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 درس کالم اسالمی و سواالت مهم  محورهای کلیدی
 

 ارکان علم کالم را نام ببرید .1
 ازارقه چه فرقه ای بود و اعتقادات ان ها را نام ببرید .2
 اعتقادات معتزله را نام ببرید و توضیح دهید .3
 فرقه اسماعیلیه را نام ببرید نواعافرقه اسماعیلیه چه فرقه ای هستند و  .4
 ببرید اقسام معرفت فطری را نام .5

 شرک امیزاز نظر وهابیان را نام ببریدامور  .6
 ایا انسان به وجو خداوند علم حضوری دارد توضیح دهید .7
 ؟چرا ؟آیا با اثبات توحید افعالی توحید در خالقیت اثبات می گردد .8
 آیه ی "فاذا رکبوا فی الفلک..."بیانگر چیست توضیح دهید .9

 اشاعره و معتزله در تعریف توحید صفاتی و افعالی بنویسید - هعتعریف یا اختالف شی  .10
 تفاوت فرق و مذاهب با ملل و نحل را توضیح دهید .11
 توحید افعالی را توضیح دهید و نظریه ی بین االمرین را شرح دهید .12
 توحید ذاتی در قران به چندصورت امده است .13
 ی در این باره ذکر کنیدتوحید صفات به چه معناست حدیث .14
 توحید نظری و عملی را تعریف کنید. .15
 کرده و انواع آن را نام ببرید. تعریفحسن و قبح را  .16
 ببرید  نام ؟به ایمان و کفر مربوط می شود مسائلی چه در ارتباط با خوارج  .17
 را  نام برده و مختصر شرح دهیددرجات امامت در نگاه اسماعیلیه  .18
 دو تفسیر شر و بدی را بیان کنید .19
 دوره های تاریخی علم کالم خصوصا کالم شیعه از جهت رویکرد نام ببرید .20
 سه تفسیر مرجئه درباره ایمان را بنویسید .21
 و عوامل را توضیح دهید شکل گیری مباحث کالمی از نظر زمان .22
 صفات ذاتیه ی حقیقی و صفات اضافی را توضیح دهید .23
 علت نام گذاری کالم به این نام چیست .24
 ن نام چیستعلت نام گذاری مرجئه به ای .25
 علم کالم را تعریف کنید .26
 شود ویید به چند دسته تقسیم میفرقه جبریه را تعریف کنید و بگ .27
 فرقه شیخیه بر چند فرقه تقسیم میشود .28
 هیدنام ببرید و یکی را توضیح د افرقه های مرجئه ر .29
 فواید و رسالت علم کالم را نام ببرید .30
 قلمرواهداف و رسالت های علم کالم را نام ببرید .31
 کاربرد عقل در اثبات عقاید از نظر اهل حدیث و عقل گرایان چیست .32
 عقاید ان ها چه بودمهم ترین ماتریدیه چه کسانی بودند و  .33
 محورهای مقایسه کالم قدیم و جدید را نام ببرید ویک مورد را محتصر توضیح دهید .34
 محورهای تجدد در مقایسه کالم جدید و قدیم را توضیح دهید .35
 الصه ویژگی ان را توضیح دهیدمدارس کالمی را نام ببرید و به طور خ .36
 مصداق غلو در ائمه چگونه است .37
 منظور از اصطالح دور و تسلسل چیست .38
 منظور از فطرت عقل چیست .39
 اصول عقاید و پیروان فرقه بابیه چگونه استمهم ترین  .40
 عقاید فرقه جبریه را نام ببریدمهم ترین  .41
 د را توضیح دهیدمهمترین عقاید امامیه را ذکر کنید و دو مور .42
 مهمترین فرقه های شیعه را بنویسید .43
 نظر سلفیه در مورد صفات خبریه چیست .44
 معتزله درباره توحید صفاتی بیان کنید نظریات مختلف .45
 نظریه ی واقعی قدریه نخستین چه بود و قدریه را تعریف کنید .46
 ویژگی مرحله شکل گیری کالم نظری را بیان کنید .47


