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 1دٗي ٍ صًذگٖ پ٘ص  «استاد حاهذ اکثشٕ»

 ٍ ّستٖ تخص جْاى است( خالق ت٘اًگش تَح٘ذ دس خالق٘ت )خذا تٌْا          یءُلِّ شَقُ کُخالَ اهللُ قلِ: 1ًکتِ ضواسُ 

 ت٘اًگش اغل تَح٘ذ )ٗعٌٖ خذا ٗگاًِ است ٍ ضشٗک ٍ ّوتاٖٗ ًذاسد(          و هو الواحدُ القهارُ

 ت٘اًگش اغل تَح٘ذ«          وَ لَم یَکُه لَه کُفُوًا اَحَدٌ« »قُل هو اهللُ احد: »2ًکتِ ضواسُ 

 ت٘اًگش تَح٘ذ دس هالک٘تو هللِ ما فی السٍماوات و ما فی االرض و الی اهلل تُرجع األمور          : 3ًکتِ ضواسُ 

 ت٘اًگش تَح٘ذ دس ٍالٗت ما لهم مه دووه ولی و ال یشرکُ فی حکمه احداً          : 4ًکتِ ضواسُ 

ت٘اًگش تَح٘ذ دس ستَت٘ت )ّؤ هخلَقات دس کاسّإ خَد ً٘اصهٌذ           افرایتم ما تحرثون ااوتم تسرعووه ام وحه السارعون:  5ًکتِ ضواسُ 

 ٍ ٍاتستِ تِ خذاًٍذ ّستٌذ، اهّا خذاًٍذ دس اداسآ جْاى تِ آًْا ً٘اصٕ ًذاسد(

 خذا تٌْا هثذأ ٍ خالق جْاى -1تَح٘ذ دس خالق٘ت           :6ًکتِ ضواسُ 

 هَجَدات ّوِ اص اٌٍٗذ -2                                                   

 دس کاس آفشٌٗص ضشٗک ٍ ّوتاٖٗ ًذاسد -3                                                   

 جْاى اص اغل ّإ هتعذد پذٗذ ً٘اهذُ -4                                                   

هحذٍد  ٍ ًاقعْا سا اٗي کِ تػَس کٌ٘ن دٍ ٗا چٌذ خذا ٍجَد داسًذ ٍ ّش کذام خالق تخطٖ اص جْاى ّستٌذ دس ٍاقع ّش کذام اص آً: 7ًکتِ ضواسُ 

خذا صٗشا ّش ٗک اص خذاٗاى تاٗذ کواالتٖ داضتِ تاضذ کِ دٗگشٕ آى سا ًذاضتِ تاضذ ٍگشًِ ع٘ي ّوذٗگش هٖ ضًَذ ٍ دٗگش چٌذ فشؼ ًوَدُ اٗن 

 .ً٘ستٌذ. چٌ٘ي خذاٗاى ًاقػٖ، ً٘اصهٌذ ّستٌذ ٍ ّش ٗک تِ خالق کاهل ٍ تٖ ً٘اصٕ احت٘اج داسد کِ ً٘اص اٍ سا تشطشف ًواٗذ

خذاًٍذ هالک حق٘قٖ جْاى است، تش آى است. اص آًجا کِ حق تػشف داضتي ٍ  سشپشستٖ: ٍالٗت تِ هعٌٖ  ٍالٗت : تَح٘ذ دس8ًکتِ ضواسُ 

، آى ضخع هٖ تَاًذ دس هحذٍدٓ اجاصُ خذا دس عٌٖ ّشگًَِ تػشف دس جْاى، حق ٍ ضاٗستٔ اٍست. اگش اٍ تِ کسٖ ارى دّذٍالٗت ً٘ض داسد. ٗ

اص خَدش قشاس گشفتِ ٍ هس٘ش ٍ هجشإ ٍالٗت الْٖ تلکِ دس اض٘اٖٗ تػشف ًواٗذ کِ اٗي تِ هعٌٖ ٍاگزاسٕ ٍالٗت خذاًٍذ تِ دٗگشٕ ً٘ست 

 استقاللٖ ًذاسد

 خذاًٍذ سبّ العالو٘ي است ٗعٌٖ غاحة اخت٘اسٕ است کِ تذت٘ش ّؤ اهَس ّستٖ تِ دست اٍست.          ستَت٘ت: تَح٘ذ دس 9ضواسُ ًکتِ 

 ( تذت٘ش ٍ پشٍسش ّوِ ٕ هخلَقات دس اخت٘اسش است2( خذاًٍذ تٌْا خالق توام جْاى است                                                    1

 ( تسَٕ آى هقػذٕ کِ تشاٗص هع٘ي کشدُ ّذاٗت هٖ کٌذ.4                             ٖ کٌذ                          ِ جْاى سا اداسُ ه( اٍست ک3

خذا  تاص کٌذ ٍ گواى کٌذ غ٘شحساتٖ جذاگاًِ کسٖ دس کٌاس ستَت٘ت الْٖ، تشإ خَد ٗا ساٗش هخلَقات ضشک دس ستَت٘ت          : 10ًکتِ ضواسُ 

 ، اٍ سا تذت٘ش کٌذ.هستقل اص خذاهٖ تَاًذ 
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 «39 – 39ومووه سؤاالت امتحان وهایی از سال »

  (66. )خرداد ویامدٌ استمىظًر از تًحید در ......... ایه است کٍ جُان از اصل َای متعدد پدید  -1

 (65)خرداد شدٌ است؟ اگر کسی شفای بیماری را از ايلیای خدا درخًاست کىد، در چٍ صًرت گرفتار شرک  -2

 (64اعتقاد بٍ ایه کٍ خدايود، جُان را ادارٌ می کىد ي بٍ سًی مقصد معیه َدایت می وماید،  بیاوگر چٍ تًحیدی است؟ )خرداد  -3

 (63)خردا  باغباوی کٍ پريرش درختان را وتیجٍ تدبیر مستقل خًد می داود، گرفتار چٍ شرکی شدٌ است؟ -4

 (96استذالل کٌ٘ذ، چشا تشإ جْاى آفشٌٗص چٌذ هثذأ ٍ خالق ًوٖ تَاى تػَس کشد؟ )ضْشَٗس  -5

 (65، شُریًر 64، شُریًر 63)شُریًر اصطالحات زیر را تعریف کىید.  -6

 تًحید در يالیتج(     تًحید در خالقیت ب(     شرک در ربًبیت الف( 

 (95ٍ  93)ضْشَٗس  دسستٖ ٗا ًادسستٖ گضاسُ ّإ صٗش سا تا )ظ / غ( هطخع کٌ٘ذ. -7

 الف( تَح٘ذ دس ستَت٘ت، ٗعٌٖ ّشگًَِ تػشف دس جْاى، حق خذا ٍ ضاٗستِ ٕ اٍست. 

  تَاًاٖٗ ضفإ ت٘واس، تِ صهاى ح٘ات پ٘اهثش اکشم )ظ( اختػاظ داسد.ب( 

 (94، ضْشَٗس 93ضْشَٗس ) عثاسات قشآًٖ صٗش، ت٘اًگش کذام ٗک اص هشاتة تَح٘ذ است :ّش ٗک اص  -8

                       قلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍد(           ي ًَ الًاحدُ القُارُ ج(         ي ال یشرکُ فی حکمٍ احداً    ب(          قُل ًَ اهللُ احدالف( 

 «تشریحی پاسخ»

 خالق٘ت -1

تَح٘ذ ّواًگًَِ کِ دسخَاست اص پضضک تشإ دسهاى ت٘واس تا تَح٘ذ هٌافاتٖ ًذاسد، دسخَاست اص اٍل٘إ الْٖ تشإ ضفإ ت٘واساى ً٘ض هٌافاتٖ تا  -2

س ٍقتٖ هَجة ضشک است کِ ًذاسد. صٗشا آًاى تِ ٍاسطِ اسثاب غ٘شهادٕ اٗي کاس سا اًجام هٖ دٌّذ. عق٘ذُ تِ تَاًاٖٗ اٍل٘إ دٗي دس ضفا دادى ت٘وا

 اٗي تَاًاٖٗ سا اص خَد آى ّا تذاً٘ن، اها اگش اٗي تَاًاٖٗ سا اص خذا ٍ تِ ارى خذا تذاً٘ن ع٘ي تَح٘ذ است.

 تَح٘ذ دس ستَت٘ت -3

تذاى هعٌا ً٘ست کِ هَجَدات تِ خػَظ اًساى قذست تذت٘ش ًذاسًذ؛ تاغثاًٖ کِ صحوت هٖ کطذ ٍ تِ پشٍسش  تَت٘تس: تَح٘ذ دس 11ًکتِ ضواسُ 

تذٗي هعٌاست کِ اٗي تاغثاى ٍ تذت٘شش، ّوِ اص آىِ . تلکِ ، تَح٘ذ دس ستَت٘ت دسختاى اقذام هٖ کٌذ، سضذ اٗي دسختاى ًت٘جِ ٕ تذت٘ش اٍست

 ذ.خذا ٍ تحت تذت٘ش اٌٍٗ

عق٘ذُ تِ تَاًاٖٗ پ٘اهثش اکشم )ظ( ٍ اٍل٘إ دٗي دس تشآٍسدى حاجات اًساى )هاًٌذ ضفا دادى( ٍقتٖ هَجة ضشک است کِ اٗي : 12ًکتِ ضواسُ 

 خذا ٍ تِ ارى خذا تذاً٘ن ع٘ي تَح٘ذ است. تَاًاٖٗ سا اص خَد آى ّا تذاً٘ن اها اگش اٗي تَاًاٖٗ سا اص

: تَاًاٖٗ ضفإ ت٘واس تِ صهاى ح٘ات پ٘اهثش )ظ( اختػاظ ًذاسد، صٗشا سٍح هطْش اٗطاى پس اص سحلت صًذُ است ٍ دسخَاست اص 13ًکتِ ضواسُ 

 اٗطاى است. هعٌٍَٕ  سٍحاًٖجسن اٗطاى ً٘ست، تلکِ اص حق٘قت 

6ًکتِ ضواسُ   

 ُ ِ ضواس   12ًکت

9ًکتِ ضواسُ   

  11ٗا  10 ًکتِ ضواسُ

7ًکتِ ضواسُ   

10ٍ  8ٍ  6ًکتِ ضواسُ   

13ٍ  8ًکتِ ضواسُ   

4ٍ  2ٍ  1ًکتِ ضواسُ   
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ذ خذا هٖ تَاً دس کٌاس ستَت٘ت الْٖ، تشإ خَد ٗا ساٗش هخلَقات حساتٖ جذاگاًِ تاص کٌذ ٍ گواى کٌذ غ٘ش اًساىآى است کِ  ضشک دس ستَت٘ت -4

 .هستقل اص خذا، اٍ سا تذت٘ش کٌذ

صٗشا ّش ٗک اص خذاٗاى تاٗذ کواالتٖ ْا سا ًاقع ٍ هحذٍد فشؼ ًوَدُ اٗن ّش کذام اص آً چٌذ خالق تشإ جْاى تػَس کٌ٘ن، اگش چٌذ هثذأ ٍ -5

خذا ً٘ستٌذ. چٌ٘ي خذاٗاى ًاقػٖ، ً٘اصهٌذ ّستٌذ ٍ ّش ٗک داضتِ تاضذ کِ دٗگشٕ آى سا ًذاضتِ تاضذ ٍگشًِ ع٘ي ّوذٗگش هٖ ضًَذ ٍ دٗگش چٌذ 

دس حالٖ کِ خذا آى هَجَدٗست کِ ً٘اصهٌذ ًثاضذ پس خذا تِ هعٌإ هَجَد تٖ  .تِ خالق کاهل ٍ تٖ ً٘اصٕ احت٘اج داسد کِ ً٘اص اٍ سا تشطشف ًواٗذ

  ً٘اص، فقط ٗکٖ تاٗذ تاضذ.

ذ خذا هٖ تَاً کسٖ دس کٌاس ستَت٘ت الْٖ، تشإ خَد ٗا ساٗش هخلَقات حساتٖ جذاگاًِ تاص کٌذ ٍ گواى کٌذ غ٘شاگش  ف( ضشک دس ستَت٘ت:ال -6

 هستقل اص خذا، اٍ سا تذت٘ش کٌذ، گشفتاس ضشک ضذُ است.

خذا تٌْا هثذأ ٍ خالق جْاى است. هَجَدات ّوِ اص اٍ ّستٌذ ٍ دس کاس آفشٌٗص ضشٗک ٍ ّوتاٖٗ ًذاسد. تِ عثاست دٗگش، ب( تَح٘ذ دس خالق٘ت: 

 جْاى اص اغل ّإ هتعذد پذٗذ ً٘اهذُ است.

عٌٖ ّشگًَِ تػشف دس جْاى، حق ٍ ضاٗستٔ اٍست. اگش اٍ تِ خذاًٍذ هالک حق٘قٖ جْاى است، تش آى ٍالٗت ً٘ض داسد. ٗچَى ج( تَح٘ذ دس ٍالٗت: 

، آى ضخع هٖ تَاًذ دس هحذٍدٓ اجاصُ خذا دس اض٘اٖٗ تػشف ًواٗذ کِ اٗي تِ هعٌٖ ٍاگزاسٕ ٍالٗت خذاًٍذ تِ دٗگشٕ ً٘ست تلکِ کسٖ ارى دّذ

  دس هس٘ش ٍ هجشإ ٍالٗت الْٖ قشاس گشفتِ ٍ اص خَدش استقاللٖ ًذاسد.

 ذا ٍ تحت تذت٘ش اٌٍٗذ.دس ستَت٘ت تِ اٗي هعٌاست کِ اًساى قذست پشٍسش ٍ تذت٘ش داسد ٍلٖ اٗي قذست ٍ تذت٘ش ّوِ اص آىِ ختَح٘ذ  - الف( غ -7

 دسست اٗي است : تَاًاٖٗ ضفإ ت٘واس، تِ صهاى ح٘ات پ٘اهثش )ظ( اختػاظ ًذاسد.عثاست  -ب( غ

 ذ دس خالق٘ت٘تَحتَح٘ذ راتٖ          د( ج(           راتٖ         ب( تَح٘ذ دس ٍالٗت الف( تَح٘ذ  -8
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