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)١(  

 آیات واحادیث  :الف 

دو ویژگی سنتهاي الهی را »   اهللاِ تَبدیالً ن قَبلُ و لَن تَجِد لسنَّۀِاهللاِ فی الَّذینَ خَلَوا م سنَّۀَ«  باتوجه به آیۀ مبارکۀ  1

  .  بنویسید
5./

 /.25انسان هدایت یافته کیست ؟  »...........  ..  اَهللاُ یمنُّ علَیکُم اَن هدیکُم لالیمانِ«   براساس آیۀ  2

ده به کدامیک از متعلقات ایمان اشاره ش»    رزقناهم ینفقونَ مما و ونَ بِالغَیبِ ویقیمونَ الصالةاَلَّذینَ یؤ من«  در آیۀ   3

است ؟          
25./

قرارگرفته است ، میان  "علیم  "بار کنار صفت   20 "حکیم "باتوجه به اینکه در آیات قران کریم  ، صفت    4
علیم بودن خداوند وحکیم بودن خداوند چه ارتباطی وجود دارد ؟ 

5./

/.25  نشانه هاي اعتقاد به معاد ، اشاره دارد؟    به کدامیک از آثار و   "............  و الَّذینَ اَشَدحباً للّله......   "آیۀ  مبارکۀ  5

دایره عبادت . "را پرستیده است  گوینده اي گوش سپرد اوهرکس به  ") :  ع(باتوجه به کالم امام جواد   6
چگونه تعریف می شود ؟ 

5./

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید  : ب 
 /.25. ، ایمان اطمینان آور وآرامش بخش است ............... ایمان   7
.................... مراتب ایمان .مراتب متفاوتی داشته باشد  می تواند درجات و »حقایق غیب « ایمان انسان به  8

  است     
25./

 :در تعریف عدل گفته اند می باشد و.................... ..نقطۀ مقابل آن  و................ عدل در لغت به معناي  9
.  ........................................ 

1 

است ، مربوط می شود به  طاقت ما درتقسیم بندي اقسام کلی عدل الهی ، اینکه تکالیف الهی به اندازة وسع و  10
واجب الوجود  "جهان همانند هرمی است که در رأس آن نظام موجودات در  اینکه ترتیب و و................ عدل 

قرار گرفته ، مربوط می شود به عدل  "عالم طبیعت "در قاعدة آن ، پایین ترین مرتبۀ هستی یعنی   و  "
 . ........................

5./

مشروط ) امر سوم ( مقایسۀ این صفت با آن  در نظر گرفتن امر سوم و اهرگاه صدق یک صفت بر چیزي ب  11
 .می نامیم ................. باشد ، آن صفت را 

25./

بب نظام هستی را به بهترین وجه خلق کرده است ، س م ، قادر وخیر خواه مطلق است و، عالاینکه خداوند  12
. بدانیم "..................................   "را   شده که او

25./

ان موحد ، که یکی از آثار فردي اعتقاد به توحید است ، سبب می شود ریشۀ در انس "وسعت دید  "  13
 .که ریشۀ بدبختی ها در زندگی است خشکانده شود ................ 

25./

االت درصفحه دومادامه سؤ
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)٢( 

فردي است چند شخصیتی با جهت گیري هاي ) در مقابلِ انسان موحد باثبات شخصیت ( انسان مشرك   14
گوناگون ، چنین فردي .................... و ................ خدمت معبود هاي سوهاي پراکنده ودر  سمت و متفرق و

. گرفتار شرك عملی شده است 
5./

نیست ، از همین رو موحد واقعی ، انسانی امید وار .......................... از نظر انسان موحد هیچ حادثه اي در عالم  15
.         می داند ، نه اینکه آنها نشانۀ بی مهري خدا باشد .........................ی هاي زند گی را است ، او سخت

5./

را در جامعه به اجرا در .............................. زمامدارآن  بکوشد  وقتی نظام اجتماعی  توحیدي است که حاکم و 16
  .آورد 

25./

وادارة جهان را از یک خدا دانستن ، ضامن  ...................به معناي به یک خدا قائل بودن وتدبیر خلق ،  توحید 17
  .   نفی طبقات اجتماعی است 

25./

. پاسخ کوتاه دهید به سئواالت زیر : ج 
 5/0. دو نوع از شریکان پنداري مشرکان ، براي خداوند را فقط نام ببرید   18

 /.5 .دو راه از راه هاي پیشروي در مسیر بندگی را فقط نام ببرید   19

 /.75 .د وجود اختیار در انسان را فقط نام ببرید شواه  20

 1. چهار اثر از آثار وثمرات امور شرّ را فقط نام ببرید   21

 /.5 به چه کسانی گفته می شود ؟ "عدلیه  "  22

 1. که در قر آن به آنها اشاره  شده را فقط نام ببرید  "سنت هاي الهی  "چهار سنت از    23

 .پاسخ کامل دهیداالت زیربه سؤ : د 

 /.75به چه معنا است ؟  "شرك در خالقیت   "  24

 /.75اگر خداوند در موردي اجازة مالکیت به یکی از مخلوقات خود می دهد ، به چه معنا است ؟                                  25

 1. دهید را توضیح    "عدل جزایی   "از میان اقسام عدل الهی   26

 1چیست ؟  "قبح عقلی   حسن و "و "قبح ذاتی   حسن و"منظور از    27

 1 .امور شرّ به چند دسته تقسیم می شوند ؟ هرکدام را مختصر تعریف کنید   28

االت درصفحه سومدامه سؤا
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  1.                                                                          عوت انبیاء مردم به چند دسته تقسیم می شوند ؟ توضیح دهید در برابر د  29

چرا کشف یک حقیقت یا تبدیل امري مجهول به معلوم به عنوان هدف امتحان ، در مورد امتحانات خداوند   30
  بی معنا است ؟  

5./  

  1بر جهان حاکم است به چه معنا است ؟                                                                    "قدر و قضاي الهی    "که می گوییم این 31

  1                        پدید آ ورده اند ؟                                "ولی فقیه     "چرا در کشور ما ، مردم  ، نظام اسالمی را به رهبري    32

  .را توضیح دهید  "علتهاي طولی  ") الف 33

  در عرض آن ؟             ارادة انسان در طول ارادة خداست یا )  ب 
25/1  

  20  جمع نمره                                       موفق باشید                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 




