
)(برادرانپردیس شهید بهشتی خراسان رضوي

دانشگاه فرهنگیان
پردیس شهید بهشتی مشهد

96-97برگ آزمون نیمسال اول 

جمع نمرهنمره عملینمره کتبی

نام ونام خانوادگی:
ادبیات/مشاوره/ریاضیرشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

یزدان بخشنام استاد:
(نبوت و امامت)2میاندیشه اسالنام درس:

دقیقه50حداکثر:ه:                     وقتگرو
پاسخ به پرسش هاي چهارگزینه اي فقط درپاسخنامه

10/11/96شنبه سه روزآزمون: 
10ساعت آزمون:   

شماره صندلی:
نمره منفی نداردآزمون 

3از 1ص ؟داللت می کند)(عجامام زمانظهور در رابطه با میبشارت قرآن کرکدام گزینه برـ 1
...استضعفوا نیالذیأن نمنّ علدینر-2...اهللا ورسولکمیانّما ول-1
...نیانا ارسلناك رحمۀ للعالم-4...نیاألقربرتکیوأنذر عش-3
ست؟ینمعجزه يهایژگیاز ونهیکدام گز-2
يتحد-4نبوت          يدعاـ ا3ب ـ کهانت                        میتعلتیـ قابل1
ست؟ینامبرانیپياثبات صدق ادعاياز راه هانهیکدام گز-3
يتحد-4ـ معجزه                       3نیشیپامبرانیپیمعرف-2بخش                نانیـ قرائن اطم1
؟یستنقترقرآنیشناخت ومطالعه عميازراههانهیکدام گز-4
یمطالعه در پرتو اصول عقل-یالتزامدگاهدیازمطالعه-1
یو اجتماعيفردزندگیدرنقشلحاظازلعهمطا-ییو روایخیمطالعه تار-2
آنيهایشگوئپیجنبهازقرآنلعهمطا-یعلوم قرآننیمتخصصدگاهیمطا لعه از د-3
یدانشمندان و فالسفه غربدگاهدیازعهلمطا-مطالعه از جنبه فصاحت و بالغت-4
؟یستنقرآن فیعدم تحریخیتارلیاز دالنهیـ کدام گز5
اعرابهیدر روحينگارخیتارریتأث-2رآن نزد مسلمانان        تقدس ق-1
قرآنيدر حفظ و تالوت و نگهدارامبریپهیتوجه و توص-3
گریاختالفات دیرغم برخیو تسنن علعیبزرگان تشياز سوفیتحريعدم ادعا-4
ست؟یناعجازقرآن لیازدالنهیکدام گز-6
نشیاسرار آفر-4اتیآيهمانند-3امبریبودن  پیاُم-2به متن قرآن     يتحد-1
؟یستنکننده اختالف نظر در انسان جادیاز عوامل عمده انهیگزکدام -7
انسان ها یتفاوت ذات-4ابزار شناخت   يریخطا پذ-3یجیتکامل تدر-2یتکامل دفع-1
؟یستنيعقل بشريهاتیاز محدودنهیـ کدام گز8
یبودن احکام عقلیکل-2رفتار انسان  يعقل در تشخص آثار اخرویناتوان-1
یبودن احکام عقلیاجمال-4کماليحرکت به سواتیدر شناخت جزئییتوانا-3
؟یستن»2یاسالمشهیاند«کتاب يبحث هاینوع ومحوراصلنهیکدام گز-9
ییروا- 4یاستدالل-3یکالم-2یعقل-1

:کند؟یاشاره مز ظهر)به (چهاررکعت بودن نماگزینه کدام -10

ياعتقاد–4یفراعقل-3یرعقلیغ-2یعقل-1
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3از 2ص ؟یستنتهیمدرنهاواعتقاداتیژگیازونهیکدام گز-11
ییگرامانیا-4سمیسکوالر-3ییعلم گرا-2سمیلیهین-1

؟استمقبوله عمربن حنظله ثیحداصلی موضوع نهیکدام گز-12
هیفقتیوال-4امامت   - 3نبوت  -2دیتوح-1

؟است»ییپوچ گرا«و »يانسان محور«يبه معنانهیکدام گز-13
سمیالماتری–سمیلیهین-4سمینیهیل-سمیاومان-3سمینیفم-سمیرئال-2سمیتالیکاپ-سمیاومان-1

و گزاره ینیقی،یعلميو در آن حالت گزاره هادیبوجود آیتعارضیجزئياگر در امرنیمکمل بودن علم و دهیدر فرض نظر-14
است؟حیرابطه صحنیدر انهیباشد، کدام گزیظن،ینیديها
.ستینیآور و حتمنیقیعلم -2افتد.یموارد کمتر اتفاق منیتضاد در ا-1
.شوندیمینیقیا اصول و اسناد بقیدر صورت تطب-4.رندیقابل تفسینیمعلومات د-3

ذکر شده است ؟نهیدر کدام گزبیبترت»هیفقتیوال«و » وجود خداوند«روش استدالل و اثبات -15
ینقل-ینقل-4یعقل-یعقل-3یعقل-ینقل-2ینقل-یعقل-1

؟یستنسمیازعلل وعوامل ظهورسکوالرنهیکدام گز-16
تیحیمسینیمتون ديمحتوا-4ینیجنبش اصالح د-3سایوخشونت کلتیجزم-2یخالقمطلق انگاري ا-1

است؟يفلسفه اصالت وجودینیشاخه دنهیکدام گز-17
سمیلیهین-4سمیدآلیا-3سمینیفم-2سمیالیستانسیاگز-1

؟است(ره) صحیح ترینینظرات امام خمدر رابطه با نهیـ کدام گز18
هیمشروطه فقتیوال-4هیمطلقه فقتیوال-3هیوکالت فق-2هیفقتیوال-1

رامطرح کرد؟هیفقتیبحث والیاست که بصورت مستقل وتخصصیهیفقنینام اولنهیکدام گز-19
يانصارخیش-4دیمفخیش-3یمحقق کرک-2ینراقمالاحمد-1

؟استنیاحکام ديبرقانونگذارتیواليبه معنانهیکدام گز-20
برجامعه خردمندانتیوال-4برمحجوران    تیوال-3عیبرتشرتیوال-2ینیتکوتیوال-1

است؟(ع)امام صادقبنا بر فرمایش» مردمان زمان خودنیترهیفق«م گزینه کدا-21
ینیکلخیش-4محمد بن مسلم -3ریابوبص-2نیزراره بن اع-1

ت؟اسصغرا بتیبه دوران غهیفقنیکترینزدکدام گزینه -22
صدوقخیش-4یمحمد بن مک-3یمالاحمد نراق-2دیمفخیش-1

در آنها است؟ینیموجودات جهان و عالم خارج و تصرف عیسرپرستکدام گزینه به معناي -23
یالهتیوال-4ینیتکوتیوال-3ریبر تدبتیوال-2عیبر تشرتیوال-1

:دیکنلیتکممناسبنهیراباگزیخاليجا-24
»...... است. يبه معنایاسی...... است و در حوزه فلسفه وکالم وفقه سيبه معنا،یاسیسیدر حوزه جامعه شناستیمشروع«
بودنشرعی–عادالنه بودن -4عادالنه بودن  -بودنیشرع-3تمقبولی–تیحقان-2تیحقان-تیمقبول-1

کردند؟یميپافشارنهیبر کدام گزهیفقتیوالهیدر رابطه با نظرعه،یبرجسته شهانیبه اتفاق فقبیقر-25
مطلقه-4انتخاب   -3وکالت  -2انتصاب    -1

؟یستنانیمهم درباره اديهاکردیازرونهیکدام گز-26
ییکثرت گرا-4ییشمول گرا-3ییراانحصار گ-2ییگراحق-1



)(برادرانپردیس شهید بهشتی خراسان رضوي

دانشگاه فرهنگیان
پردیس شهید بهشتی مشهد

96-97اول برگ آزمون نیمسال

جمع نمرهنمره عملینمره کتبی

نام ونام خانوادگی:
ادبیات/مشاوره/ریاضیرشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

یزدان بخشنام استاد:
(نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمینام درس:

دقیقه50حداکثر:ه:                     وقتگرو
ط درپاسخنامهپاسخ به پرسش هاي چهارگزینه اي فق

10/11/96شنبه سه روزآزمون: 
10ساعت آزمون:   

شماره صندلی:
نمره منفی نداردآزمون 

3از 3ص ؟یستنییمختلف شمول گراياز صورتهانهیکدام گز-27
قتیشمول در اطالق حق-4شمول کفاره   -3قیحقالیشمول به دل-2شمول عفو -1

؟یستنجامع گرا هینظرینیبرون دلیاز دالنهیکدام گز-28
نبوتفیتعر-4امامت فیتعر-3یآدماتیحيریتجربه ناپذ-2اثبات ضرورت نبوت  یفلسفيان هابره-1

؟یستنحیصحنهیکدام گز-29
.نصب امام از افعال واجب خداستانیعیاز نظر ش-2.                 استیکالمانیعیامامت در نزد ش-1
.از نظر اهل سنت نصب امام از افعال واجب خداست-4.               استیفقهامامت در نزد اهل سنت-3

ست؟ا» الزَّکَاةَ وهم راکعونَ إِنَّما ولیکُم اللَّه ورسولُه والَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ ویؤْتُونَ « هیمصداق آکدام گزینه -30
مقداد-4يابوذر غفار- 3(ع)                   یامام عل-2)اکرم (صامبریپ-1

ست؟ادر رابطه با قرآن کریم» یکل شلیتفص«مراد از کدام گزینه -31
اي تکامل انسان در قرآن کریموجود همه موارد الزم بر-2کریم           نآقرقیاز طرانسانازیمورد نلیمساقابل حل بودن تمام -1
دارد.لیتفصکییهر امر مجمل-4تکاملی در قرآن کریم                                            ر ذکر مفصل ه-2

؟یستندراسالم يقانونگذارستمیدرسایهاوعناصرپویژگیازونهیکدام گز-32
یبودن احکام بر مصالح صرفا اجتماعیمبتن-2يقانونگذارمیورود عقل در حر-1
يو ثانویتوجه به احکام اول-4اجتهاد قوه محرکه اسالم  -3

تشریحی هايپرسش 
ضرورت وحی و پیامبري را اثبات کنید. ،آفرینشباتأکید برهدفمندي -1
.توضیح دهیدباذکردلیل قرآن کریم استفاده کرد؟ براي اثبات عدم تحریف قرآن، می توان از آیات آیا -2

4 3 2 1 شماره 4 3 2 1 شماره 4 3 2 1 شماره
+ 23 + 12 + 1

+ 24 + 13 + 2

+ 25 + 14 + 3

+ 26 + 15 + 4

+ 27 + 16 + 5

+ 28 + 17 + 6

+ 29 + 18 + 7

+ 30 + 19 + 8

+ 31 + 20 + 9

+ 32 + 21 + 10

+ 22 + 11
نمره کل تحقیق عملی وکالسی www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)پس ازپایان آزمون، دریافت سوال و پاسخنامه درنمره آزمون کتبی


