خرداد  ،49الف
کتاب :عقاید 9پ 9
محدوده :بداية المعارف اإللهية ،از عقيدتنا في صفاته تعالي تا الفصل الثاني في النبوة
تستی
 .1األدلٔ الذالّٔ ػلٖ هؤاخزٓ الجْال هثل «ّلّا تؼلّوت حتٖ تؼول» تذلّ ػلٖ ؤىّ الؼماب ػلٖ تشن  .....ال ػلٖ تشن . .....
ؤ .التؼلّن ـ الَالغ 

ج .الحجٔ ـ الَالغ 

ب .الَالغ ـ التؼلّن 

د .الحىن الظاّشٕ ـ الحىن الَالؼٖ 

 .2إىّ هحل الٌضاع فٖ الحسي ٍ المثح الؼمل٘٘ي ت٘ي الؼذل٘ٔ ٍ األشاػشٓ َّ . .....
ؤ .حىن الؼمل تاستحماق فاػل الؼذل للوذح ٍ تاستحماق فاػل الظلن للزم 

ب .حسي الوالئن ٍ لثح الوٌافش 

ج .حسي الىاهل ٍ لثح الٌالض 

د .حسي ها ٍافك الغشع ٍ لثح ها ال َٗافك الغشع 

 .3الظاّش هي الوظٌف ؤى اإلثاتٔ ػلٖ الطاػات  .....هجاصات الؼاط٘ي.
ؤ .همتؼٖ الؼذل ًظ٘ش 

ب .همتؼٖ الؼذل تخالف 

ج .ال ٗىَى همتؼٖ الؼذل ًظ٘ش 

د .ال ٗىَى همتؼٖ الؼذل تخالف 

 .4الثذاء الوحال فٖ حمِّ تؼالٖ َّ التثذّل ٍ التغّ٘ش فٖ ًاح٘ٔ . .....
ؤ .فؼلِ التششٗؼٖ 

ب .فؼلِ التىٌَٖٗ 

ج .ػلوِ الفؼلٖ 

د .ػلوِ الزاتٖ 

تشریحی
 .1نظر اشاعره در مورد صفات خداوند و دو اشکال آن را بنویسید.
* إىّ الظفات الثثَت٘ٔ هٌمسؤ إلٖ الحم٘م٘ٔ الوحؼِ ٍ اإلػاف٘ٔ الوحؼِ ٍ الحم٘م٘ٔ الوحؼِ ال ٗؼتثش فٖ هفَْهْا اإلػافٔ الوتإخشٓ ػي ٍجَد الطشف٘ي ٍ
ٗىفٖ الزات الًتضاػْا.
 .2ؤ .دٍ لسن طفات روش شذُ دس ػثاست سا تا روش هثال تٌَٗس٘ذ .ب .ػثاست «ال ٗؼتثش فٖ هفَْهْا  »...چِ هطلثٖ سا ت٘اى هٖوٌذ؟
* لَ واى ٗفؼل الظلن ٍ المثح ـ تؼالٖ ػي رله ـ فاىّ األهش فٖ رله ال ٗخلَ ػي ؤستغ طَس ٍ ول ّزُ الظَس هحال ػلٖ اهلل تؼالٖ ٍ تستلضم الٌمض.
 .3هذػا ٍ دل٘ل آى سا تٌَٗس٘ذ.
* إىّ الششّ ػلٖ لسو٘ي :ؤحذّوا َّ :الششّ تالزات ٍ تالحم٘مٔ ٍ َّ ل٘س إلّا األهَس الؼذه٘ٔ التٖ لْا شإً٘ٔ الَجَد ٍلىي اختلت ػلتْا توفادُ ػلٔ ؤلَٕ ٍ
ثاًْ٘وا َّ الششّ تالؼشع ٍ اإلػافٔ ٍ َّ ل٘س إلّا ها ٗؤدّٕ إلٖ الؼذم ٍ .الششّ تالزات ل٘س توجؼَل.
 .4ؤ« .شش تالزات» ٍ «تالؼشع» سا تَػ٘ح دّ٘ذ .ب .چِ وسٖ «شش تالزات» سا تِ ٍجَد آٍسدُ است؟
* إىّ فشػ٘ٔ التطَس ػلٖ فشع طحتْا فٖ هَسد ،ال دل٘ل ػلٖ ػوَهْا ٍ شوَلْا ،ألىّ التجشتٔ ال تمذس ػلٖ إثثات الماًَى هي دٍى ػو٘ؤ الثشاّ٘ي هؼافاً
إلٖ ؤى الوىشَف تاٙثاس الحفشٗٔ َّ التىاهل ٍ التطَس هي ًاح٘ٔ هي الٌَاحٖ واألػؼاء ؤٍ الظفات فٖ ًَع ال لَلِ ًَع هي ًَع.
 .5فرضیه تطور چیست و اشاره به چه اشکالی دارد؟ اشکال و جواب آن را بنویسید.
* ل٘ل :إىّ والم اه٘شالوؤهٌ٘ي× «ٍ ووال اإلخالص لِ ًفٖ الظفات ػٌِ» ال ٗجتوغ هغ ٍطفِ تاألٍطاف الوشَْسٓ والؼلن ٍ المذسٓ ٍ الجَاب ؤى إثثات
الظفٔ ٗشجغ إلٖ الظفٔ الوتحذٓ هغ الزات ٍ ؤى الٌفٖ ٗشجغ إلٖ الظفات الوحذٍدٓ الضائذٓ ػلٖ الزات فال هٌافآ.
 .6اشىال ٍ جَاب آى سا دس ػثاست هزوَس ششح دّ٘ذ.
* لال اه٘شالوؤهٌ٘ي× لوتىلن :إى صػوت ؤًّه تاهلل تستط٘غ فل٘س إل٘ه هي األه ش شٖء ٍ إى صػوت ؤًّه هغ اهلل تستط٘غ فمذ صػوت ؤًّه ششٗه هؼِ فٖ
الوله ٍ إى صػوت اًّه هي دٍى اهلل تستط٘غ فمذ ادػ٘ت الشتَتّ٘ٔ هي دٍى اهلل تؼالٖ.
 .7وذام فمشُ اص سٍاٗت تش جثش ٍ وذام ٗه تش تفَٗغ داللت داسد؟ چشا؟
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* استذالل األشاػشٓ تأٗٔ« :لَا ٗٔسٕإَلُ ػٓوَّا ٗٓفْؼٓلُ ٍّٓٔنٕ ٗٔسٕإَلَُىَ» فٖ ًفٖ الحسي ٍ المثح الؼمل٘٘ي تذػَٕ ظَْسّا فٖ ؤى إسادتِ تؼالٖ ّٖ الماًَى ٍ الؼاتطٔ ٍ
لىي فٖ ا ٔٗٙاحتواالت اُخش فْزا االستذالل فٖ غاٗٔ الؼؼف.
 .8استذالل اشاػشُ تِ آٗٔ ششٗفِ ،دس ًفٖ حسي ٍ لثح سا تَػ٘ح دادُ ٍ ًمذ وٌ٘ذ.
* الفؼل هفَع إلٌ٘ا ٍ ال هذخل٘ٔ فِ٘ إلسادتِ ٍ إرًِ تؼالٖ ٍ الزٕ ؤٍجة ّزُ الوضػؤ الفاسذٓ َّ اإلحتشاص ػي ًسثٔ الوؼاطٖ ٍ الىفش ٍ المثائح إلِ٘ تؼالٖ.
 .9ػثاست ،دٗذگاُ چِ وساًٖ سا هطشح هٖوٌذ؟ دٗذگاُ هزوَس سا تِ ّوشاُ ػلت طشح آى تٌَٗس٘ذ.
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