
 ؟ است  نادرست  کدام عبارت در مورد وحی 

  ☑ . افراد بشر بیرون نیست  و تجربه  مستقیماً از قلمرو حس  (پدیده وحی الف

 .داند انسان نمی  را منحصر به  ب( قرآن وحی

  . است  و غریزی  ذاتی  موجودات زنده، همان هدایت  به  ج( منظور از وحی

 .و ملکوت  غیب  از راه اتصال ضمیر پیامبر به  الهی  هدایت  دریافت  د( وحی

 

 : از  عبارتست  وحی  درجه  ترین عالی 

   الهی  ( وحی الف

  بشری  ب( وحی

   شریعت  پیامبران صاحب  به  ج( وحی

  ☑ پیامبران  به  د( وحی

 

 شود؟ ده میفهمی  مطلبی  چه«  رسالته  یجعل  حیث  اعلمهللا ا«  از آیه 

 .بودهاند  پیامبران تبلیغی  ( غالب الف

  . داند و بس پیامبران را خدا می  ب( صالحیت

  ☑ .ندارد  خداوند نهایت  ج( علم

 .آمدهاند  در تاریخ  هم  و دروغین  د( پیامبران جعلی

 

 .شناسد در میان دو پرانتز )( قرار دارد بشر از راه علوم می  که  انسانی 

        ، منتها( مبدأ الف

        ب( دنیا و آخرت

  ☑ ج( تولد و مرگ

 د( محدود، نامحدود



 

 گذارد؟ بر پیامبر می  تأثیری  چه«  وحی« 

 .سازد خارج می  ( او را از بشریت الف

 .کند می  ساقط  را از وی  ب( تکلیف

  ☑ .انگیزد را بر می  کند و نیروهایش ج( او را مبعوث می

 .دهد می  او را تخفیف  ند اما تکلیفک د( او را مبعوث می

 

 ؟ بودن دعوت پیامبران، کدام است  گواه راستین

   ( وحی الف

   ب( عصمت

  ☑ ج( معجزه

  د( سازندگی

 

بر صدق گفتار خـود   گواهی  اذن خدا برای  پیامبران به  را که  ، آثار خارقالعادهای قرآن کریم

 نامد؟ می  آوردهانـد چـه مـی

 

  ه( معجز الف

       ب( امر خارقالعاده

  ☑  ج( آیت

  د( داللت

 

 دادند؟ می  بر آوردن معجزه، جواب مثبت  مردم مبنی  تقاضای  پیامبران به  دلیل  چه  به

 .خواستند آنها را محکوم سازند ( چون می الف

 .گرفتند فشار قرار می  ب( چون غیر آن صورت تحت



 .کرده بودند  چنین  قبل  ج( چون انبیای

  ☑ .بود  معقول و منطق  د( چون تقاضائی

 

 ؟ )ع( است  از معجزات حضرت عیسی  کدام گزینه 

  ( ید بیضاء الف

 اژدها کردن  به  ب( عصا را تبدیل

  ☑ ج( مرده را زنده کردن

 د( معراج

 

 ؟ است  در مورد معجزه صحیح  کدام نظریه 

 . است  وقوع امر بدون علت  معنای  ( معجزه به الف

 .گیرد شده جهان صورت می  شناخته  و عوامل  علل  ب( معجزه در مجرای

☑ .گیرد صورت می  مافوق طبیعی  علل  خاص خود را دارد و بوسیله  و عوامل  ج( معجزه نیز علل

  

 . باشد اما انسان از آوردن مانند آن عاجز است  مادی  علتش  است  د( معجزه ممکن

 

 ؟ چیست  معنی  به  عصمت

 ( گناه نکردن الف

 ب( گریز از گناه

 ج( پرهیز شدید از گناه

  ☑ از گناه و اشتباه  د( مصونیت

 

 ؟ است  از گناه در پیامبران چگونه  عصمت 



 توانند گناه کنند نمی  که  است  پیامبران طوری  ( ساختمان و شریعت الف

 شود گناه می  ارتکاب آنها به  مانع  غیبی  فرشته  ب( هر گاه بخواهد گناه کنند یک

  ☑  آنهاست  و بینش  شدت ایمان و یقین  آنها نتیجه  ج( عصمت

او   را در عصمت  غیبی  فرشته  اما نقش  آنها نیست  از ساختمان و سرشت  آنها ناشی  د( عصمت

  توان نادیـده گرفت نمی

 

 ؟ پیامبران از اشتباه، مولود چیست  مصونیت 

   رسالت  ثمربخشی  ( ایمان به الف

  ☑  عینی  با خود واقعیت  ب( ارتباط مستقیم

  ج( شدت ایمان و تقوی

  بسیار در امور عقالنی  د( تجربه

 

 ندارند؟  از موارد زیر مصونیت  پیامبران در کدامیک 

  وحی  ( دریافت الف

  ب( ابالغ وحی

   وحی  به  ج( عمل

  ☑ د( هیچکدام

  

 کرد؟  ر مقایسهرا با یکدیگ  توان پیامبران و نوابغ آیا می 

 .دارند  یکدیگر شباهت  به  ، چون تا حد زیادی ( بله الف

  .نیستند  بیش  انبیاء کودکی  به  نسبت  ، نوابغ ب( خیر، چون از نظر علمی

  ☑ . الزم است  سنخیت  ج( خیر چون در مقایسه

 .گویند می  سخن  و معرفت  چون بهر حال هر دو از علم  د( بله

 

 ؟ معجزه است  عریفت  کدام گزینه 



  .کند نمی  تبعیت  و از قانون علیت  خارقالعاده است  ( امری الف

 .کند نمی  تبعیت  اما از قانون علیت  خارقالعاده است  ب( امری

  . شده نیست  و شناخته  مادی  علل  از سنخ  اما علتش  است  علت  ج( دارای

  ☑ . است  د( ب و ج هر دو صحیح

 

 ؟ خواهم از شما نمی  اجر و مزدی  اند : من گفته  خویش  امت  امبران زیر بهاز پی  کدامیک 

  ( حضرت عیسی الف

  و شعیب  ب( حضرت موسی

   ج( حضرت مریم

  ☑ پیامبران  د( همه

 

  کـدام خصوصـیت  بـه«  رب العـالمین  اال علی  اجران اجری  من  علیه  و ما اسئلکم«  شریفه  آیه 

 دارد؟ پیـامبران اشـاره

   ( عصمت الف

  ☑ ب( اخالص

  ج( معجزه

  د( مبارزه و درگیری

 

 ؟ تفاوت پیامبران با دیگر مردمان در چیست

  ( در عصمت الف

 اعجاز و مقدمات آن  ب( در مسئله

  ☑ و مقدمات و لوازم آن  وحی  ج( در مسئله

 خلوص پیامبران  د( در مسئله



 

 :  را گویند که  پیامبران اولوالعزم پیامبرانی

  .بودهاند  کتاب آسمانی  دارای  ( فقط الف

 .نبودهاند  مستقل  شریعتی  ب( دارای

 کردهاند می  را تبلیغ  پیامبران پیشین  ج( شریعت

  ☑ .بوده اند  مستقل  شریعتی  د( دارای

 


