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 ببرم  ردیف

ا» بب تَجِ بِ آیِ  1 نا كىو ًا ا ِا ّن نا هديناا السبيَل  1 چگًَِ یل اًسبى ًب سپبس ًبهيذُ هی شَد؟ «   ِا ّن

در ّریل از آیبت زیر بِ مذام یل از ٍیژگی ّبی پبسخ ّبی بٌيبدیي اشبرُ شذُ است ؟   2

ا (الف احهدثنًا ِا ا ّللّن نَل ناأصهُقا ِا    .وَل َل

نو(ة يناعذ با ايّن اواقِا
اوايفا آلخرةاحليةًا نآتينايفا اه بناحليةَل   .وّبّن

5/0 

 . صحيح ٍ غلظ را هعيي مٌيذ ٍ دليل بيبٍریذ  3

اهری الزم ( ص)از ًبَت پيبهبر اسالم ، برای اثببت پيبهبری حضرت هحوذ ( ع)خبر دادى حضرت هَسی  (الف

  ًبدرست درست. است ًِ مبفی 

 ًبدرست درست . ّر اًسبًی بِ هحض هراجعِ بِ قرآى مرین ، هعجسُ بَدى آى را در هی یببذ  (ة

1 

 : جبی خبلی را مبهل مٌيذ  4

پيبهبر جذیذ را .................. هی داًذ مِ بِ خبعر .............. قرآى مرین هٌشبء اصلی چٌذ دیٌی را آى دستِ از  (الف

 .اًنبر هی مٌذ 

 . در جبهعِ از برًبهِ ّبی هشترك ّوِ پيبهبراى است ................. برقراری  (ة

آى را بِ شنلی اًجبم دٌّذ ............... اگر هسلوبًبى در اجرای یل حنن دچبر هشقت شًَذ هی تَاًٌذ بب ًظر  (ج

 .هی گَیٌذ............... مِ از ایي تٌگٌب بيرٍى آیٌذ ، بِ ایي قبعذُ 

25/1 

 ّریل از هَارد زیر بِ مذاهيل از جٌبِ ّبی اعجبز قرآى مرین اشبرُ هی مٌذ ؟  5

ا (الف مىنَل ناملىسعِا اإ ّن  .وا المنءانببين نابأدٍهاوَل
 آسبى بَدى بِ خبعر سپردى آیبت قرآى (ة

ا  مٍقا (ج   ووالتقتى ا ووالَل اخخبةَل

75/0 

 ّریل از هَارد زیر بِ مذام یل از دالیل ضرٍرت تشنيل حنَهت اسالهی ببزگشت دارد؟ 6

 تأميذ رّبر اًقالة بر خریذ مبالی ایراًی        (الف

ناتينزعُُتايفاشياءا (ة ا ِا اوَل سىل َل اوا ارّن ا ّللّن وُاا ِلِا
  .ُوالّن

5/0 

 . بِ سؤاالت زیر پبسخ مَتبُ دّيذ 7

 آیِ تبليغ در چِ سبلی ًبزل شذ ٍ هحتَای آى چيست ؟  (الف

 . را مبهل مٌيذ ٍ بٌَیسيذ آیِ شریفِ بِ چِ آیِ ای هعرٍف است « رامعَى ..........اًوب ٍلينن اهلل » آیِ شریفِ  (ة

 . ٍ دٍ ًنتِ از آى استخراج مٌيذ ............. اًوب یریذاهلل » . آیِ تغْير را مبهالً بٌَیسيذ (ج

است ، چْبر هَرد از اقذاهبت « تعلين ٍ تبييي هعبرف اسالم » از اقذاهبت هربَط بِ هرجعيت علوی اهبهبى  (د

 .ایشبى را در ایي زهيٌِ ًبم ببریذ 

 . اهبهبى بسرگَار در هببرزُ بب حبموبى اصَلی را رعبیت هی مردًذ دٍ هَرد را ًبم ببریذ  (ّـ

5/2 

 



 
 01/3/98:               تبریخ اهتحبى  علَم ٍ هعبرف اسالهی:             رشتِ       2اصَل عقبئذ: دًببلِ سؤال اهتحبى درس 

 ببرم  ردیف

 :بِ سؤاالت زیر پبسخ مبهل دّيذ  8

 . هَعَد ٍ هٌجی را در ادیبى الْی بررسی مٌيذ  (الف

 ٍ حضَر ایشبى در جبهعِ چِ فَایذی را دارد ؟ ( عج)زًذُ بَدى اهبم زهبى  (ة

 :   دليل بيبٍریذ مِ  (ج

 « از ًظر خذاپرستبى ، پيرٍزی حق بر ببعل در آیٌذُ تبریخ ، اهری قغعی است  » 

 

1 

2 

2 

 5/1 . در عصر غيبت را بٌَیسيذ (عج)چگًَگی اهبهت حضرت هْذی  9

 2 . هسئَليت ّبی هٌتظراى را ًبم ببریذ ٍ بِ اختصبر تَضيح دّيذ  10

اّذاف اًبيبء را هحقق هی سبزد ، چْبر هَرد از ایي اّذاف را ًبم ببریذ ٍ ّرمذام را بِ اختصبر  (عج)اهبم زهبى  11

 . شرح دّيذ 

2 

هى ايفا اهدناوا» بب تَجِ بِ آیِ ی  12 افرقها مهناطنئفٌةاابقكقّن ناُ يّن ا ِا رَل
فَل افتىوانَل ةَل اابيكرو اكفّن وا ناكنا ملؤ يىنَل

همايحذوون ذ اوجعى ا امهيااعتّن ُةما ِا   « اُبيذوو قى  َل

 . بِ سؤاالت زیر جَاة دّيذ 

 ایي آیِ بب چِ ًبهی هشَْر است ؟  (الف

 تفقِ بِ چِ هعٌبیی است ؟  (ة

 فقيِ بِ چِ مسی گفتِ هی شَد ؟  (ج

 خذاًٍذ هتعبل در ایي آیِ بِ هسلوبًبى چِ دستَری هی دّذ ؟ (د

2 

 هَفق ببشيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


