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  93- 94سال تحصیلی 

سوره مریم که آیا انسان به یاد نمی آورد که مار او را آفریدیم و حال آنکه  67آیه شریفه  .1

  یا خدا شناسی خودشناسیچیزي نبوده است ؟ دلیل و تاکید بر چیست ؟ 

بنابه نقل تاریخی بر سر در معبد دلفی از شهر هاي یونان باستان براي کشف رموز خلقت و  .2

 خودشناسی نوشته اي بودند ؟  پیچیدگی رموز انسان چه جمله اي

تعبیر می کنیم چه اندازه در » من « موجودي که از آن به : الزمه پاسخ این سوال اساسی که  .3

شناخت سهم دارد چیست ؟ انسان باید ابتدا خود و ابزار هاي شناخت خود و گستره و مرزهاي 

 .آنها را بشناسد تا بتواند به شناخت جهان دست یابد

هرکس » « من عرف نفسه عرف ربه « بیانگر چیست ؟  ) ع(از امیرالمومنین  این حدیث شریف .4

 خودشناسی مقدمه خدا شناسی: »  خود را بشناسد ، پروردگارش را می شناسد 

{ سپس « ) 9سوره سجده آیه ( » ثم سواه و نَفَخَ فیه من روحه « مراد از تسویه در آیه شریفه  .5

تکمیل خلقت : چیست ؟ » ان را موزون ساخت و از روح خویش در وي دمید اندام ، انس} خدا 

 .جسمانی و پردازش آفرینش ظاهري انسان است

از چه بابت است ؟ » از روحم در او دمیدم « :انتساب روح به خود از سوي خداوند که می فرماید  .6

 .به دلیل شرافت و منزلت برتر آن را به خود انتساب می دهد: 

شناخت انسان که مربوط به عمل از جهت خود و بد و باید ها و نباید ها باشد چه می به حوزه  .7

 حوزه شناخت عملی : گویند ؟ 

به کدام اولویت اشاره » یجهلُ نَفسهمن  یعرِف غیرَهکیف « ) ع(این حدیث شریف حضرت علی  .8

 اولویت شناخت انسان نسبت به جهان: دارد ؟ 

 : است ؟ درباره هر یک توضیح مختصري بیان فرمائید گرایش هاي انسان چندگونه  .9

میان انسان و حیوان مشترکند مثل حفظ ذات و صیانت از خود و میل به جنس : گرایش حیوانی  .1

 مخالف



 این گرایش با انسان اختصاص دارد ـ میل و محبت به خدا: گرایش انسانی  .2

ساس آموزه هاي احادیثی راه هاي بر ا: نقش دین در رفع بحران هاي انسانی را توضیح دهید ؟  .10

شناخت اعم از حس ، عقل و وحی الهی است ـ آدمی از طریق عقل ضرورت وحی را اثبات می 

 کند و وحی الهی بسیاري از حقایق زندگی انسان را روشن می سازد

 )مقدمه ، نتیجه . ( برهان نظم را به شکل منطقی تقریر نمائید  .11

 .ح دهید ساختار مشترك برهان نظم را توضی .12

 انواع برهان نظم را نام ببرید و یک مورد به دلخواه توضیح دهید ؟ .13

 .راه هاي شناخت صفات خدا را نام برده و یک مورد به دلخواه توضیح داده شود  .14

 .انواع بحران هاي انسان معاصر کدام است ؟ ضمن نام بردن آنها فقط دو تا را توضیح دهید  .15

 .قت آن چیست ؟ رابطه آن را با بدن توضیح دهیددیدگاه انسان در مورد روح و حقی .16

منظور از بحران اخالقی که انسان مدرن دچار آن شده است چیست ؟ کدامیک از مصادیق آن  .17

 در جامعه دانشجویان و جوانان سراغ دارید ؟ چه راه حلی به نظر شما می رسد ؟

 ؟منظور از بحران روانی و معنوي که دچار انسان مدرن شده است چیست  .18

 منظور از بحران معرفتی که انسان مدرن دچار آن شده است چیست ؟  .19

مورد کافی  3.( چند جمله از تاکیدات قرآن و روایات در خصوص اهمیت خودشناسی ذکر کنید  .20

 )است 

 .توفیقی بودن اسماء و صفات الهی به چه معناست ؟ مختصرا توضیح دهید .21

 .توضیح دهیددلیل باطل بودن تثلیث از دیدگاه اسالمی را  .22

 .توحید صفاتی را بصوت مختصر توضیح دهید .23

 چرا عقیده کسانی که صفات خدا را از ائمه بر ذات می دانند درست نیست ؟ .24

 توحید در خالقیت را بصورت مختصر بیان کنید .25

 چرا توحید در خالقیت به معناي نفی اصل علیت در نظام هستی نیست ؟ .26

 توحید در ربوبیت چیست ؟ .27

 در ربوبیت را مختصرا بیان کنید دو جلوه توحید .28

 توحید در تشریع و تقنین به چه معناست ؟ .29

 توحید در اطاعت چیست ؟ .30



به صورت مختصر . است به دو شکل صورت می پذیرد ) ص(ابالغ پیام خدا که از وظایف پیامبر  .31

 .توضیح دهید

وي سخنی که بگو اي اهل کتاب بیایید به س« این آیه شریفه بیانگر کدام بعد توحید است ؟  .32

 میان ما و شما یکسان است که جز خداي یگانه را نپرستیم و چیزي را شریک او قرار ندهیم

 خداوند: چه کسی در آخرت به حساب بندگان می رسد ؟  .33

 وزن: منظور از میزان چیست ؟  .34

 .گواهان روز رستاخیز چند گروه هستند ؟ مختصرا توضیح دهید .35
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