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    ... .   ^به نظر مرحوم مظفّر، بغض داشتن نسبت به آل محمد. 1

  �شود؛ چون مستلزم انكار ضروري دين است  مطلقا موجب خروج از ايمان مي. أ
  �شود بودن، موجب خروج از ايمان ميفقط در صورت التفات به ضروري . ب
  �شود؛ چون انكار ضروري دين نيست مطلقا موجب خروج از ايمان نمي. ج
  �شود؛ چون انكار ضروري دين نيست موجب خروج از ايمان نمي ،در صورت عدم التفات. د

  .      گويند مي... پيروان محمد بن حنفيه را .  2

 �فطحيه . د �واقفيه . ج �كيسانيه . ب �ناووسيه . أ

  شود؟   فهميده مي }ب بĤياتنا فهم يوزعونويوم نحشر من كلّ أمـّة فوجاً ممن يكذِّ{كدام مسألة اعتقادي از آية شريفة . 3

  �رجعت . د  �معاد جسماني . ج  �برزخ . ب  �حشر در قيامت . أ

     ... .الظاهر من األخبار أنّ األرواح يعيشون . 4

  �في عالم البرزخ بقالب مثالي . د  �في البرزخ والجنّة بقالب مثالي . ج  �في الجنّة بقالب مثالي . ب  �في عالم البرزخ بال بدنٍ . أ

    تعريف كدام اصطالح است؟  » البدن ببدنٍ آخر مفارقتها بعد تعلّق النفس المستكملة بنوع كمالها«عبارت . 5

  �معاد روحاني . د  �معاد جسماني . ج  �تناسخ . ب  �رجعت . أ
  : تشريحي

 - بناء على كونها جملةً معترضةً فى ضمن اآليات المذكورة -}كم تطهيراًرَطهالبيت وي أهلَ عنكم الرجس ذهبريد اللّه ليإنّما ي{: قوله تعالياإلرادة في * 
المعلوم أنّ هذه اإلرادة ليست إالّ إرادةً  ، ومن^بإذهاب الرّجس فمعنى اآلية هو أنّه تعالى حصر إرادته إلذهاب الرجس والتطهير فى أهل البيت متعلّقةٌ

 .   ر؛ ألنّ اإلرادة التشريعية عامةتكوينيةً، وإالّ فال معنى للحص

  ؟در فرض مذكور چيست» اراده« نبودندليل تشريعى . 1

  

  

فاق أهل العربية للحصر التّ }نّما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونإ{ :في قوله تعالي »إنّما«إنّ لفظة  *
أنّ المراد من الوالية هو األولي  عليه، والولي وإن ذكر له معان، لكن اليناسب مع الحصر المذكورمعني غير األولي بالتصرّف، فالحصر في المقام يدلّ علي

  . �دون قوم إذ المحبة والنصرة ال اختصاص لهما بقومٍ ؛ا فاليصح الحصرف ال غير وإلّبالتصرّ
  در آية شريفه چيست؟ چرا؟   » ولي«با توجه به عبارت، مقصود از . 2

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
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 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  5عقايد  :موضوع  5 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 18 -19 :ساعت  8/3/92 :تاريخ شماره صندلي نمراتور

 :نتيجه         :شناسنامه. ش      :لدمتو
  كد مصحح به حروف به عدد

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

    :بازبيني  )254ص تا 2ج 49ص از(بداية المعارف اإللهية، از عقيدتُنا في طاعة األئمة تا آخر كتاب  :متن و محدوده

        )نمره 5/2و تشريحي  5/0تستي (دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شود سؤال تشريحي پاسخ  7لطفاً به همةسؤاالت تستي و فقط 



 ٢

اليجوز معهما منع اللطف فيكون من الغير  ×فإما مصلحةٌ استأثر اهللا بعلمها أو كثرة العدو وقلّة الناصر؛ ألنّ حكمته تعالي وعصمته السبب في الغيبة أما* 
     .المعادي

  .   نيد، دليل برچيست؟ بيان ك»اديعالم... ×وعصمته  تعاليألنّ حكمته «عبارت . ب.   با توجه به عبارت، اسباب غيبت را نام ببريد. أ. 3

  
  
  

    .من ادعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر* 

  ) يك دليل(در عصر غيبت كبري چگونه قابل توجيه است؟  #با توجه به روايت فوق، رؤيت امام زمان. 4

  
  

  
  

 في ويشهد له ما. يؤمـّن الضرر عاجالً وآجالً أو في قتل مسلمالحرام التقية حيث و«: قال الشهيد الثاني في القواعد. المحرّم منها ما كان في الدماء* 

  .  »ة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيةإنّما جعل التقي« :قال ×عن أبي جعفر صحيحة محمد بن مسلم

  صحيحة محمد بن مسلم شاهد بر چيست؟ چرا؟. ب.    باتوجه به عبارت، موارد تقية حرام را بنويسيد. أ. 5

  

   
  

   .  ، سه مورد را نام ببريد×از محورهاي مورد توجه در أدعية امام سجاد. 6

  
  

  

  
لقوم  خري إلي أجل مسمي إنّ في ذلك آلياترسل االُضي عليها الموت ويتي قَمسك الّت في منامها فيمتي لم تَالّاهللا يتوفّي األنفس حين موتها و{* 

  .     }يتفكّرون
  .   را بيان نماييد» بقاي روح بعد از مرگ«و » وجود روح«داللت آية شريفه بر . 7

  
  

ـ إعقـل  دة المعـدوم الي إعـا عـاد ففـرض   ي ية له حتّألنّ المعدوم ال شيئي ؛ي يقال باستحالتهاعادة المعدوم حتّإلي أبدانها ليس إإنّ عود األرواح *  رض الّ إذا فُ
  .   وهو محال واحد الفرض يجتمع العدم والوجود في شيءعادة ومع هذا إلي يكون قابالً لالمعدوم موجوداً حتّ

  . با توجه به عبارت، دليل انكار معاد را توضيح دهيد. 8

 
 
 

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


