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لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ً .1سثت ت٘ي هسائل فلسفِ ٍ هسائل علن کالم  ...است .ج
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أ .تثاٗي 

ب .تسإٍ 

ج .عوَم ٍ خػَظ هي ٍخِ 

د .عوَم ٍ خػَظ هطلق 

َ

َ

َ

َّ

َ

ْ
َ
ي» تش کذام ٗک اص هَاسد صٗش داللت داسد؟ ج 319
اِل ا
 .2آٗٔ ضشٗفٔ «لايىالاعه ِدياالظ ِ ِ

أ .علن اهام 

ب .اًتػاب اهام اص طشف خذا 

 .3خٌ٘اى ًَعٖ اص هخلَقات ّ ...ستٌذ .د

د .سّثشٕ هعػَه٘ي 

ج .لضٍم عػوت اهام 

240

أ .غ٘ش هختاس ٍ غ٘ش هکلف 

ب .غ٘ش هختاس ٍ هکلف 

ج .هختاس ٍ غ٘ش هکلف 

د .هختاس ٍ هکلف 

َّ
َ ََ ْ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َّ
ْ
ه» پاسخ تِ کذام هطثِْ است؟
 .4آٗٔ کشٗوِ « َوه َىاال ِرياَ َْيدأاالخلقاُثاي ِعيُداوهىاأهىناعلي ِ ا

ب

أ .عام فاعل 

ب .قذست فاعل 

ج .عذم قاتل٘ت تذى تشإ ح٘ات هدذد 

د .اعادٓ هعذٍم 

381

سؤاالت تشریحي:
 .1دٗذگاُ ض٘عِ دس هسألٔ اهاهت ٍ اختالف آى سا تا دٗذگاُ اّل سٌت ت٘اى کٌ٘ذ304 .
امامت از نظر شیعه یک مقام دینی و تابع تشریع و نصب الهی است اما از نظر عامه یک سلطنت دنیوی و تابع عوامل اجتماعی است.

 .2قشآى کشٗن ،گشفتيِ خاى سا تِ چِ کساًٖ ًسثت هٖدّذ ٍ اختالف ت٘ي آٗات چگًَِ سفع هٖضَد؟

404

قشآى کشٗن گشفتي خاى سا اص ٗک سَ تِ خذاًٍذ ٍاص سَٕ دٗگش تِ هلک الوَت ٍدس خإ دٗگش تِ فشضتگاى ٍفشستادگاى خذا ًسثت هٖدّذ.
ٌّگاهٖ کِ فاعلٖ کاسِ خَد سا تِ ٍس٘لٔ فاعل دٗگش اًدام دّذ ًسثت کاس تِ ّش دٍ غح٘ح است ٍ اگش فاعل دٍم ّن ٍاسطِإ دس اًدام کاس
داضتِ تاضذ هٖتَاى کاس سا تِ فاعل سَم ّن ًسثت داد ٍ چَى خذإ هتعال گشفتي خاى سا تِ س٘لٔ هلک الوَت اًدام هٖدّدذ ٍ اٍ ً٘دض تدِ
ٍس٘لٔ فشضتگاىّ ،ش سِ ًسثت غح٘ح است.

 .3أ .ساصّإ غ٘ثت اهام صهاى(عجل اهلل تعالی فرهج الشریف) چ٘ست؟ ب .دس صهاى غ٘ثت هشدم چِ تْشُّائٖ هٖتَاًٌذ اص آى حضشت تثشًذ333-335 .
أ .ساص غ٘ثت .1 :هحفَظ هاًذى اص ضش خثاساى ٍ ستوگشاى  .2آصهاٗص هشدم
ب .تْشُّا .1 :تْشُهٌذٕ اص آى تضسگَاس تشإ سفع گشفتاسّٕإ هادٕ ٍ هعٌَٕ  .2تطشف تِ صٗاست حضشت تا تْزٗة ًفس  .3آهادُ کدشدى
هشدم تشإ ظَْس تا اغالح ًفس ٍخَد اٗطاى تاعث دلگشهٖ است.
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 .4ساُّإ اثثات سسالت پ٘اهثش اکشم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) سا ت٘اى کٌ٘ذ256 .
 .1ساتقٔ آى حضشت تِ طَسٕ کِ کَچکتشٗي ًقطٔ تاسٗکٖ دس آى ٗافت ًوٖضَد  .2تطاست پ٘اهثشاى پ٘ط٘ي  .3هعدضات فشاٍاى.
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 .5آٗٔ ضشٗفٔ « ِل َيغ ِف َرالكااّللا َمااتقد َما ِمهاذوبكا َو َمااتأخ َ ار» کِ رًة تِ پ٘اهثش اسالم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) ًسثت دادُ ضذُ ،چگًَِ تا عػوت پ٘اهثش خوع هٖ-

ضَد؟
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ِ

هٌظَس اص رًة ،گٌاّٖ است کِ هطشکاى تشإ آى حضشت پ٘ص اص ّدشت ٍ پس اص آى قائل تَدًذ کِ تِ هعثَدّإ اٗطاى تَّ٘ي کشدُ است.
هٌظَس اص هغفشتِ آى ،دفع آثاسٕ است کِ هوکي تَد تش آى هتشتة ضَد ٍ( .ضاّذ اٗي تفس٘ش آى است کدِ فدتح هکدِ سا علدت آهدشصش آى
ضوشدُ ٍ تذْٖٗ است کِ اگش هٌظَس اص آى گٌاُ هػطلح تَد تعل٘ل آهشصش آى تِ فتح هکِ ٍخْٖ ًذاضت)

 .6فَائذ تعثت اًث٘اء سا تٌَٗس٘ذ( .دٍ هَسد کافٖ است)
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 .1تساسٕ اص هطالة ّست کِ عقل اًساى تَاًاٖٗ دسک آىّا سا داسد ٍلٖ ٗا ً٘اص تِ گزضت صهاى داسد ٍ ٗا هَسد غفلدت اًسداىّدا اسدت ٍ
چٌ٘ي هطالثٖ تا تزکشات ٍ ٗادآٍسّٕإ پٖ دس پٖ اًث٘ا تِ طَس کلٖ فشاهَش ًوٖضَد  .2اًث٘ا تِ عٌَاى اًساىّإ کاهل ،الگَّداٖٗ هٌاسدة
تشإ اًساىّا ّستٌذ  .3دس غَست فشاّن تَدى ضشاٗط الصم ،سّثشٕ خاهعِ سا تِ عْذُ هٖگ٘شًذ.

 .7چشا سلسلٔ پ٘اهثشاى تا آهذى پ٘اهثش اسالم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) ختن ضذُ است؟ 289
صٗشا اٍالً پ٘اهثش اسالم هٖ تَاًست تِ کوک ٗاساى ٍ خاًطٌ٘اًص سسالت خَد سا تِ گَش خْاً٘اى تشساًذ ٍ .ثاً٘اً هػًَ٘ت کتاب آسواًٖ ٍٕ
اص ّش گًَِ تحشٗفٖ تضو٘ي ضذُ است ٍ .ثالثاً ضشٗعت اسالم تَاى پاسخگَٖٗ تِ ً٘اصّإ تطش تا پاٗاى خْاى سا داسد.

ٍٗ .8ژگّٖإ خْاى آخشت سا تٌَٗس٘ذ.

397

 .1اتذٕ ٍ خاٍداًٖ است ً .2عوت ٍ سحوت دس آى خالع ٍ تذٍى ضائثِ سًح ٍ صحوت تحقق هدٖٗاتدذ  .3داسإ دٍ تخدص هددضا تدشإ
سحوت ٍ عزاب هٖتاضذ  .4تاٗذ اص چٌاى ٍسعتٖ تشخَسداس تاضذ کِ گٌداٗص پاداش ٍ ک٘فش ّؤ اًساىّا سا تا ّش گًَِ عول ً٘دک ٍ تدذٕ
داضتِ تاضذ  .5داس خضاء است ًِ داس تکل٘ف( .رکش چْاس هَسد کافٖ است)

 .9تا ٍخَد آٗات ًفٖ ضفاعت ،چگًَِ هٖتَاى اعتقاد تِ تحقق آى داضت؟
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اٍالً اٗيگًَِ آٗات دس هقام ًفٖ ضفاعت استقاللٖ ٍ تٖ ضاتطِ است کِ کساًٖ تِ آى هعتقذ تَدًذ ،ثاً٘اً آٗات هضتَس عاهٌذ ٍ تَسد٘لٔ آٗداتٖ
کِ داللت تش پزٗشش ضفاعت تِ ارى خذا ٍ تا ضَاتط هع٘ي داسد تخػ٘ع خَسدُاًذ.

2

خشداد هاُ 03060-92

