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ألَنَّ التجربة ال تقدر علي إثبات القانون من دون ضميمة البراهين مضافاً إلي  ؛إنَّ فرضية التطورعلي فرض صحتها في مورد ،ال دليل علي عمومها وشمولها*

  .أنَّ المكشوف باآلثار الحفرية هو التكامل والتطور في ناحيةٍ من النواحي كاألعضاء أو الصفات في نوعٍ
  .    را بيان كنيد با توجه به عبارت، پاسخ شبهه. اي دارد؟    باشاره به چه شبهه» فرضية التطور«. أ .2

  
  

  

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش

 امتحانات كتبي

  
    

 بسمه تعالي

        

 : شماره پرونده
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات 

 :پايه  91 -92سال تحصيلي 
 :موضوع  4

  4عقايد 

 : نام خانوادگي  : نام

  

  

 :تاريخ شماره صندلي نمراتور

 :ساعت  8/3/92

11:30-10:30 

 :شناسنامه. ش      :متولد

    

 

 :نتيجه   

 به حروف به عدد
  كد مصحح

      :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان
 

  

    
 

  

 :متن و محدوده

 :بازبيني ) 191تا ص  69از ص  1ج (. بداية المعارف األلهية، از عقيدتنا في صفاته تعالي تا الفصل الثاني في النبوة

 
  

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



 ٢

      .شرور را بنويسيد ةهاي شبهدو مورد از پاسخ. 3
  

  
 

وال مجال لألخذ بالبرائة . يكن معذوراً؛ فإنّ عليه أنْ يفحص  ء، لم يعلم بشى  سواء علم بأصل التكليف وشك فى المكلّف به وجهل به، أو لم رالمقص الجاهل* 

ليهإما هو لم يرجع نّإالبيان موجود و نّإف؛ ة من قبح العقاب بال بيانالعقلي.    

  تمسك كند؟ » قبح عقاب بالبيان«به قاعدة  تواندنميچرا جاهل مقصر . ب.    را بنويسيد» جاهل مقصر«اقسام مذكور براي . أ. 4

  

  

  

 *نة ربيكون الحكم أما اليكون بعض العناوين من العناوين المحس حة ذاتاً فحينئذاًو المقببالحسن أو القبح في مثله عرضي.  

  . متن را در قالب مثال توضيح دهيد. 5

  

  

  

الفعلية؛ ألنّهما منتزعان عن مقام الفعل؛ ألنّ تعالي ومن المعلوم أنّهما بهذا المعني من صفاته  ،قد يستعمل القضاء والقدر ويراد منهما القضاء والقدر الفعليان* 

  .د إلي علّته التامة الموجبة لهكلّ فعل مقدر بالمقادير ومستن

  .دليل بر چيست؟ بيان كنيد» ...كلَّ فعل ألنّ«و » ...ألنّهما منتزعان «هاي هر يك از عبارت. 6

  

  

 

    .بنويسيدرا طاعت ا پاداش بربودن  استحقاقييا  تفضّليدليل . 7

  

  

  

  .المصالح والمفاسد ولكنّ المصالح والمفاسد ترجع إلينا ال إليه تعالي؛ ألنّه غني مطلق ف حيث التصدر عن اهللا تعالي جزافاً، فالتكون إلّا ناشئةً عنيالتكال* 

  .    دليل بر چه مطلبي است؟ توضيح دهيد» ألنّه غني مطلق«. چيست؟    ب» جزافاً«مقصود از . أ. 8

 
 
 

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


