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« سؤاالت »
)1ثِ سَاالت قزآًی سیز پبسخ دّیذ.
الف) ثز اسبس آیِ (رسالً هُجطزیيَ ٍ هٌذریي لِئَالّ یکَى لِلٌّبس ).......خذاًٍذ ثب چِ چیشی ثب هزدم اتوبم حجت هی کٌذ؟

3
ة) پیبم آیِ (ٍ هي یجتغ غیز االسالمِ دًیب فَلَي یُقجلَ هٌِ ).........چیست؟
ج) ثبتَجِ آیبت ضزیفِ ثِ سَاالت پبسخ دّیذ.

(افال یتذثَّزٍى القزاىَ ٍ لَکبى هي ػٌذ غیز اهلل لَََجذٍا فیِ اختالفب کثیزا)
 -1آیِ ثیبًگز کذام جٌجِ اس اػجبس است؟
 -2خذاًٍذ درایي آیِ ثِ چِ ًکتِ ای تبکیذ دارد؟

(اَلَن تَز الی الذیي یشػوَى اًََّْن ء اهٌََ ثوب اًشل الیک ٍ هب اًشل هي قجلک).......
 -1آیِ ثِ کذاهیک اس دالیل ضزٍرت تطکیل حکَهت اسالهی اضبرُ دارد؟
 -2خذاًٍذ درایي آیِ هزاجؼِ ثِ چِ کسی را هٌغ هی کٌذ؟

د) ًبم آیِ (اًوب ٍلیکن اهلل ٍ رسَلِ ٍالذیي اهٌَا ).........چیست؟ ٍ در آى چِ هَضَػی هطخع ضذُ است؟
 )2درستی یب ًبدرستی جوالت سیز را هطخع کٌیذّ( .ز هَرد )0/25
الف) اًسبى ّوچَى سبیز هَجَدات سًذُ ًیبسّبی عجیؼی ٍ هؼٌَی دارد.
ة) رسبیی تؼجیزات ثب ٍجَد اختػبر اس جٌجِ ّبی هحتَایی اػجبس قزآى کزین است
ج) پیبهجزاى در هَرد ّوِ گٌبّبى ػػوت دارًذ هب اًسبى ّب در ثؼضی گٌبّبى هؼػَم ّستین.
د) اهبم هؼػَم (ع) ّوِ هسؤلیت ّبی پیبهجز را پس اس ایطبى ثز ػْذُ دارد.
ی) پیبهجز (ظ) کسبًی را کِ فقظ ػجبدت هی کزدًذ ثب هْزثبًی ًػیحت هی کزد.

1.5

)3جوالت سیز را کبهل کٌیذ.
الف) راُ سًذگی یب  ....................ارتجبط دقیقی ثب درک آیٌذُ خَیص ٍ ضٌبخت ّذف سًذگی دارد.

2.5
ة) ثِ سجت  ...................خذاًٍذ یک ثزًبهِ کلی ثِ اًسبى ّب ػٌبیت کزدُ است ایي ثزًبهِ ً ....................بم دارد.
ج) خذاًٍذ هؼجشُ اغلی پیبهجز اکزم را  .....................قزارداد هؼجشُ ای اس جٌس ....................
د) اٍلیي ٍ هؼتجزتزیي هزجغ ػلوی ثزای فْن آیبت الْی  ..................... ٍ .......................پیبهجز است.
ی) حضزت اثَعبلت ثِ پیطٌْبد ً .........................بم فزسًذش را ػلی گذاضت ایي ًبم ثِ هؼٌبی  .................. ٍ ...................است.

 )4ثِ سَاالت پبسخ کَتبُ دّیذ.
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الف) عجق فزهَدُ اهبم ی ظن ػلیِ السالم ػلت فزستبدى رسَالى الْی چیست؟
ة) ٍجَد دٍ دیي یب چٌذیي دیي در یک سهبى ًطبًگز چیست؟
ج) خذاًٍذ ثزای اثجبت ًْبیت ػجش ٍ ًبتَاًی ضکبکبى ثِ الْی ثَدى قزآى چِ پیطٌْبدی دادُ است؟
د) اگز پیبهجزی در تؼلین ٍ تجییي دیي ٍ ٍحی الْی هؼػَم ًجبضذ ًتیجِ آى چِ خَاّذ ثَد؟
ٍ) چزا تطخیع ػػوت ثزای اًسبى ّب هوکي ًیست؟
ی) آیِ (لؼَّلک ثب خغ ًفسک اال یکًََا هَهٌیي) اضبرُ ثِ کذاهیک اس جٌجِ ّبی رّجزی پیبهجز در جبهؼِ دارد؟

 )5ثِ سَاالت سیز پبسخ کبهل دّیذ.
الف) ضیَُ ّذایت خذاًٍذ چگًَِ است ٍ چزا ضیَُ ّذایت اًسبى ثب سبیز هخلَقبت هتفبٍت است؟

1

ة) خَاست اسالم اس اًسبى در حیغِ ػول چیست؟

1

ج) هٌظَر اس اػجبس هحتَایی قزآى چیست؟

1

د) پیبهجز چگًَِ اس عزیق ٍالیت هؼٌَی دل ّبی آهبدُ را ّذایت هی کزد؟

1
ٍ) آیِ تغْیز را ثب تزجوِ ثٌَیسیذ ٍ یک پیبم اس آى استخزاج ًوبییذ.
ی) حکَهت اسالهی چگًَِ تبسیس یبفت ٍ چگًَِ گستزش پیذا کزد؟

حضزت ػلی (ع) :ثْتزیي ضوب پیص خذا آى کسی است کِ ًفغ اٍ یب خذهت اٍ در اجتوبع ثزای هزدم ثیطتز ثبش
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1

راٌّوای تصحیح
انف) ةا فرشحادن پیاىتران ةشارت دٍُده و اٌذار دٍُده
ب) ةیاٌگر ایً اشث کَ جٍِا دیٍی کَ ىی جّاٌد ىردم را ةَ رشحگاری دٌیا و آخرت ةرشاٌد اشالم اشث
ج)  -1اعجاز ىححّایی
 -2اگر كرآن از جاٌب غیر خدا ةّد كععا در آن ٌاشازگاری و اخحالف زیادی یافث ىی شد.
 -1ضرورت پذیرش والیث انِی و ٌفی حاکيیث ظاغّت
 -2ظاغّت
د) آیَ والیث – ویژگی ُای ونی و شرپرشث ىصهياٌان

2

3

انف) ٌادرشث
انف) چگٌَّ زیصحً

ب) ٌادرشث

ج) درشث

د) ٌادرشث

ی) ٌادرشث (ُر ىّرد )0/25

ب) ویژگی ُای فعری ىشحرک  /اشالم

ج) كرآن  /کحاب

د) گفحار و رفحار

ی) پیاىتر – واال و

ةهٍدىرجتَ (ىر ىّرد )0/25
4

انف) ةٍدگان در پیام انِی جعلم کٍٍد.
ب) ٌشاٌگر آن اشث کَ پیروان پیاىتر كتهی ةَ آخریً پیاىتر ایيان ٌیاورده اٌد.
ج) پیشٍِاد آوردن ححی یک شّره ىاٌٍد شّره ُای كرآن را ُو ةَ آن ُا داده اشث.
د) اىکان اٌحراف در جعانیو انِی پیدا ىی شّد و اعحياد ىردم ةَ دیً از دشث ىی رود.
و) چّن اٌصان ُا ٌيی جّاٌٍد جشخیص دٍُد کَ چَ کصی ىعطّم اشث و ىرجکب ُیچ گٍاُی ٌيی شّد
ی) شخث کّشی و دنصّزی در ُدایث ىرد
انف) خداوٌد ُر ىخهّكی را ىحٍاشب ةا ویژگی ُایی کَ در وجّدش كرار داده اشث ُدایث ىی کٍد .اٌصان ویژگی ُایی دارد کَ او را از شایر

5

ىخهّكات ىحيایز ىی کٍد و ُيیً اىر شتب شده شیّه ُدایث او ةا شایر ىخهّكات ىحفاوت ةاشد.

ب) اشالم در حیعَ عيم از اٌصان ىی خّاُد ةا ایياٌی کَ کصب کرده اشث جالش ٌياید جا ةا اٌجام واجتات دیً و جرک حرام ُای آن،
خداوٌد را عتادت کٍد فضایم اخالكی ىاٌٍد عفث ،راشحگّیی را کصب کٍد از رذایم اخالكی دوری کٍد جاىعَ ای دیٍی ةراشاس عدانث ةٍا
ٌياید.
ج) كرآن ویژگی ُایی دارد کَ ٌشان ىی دُد از كهو ُیچ داٌشيٍدی جراوش ٌکرده اشث چَ رشد ةَ شخطی کَ كتم از آن چیزی ٌٍّشحَ و
آىّزشی ٌدیده اشث ایً جٍتَ اعجاز ةرای کصاٌی کَ زةان كرآن را ٌيی داٌٍد و فلط از جرجيَ ُا اشحفاده ىی کٍٍد ٌیز كاةم فِو و ادراک
اشث.
د) ایشان ةا اشحفاده از كدرت و والیث دل ُای آىاده را ٌیز ُدایث ىی کٍد .انتحَ ایً ُدایث یک کار ظاُری یعٍی از ظریق آىّزش ىعيّنی
و عيّىی ٌیصث ةهکَ از ظریق اىداد غیتی و انِاىات و ىاٌٍد آن ضّرت ىی گیرد .ىیزان ةِره ىٍدی اٌصان ُا از ایً ُدایث ةَ درجَ ایيان و
عيم آٌان ةصحگی دارد.
و) اٌيا یرید اهلل نیُذُب عٍکو انرجس اُم انتیث و یعِرکو جعِیرا.
جرجيَُ :ياٌا خدا اراده کرده دورگرداٌد از شيا اُم ةیث پهیدی و ٌاپاکی را و شيا را کاىال پاک و ظاُر كرار دُد.
پیام :ایً آیَ ُرگٌَّ گٍاه و پهیدی را از اُم ةیث دوری راٌد و آٌان را ىعطّم از گٍاه و پهیدی ىعرفی ىی کٍد.
ی) پیاىتر اکرم (ص) پس از شیزده شال جالش ةرای ُدایث ىردم ىکَ ةا دعّت ىردم ىدیٍَ ةَ ایً شِر ُجرت کرد و ةَ فرىان خدا
حکّىث اشالىی را ةٍا ٌِاد .ایً حکّىث ةَ جدریج گصحرش یافث و در ىدت ده شال شراشر شتَ جزیره عرةصحان را فرا گرفث.
حضزت ػلی ػلیِ السالم فزهَدًذ:
ثْتزیي ضوب پیص خذا آى کسی است کِ ًفغ اٍ یب خذهت اٍ در اجتوبع ثزای هزدم ثیطتز ثبضذ.

