداست. ارادهمظاهر 

  ا تدبیرتوحید در ربوبیت یبیانگر کدام نوع توحید است؟ « لو کان فیهما الهه اال اهلل لفسدتا » آیه شریفه 

  آیه 1411بیش از از مرگ نازل شده است؟ چند آیه در قرآن در رابطه با جهان پس 
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   سخن سین )ع( این  سختی ها و      » بر کدام جنبه مرگ تاکید دارد:  امام ح شما را از  ست که  مرگ پلی ا

سته منتال می کند      سترده و نعمت های پیو شواریها به باغ های گ سان، از مرحله  ؟ «د با مرگ حایات ان

 ایی به مرحله دیگر می رود

  ترک کنندگان نهی از منکرچه کسانی هستند؟ « مردگان زنده نما »  علی )ع(،امام از دیدگاه 

  « صحنه محشر -روز فریادبه چه معناست و به چه زمانی اطال  می شود؟ « یوم التناد 

  است آماده از هم اکنونبهشت و دوزخ 

  اطالعت پریری-اخالص-شادابی-وقت شناسیاز مهمترین اسرار و حکمت های نماز؟ 

 خودشناسییات اساسی سارا  حکیم:  از نظر 

  مد آخود شناسی پیش دربیانگر چیست؟ « من عرف نفسه کان لغیره اعرف » ع( که : امام علی)این جمله

 جهان شناسی است

  علم حضوریرا چه می ویند؟  به حاالت روانی و احساسات و عواطف خودآگاهی انسان 

 انسان و حیوان مشترک گرایش چه بعدی از ابعاد انسان است؟ غریزه 

  انسان نخست باید بفهمد و سپس ایمان بیاورد.چگونه است؟ « ایمان و معرفت » در اسالم رابطه میان 

  خود « حکمت و ربوبیت » اقتضووای به  وندخدا چگونه ایمان به خدا ایمان به انبیاء را در پی دارد؟ چون

 پیامبران را ارسال می کند

  « راه فطرتدارد؟ در اوبات وجود خدا چه نام « راه انفس 
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   «معلول است. هستی بخشدر فاسفه و الهیات چگونه است؟ «   علت فاعلی 

 دور، اجتماع نایضین و تادم موجود بر خود است؟ الزمه آن 

  کشف و شهوداین روش در شناخت صفات خدا سخت و صعب است و به معدود کسان اختصاص دارد؟ 

 «    یعنی بدون نسبت پیدا  در اینجا یعنی چه؟ « اضافه  » ،« صفات نفسی در خداوند بدون لحاظ اضافه اند

 کردن با شیء دیگر

 ممکن است و مطابق با اراده الهی است.ی دارد؟ متخلف از اراده تشریعی خدا چه حک 

    یک از اقسام عدل  ووا  و عاا  اخروی در صورتی که به معنای تجسیم اعمال دنیوی باشد در زمره کدام

 عدل تکوینیالهی است؟ 

     شد در واقع غیر مادی ست. و جهانی که در ان هیج تنازع و تزاحمی نا تنازع و تزاحم الزمه جهان مادی ا

 است.

    :؟ شرور عالم ناشی از چیست   « ی ان تکرهوا شیئا و یجعل اهلل فیه خیرا کثیرا  فعس » بر اساس آیه شریفه

 جزئی نگری

 ماام عینیت واحدنددر  صفات الهی در عین اختالف مفهومین معناست که؛ به ای توحید صفاتی. 

 در قالب احادیثتوسط پیامبر چگونه است؟  ین وحیتبی 

  نماز جمعهاز بزرگترین مظاهر وحدت امت اسالمی چیست؟ 

  ایجاد نظم دقیقاور نماز در پنج وقت خاص در دیگر کارهای زندگی چیست؟ 
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 بازگشتناست؟ ز نظر لغوی به چه معنمعاد ا 

   : را از زبان چه کسی نال می  « و السالم علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا  » قرآن ، آیه شریفه

 حضرت عیسی)ع(کند؟ 

 حکیمدر اوبات معاد برکدام صفت خدا مبتنی است؟  برهان فطرت 

  بدن های دنیوی بر انگیخته می شوندکیفیت بدن اخروی چگونه است؟ 

 در واقع نیستی در کار نیست خود را از دست بدهد؟وح ابزار جسمانی اگر ر 

 مرگ قلبدچار شده است؟  به چه مرگی برای سخنان حق گوش شنوا نداردکه  او 

 با توبه های قبل از آن اختالف ماهوی دارد  و پریرفته نیستچه حکمی دارد؟  توبه محتضر 

 پیش از قیامت عمومی رخ می دهد.چیست؟  نفخ مرگ 

  حقدر روز قیامت چیست؟ معیار سنجش اعمال 

   :بهشت و جهنم هم اکنون  چنین فهمیده می شود که:   « و اتاوا النار التی اعدت للکافرین » از آیه شریفه

 آفریده شده است.

 ؟ فطرت آدمی با معرفت خدا همراه است.چگونه خودشناسی مادمه خداشناسی است 

  اضافه تشریفیه می شود؟ داد معنا روح خدا به انسان نسبتبه چه 

 امری بسیط و غیر قابل تاسیمتوصیف می کنند؟  روح آدمی را چگونه فیلسوفان 

  علم حضوریشهود عرفانی با کدام دسته از علوم ارتبا  دارد؟ 
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 گرایش حیوانیبه کدام گرایش مربو  است؟  حفظ نات 

  «عال یا حجت باطنیبه چه وسیله ایی انجام می گیرد؟ «  گزینش دین 

  عالم غیباست؟  جدا کننده نگرش مادی از دینیاعتااد به چه موردی 

  :عدم نیاز به آموزش -عمومییت داشتن -وابت بودنویژگی های امر فطری 

  تسلسلمی گویند؟  بی نهایت چهبه توقف علل به یکدیگرتا 

  سبت به غیر  که  صفاتی به شود چه می گوین  اتننات الهی بدون لحاظ ن  صفات د؟ ، به ان ها متصف می 

 نفسی

  اراده تشریعیسرچشمه می گیرد؟  افعال اختیاری انسانکدام  نوع از اراده از رابطه خاص خدا با 

 توحید در ربوبیتدر تاریخ انبیاء کدم توحید مورد مناقشه امت های آنان بوده؟. 

 عبادتسفه خلات انسان و جنیان کدام است؟ فل 

 مرگ افتخار آمیزز انواع مرگ هاست؟ مرگ در راه فراگیری علم و دانش جزء کدامیک ا 

 اهل ایمانبرای چه کسانی قرار داده می شود؟ « میزان » روز قیامت  در 

  جنات عدنمنظور از جنه الماوی چیست؟ 

 فطرتبه جاودانگی در انسان چه نیرویی است؟  میل 

  معاد جسمانی و روحانیچیست؟  درمورد کیفیت معاددیدگاه قرآن 

 توراتدعوت شده است؟    کمتر دعوت به معاد درکدامیک از کتب الهی 
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 ؟ میل به جاودانگیمهمترین دلیل اوبات معاد در قلمرو کشش های فطری انسان کدام است 

  تجسم اعمالتناسب جرم با کیفر در عالم آخرت بر چه اساسی رعایت می شود؟ 

   حیوان و شوووند؟ کسووانی که شووهوت و غضووب بر آن ها غلبه دارد در آخرت به چه صووورت محشووور می

 درندگی

  گرایشی -ادراکیروح انسان دارای چه ابعادی است؟ 

  قوه عال  ی مانند انسان و کتا  را دارد؟ درک مفاهیم کل تواناییکدام قوه 

       چرا خداوند قوانین طبیعت را چنان قرار نداده است که از آن رنجی حاصل نشود؟ پاسخ متفکران اسالمی

 .ی تعلق نمی گیردزیرا قدرت به محاالت ناتچیست؟ 

   شریفه صاله کانت علی المومنین کتابا موقوتا  :» آیه  شاره دارد؟    « ان الل سرار نماز ا ت وقبه کدامیک از ا

 شناسی

 به شمار می روند. حکمت عملیزیر مجموعه  الهیات 

  اختیارتابیح و تحسین افعال و استحاا  عاا  و پاداش نشان از چیست؟ 

 ایمان به معاد -ایمان به رسالت -ه خدابایمان ک اهمیت ویژه ایی دارند؟ از میان متعلاات ایمان، کدامی 

  لسووفیرا به ترتیب چه می نامند؟ ف « کشووف و شووهود » و «  عالی و نالی» ،  «عالی محض» روش-

 عرفانی-کالمی

 ضافیا -ناتی-یبوتجزء کدامیک از صفات الهی است؟و قدرت 



19 
 

 ،حکمت خداوندوابت می شود؟ جهان  و هدفداریی غایتمنداز کدام صفت خداوند 

 جزائی-یتشریع-تکوینیچند نوع است؟  عدالت الهی 

 شر اخالقی-شر طبیعیبه طور کلی:  اقسام شر 

     چرا خداوند عالم مادی را با اینکه مادی ایست خصوصیات غیر مادی) خیر محض( در آن قرار نمی دهد؟

 چون قدرت خداوند به  محاالت ناتیه تعلق نمی گیرد

  :توحید در نات، کدام مرتبه از توحید است؟ «کثرت نداردو  عدددر عالم خار  ت داوندخ» اینکه 

 توحید در ربوبیتبوده است؟  کدام توحیدبا امت های خود بر سر  مناقشه انبیاء 

  واجبچه حکمی داشته؟  شرایع پیش از اسالمنماز از نظر قرآن در 

  دانگی داردفطرت میل به جاومی کند؟  داللت بر معادت فطرچگونه 

  معاد از طریق حکمتداللت بر جه امری دارد؟ بر « انما خلاناکم عبثا........ افحسبتم» آیه 

  زنده شدن مردگان امر آسانی استچه چیزی فهمیده می شود؟ اصحا  کهفاز داستان. 

  فرمود؟ ه امام چ« چرا برخی مسووولمانان مرگ را دوسوووت نمی دارند» گفتند: امام جواد )ع(مردی که به

 چون مرگ را نشناخته اند.

  : زخدو -؟ بهشتچیست جحیمو  از نعیم نظورم« ان االبرار لفی نعیم و انا الفجار لفی جحیم» در آیه 

  عندیتاست؟  ارزشمند تراز همه  ماامی در بهشتچه 
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