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مدت آزمون ۰1 :دقیق

کال نمد هوالء وهوالء من عطاء ربک وماکان عطا ربک محظورادبیر مربوطه :زهرا گودرزوند

قل اغیر اهلل ابغی ربا وهو رب کل شینام دبیر:قافله باشی

1

1

اهلل نور السماوات واالرض-قل هو اهلل احد

گزینه صحیح را انتخاب کنید .
 -2/1کدام مورد با عبارت ((هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب
می شود )) هم مفهوم نیست ؟
الف ) ( یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحید )
ب)(به هرجا بنگرم کوه ودر ودشت /نشان از قامت رعنا تو بینم )
ج) ((مارایت شیئا اال ورایت اهلل قبله وبعده ومعه ))
د) (دلی کز معرفت نور خدادید /به هر چیزی که دید اول خدادید)
2

 2/2بین نظام مقدر جهان واراده واختیار انسان چه رابطه ای حاکم است و این رابطه به چه معنی است ؟
الف) طولی –اراده انسان موخر از اراده خداوند است
ب ) طولی – انسان  ،همان را اراده می کند که مقدر او باشد .
ج )عرضی انسان  ،همان را اراده می کند که مقدر او باشد
د) عرضی  -اراده انسان موخر از اراده خداوند است
 2/3انتخاب سبک زندگی  ،چگونه انتخابی است و مهمترین عامل در تعیین هدفها و رفتارهای یک فرد ..........است

الف) فطری واحساسی – افکار واعتقادات
ج) فطری واحساسی –– احساسات ودل بستگی ها
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ب) عقلی ومنطقی – احساسات ودل بستگی ها
د) عقلی ومنطقی – افکار واعتقادات
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جمالت صحیح وغلط را مشخص نمایید
-1وجود اختیار در انسان حقیقتی وجدانی نیست ( .
-2سنت توفیق الهی سنتی عام است (.
3

)

)

 -3بیت (خشک ابری که بود زآب تهی ناید از وی صفت آب دهی) به مقدمه دوم استدالل
نیازمندی جهان به خداوند اشاره دارد (.

)

 -4این حدیث پیامبر (ص) که می فرمایند ((نیت مومن برتر از عمل اوست ))بیانگر حسن فعلی
است .
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1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .
-1قدر،به معنای .................است .
-2ظاهر عمل در صورتی که مطابق فرمان الهی باشد دارای ............است
4

 -3میان بعد فردی وبعد اجتماعی توحید رابطه ..................وجود دارد .
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 -4دعا موجب  ...............است و صدقه موجب ................است
 -7خداوندعمل نیک را ...........پاداش می دهد و کار بد را ..................جزا می دهد .
پاسخ کوتاه دهید .

 ) 1عقیده به توانایی پیامبر اکرم واولیای دین در برآوردن حاجات انسان چه زمانی موجب شرک است ؟
 )2دومورداز شواهد وجود اختیار را ذکر کنید ؟
 )3خداوند اختیار را به چه منظور به انسان عطا نموده است ؟
 )4ثمره اعتقاد به شرک در خالقیت اعتقاد به کدام بعد از ابعاد دیگر شرک است ؟
 )7چرا خداوند به همه بندگان به لطف ومهربانی رفتار می کند؟
 )6قرار گرفتن در دایره سنت امال واستدراج نتیجه چیست و چه عواقبی برای انسان در بردارد ؟
 )5ابتال در اصطالح به چه معنا است ؟
 )8حاکم جامعه توحیدی چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟
) سنتهای الهی را تعریف کنید ؟ 9
7

 )10منظور از حسن فاعلی چیست ؟

7

پاسخ کامل دهید
 - 1درصورتی که افراد یک جامعه فقط خواسته ها وتمایالت دنیوی خود را دنبال کنندچه مشکالتی در
جامعه ایجاد خواهد شد ؟ ()1/7

 - 2منظور از حاکمیت قدر وقضای الهی بر جهان آفرینش چیست ()1/7
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- 3استدالل نیازمندی جهان به خداوند در پیدایش را بنویسید )1/7( .

 – 4مهمترین جلوه های توفیق الهی چیست ؟ در کسب توفیق الهی چه عواملی نقش تعیین کننده دارد ؟()2
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