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25/1  

  . از آن جهت که خداوند حدود، اندازه و ویژگی موجودات را معین کرده مقدر به قدر الهی هستند : قدر ) الف   11
  . ) نمره تعلق گیرد  5/0ذکر معانی لغوي به تنهایی ) ( نمره  1( 

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به گنهکاران بر امکانات آن ها می افزاید و آن ها با استفاده از این ) ب 
 حالت( امکانات قدم به قدم از انسانیت فاصله می گیرند و به تدریج به هالکت ابدي نزدیک تر می شوند یا 

  ) نمره  1.)     (تدریجی در حرکت به سوي عذاب الهی را سنت استدراج می گویند
  ) نمره 1(زمانی که همه اجزا و ارکان هاي نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از او قرار گیرد) ج 

3  

  ) ب آرامش سل –در خدمت معبودهاي متفرق ( یا )  یا شخصیت ناپایدار ( چند شخصیتی ) الف   12
  )  25/0دو مورد هر مورد ( 

  )  25/0( حسن فاعلی )   25/0( حسن فعلی ) ب 
1  

اگر چند خالق براي جهان تصور کنیم هر کدام از آن ها را محدود ، ناقص ، فرض کرده ایم ، زیرا هر یک از   13
چنین . ین هم می شوند خدایان کماالتی باید داشته باشند که دیگري آن کماالت را ندارد و گرنه همگی ع

  . خدایان ناقصی نیازمند نیز می شوند 
1  

  مسؤولیت نسبت به مخلوقات  –امیدوار به حال و آینده  –وسعت دید  –ثبات شخصیت  –حب خدا   14
  75/0  )  25/0مورد هر مورد  3( 

احساس  –ن بر خود ترجیح دادن نیازهاي مادي آنا–) رسیدگی به امور مادي آنان(احساس برادري با آنان   15
ایجاد ارتباط با جامعه مؤمنان در تمام جهان              –خیرخواهی براي ایشان –مسؤولیت در برابر انحراف آنها

  )  25/0مورد هر مورد  3( 
75/0  

یا خداوند انسان تالشگر را حمایت می کند دست او را ) (  5/0( جلوه هاي توفیق ، نصرت و هدایت الهی است   16
جلوه دیگر ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن ) گیرد و با پشتیبانی خود به پیش می برد  می

  .. ) مانند دوست خوب ) (  5/0(است 
1  

در  یا ( در علل عرضی علت در یک ردیف هستند اما در علل طولی نسبت به هم در مرتبه هاي مختلف قرار دارند  17
یک هدف واحد تالش می کنند اما در علل عرضی هر جزء هدف خاص خود را دنبال علل طولی کل مجموعه براي 

   ).می کند 
1  
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 ٢

ژگی مختار بودن عطا کرده به تعبیر دیگر خداوند یعنی همان طور که به آب ویژگی مایع بودن داده به انسان وی  18
این گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد ولی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست 

  . )پاسخ به صورت مفهومی کفایت می کند . ( چون اگر فرار کند باز هم یک کار اختیاري کرده است . فرار کند 
1  

به فعلیت رساندن ( رساندن بنده به کمال الیق یا )  5/0) (اتمام حجت ( بات امري به امتحان شونده یا اث  19
  1  )  5/0) ( استعدادها 

    :  انتخابیپاسخ سؤاالت   
  :مصحح گرامی   

    .سؤال اول راتصحیح نمایید  4سؤال انتخابی پاسخ داده باشد ، فقط  4اگر دانش آموز به بیش از 

  )   5/0( گشوده شدن درهاي رحمت و برکت از آسمان و زمین ) الف   20
  1  )  25/0دو مورد هر مورد ) (ترس ، گرسنگی ، فقر ، خود اقتصادي ، بیماري و آفات کشاورزي ( امور مادي یا ) ب 

صاصی بت اخت( کسانی که توانایی مالی نداشتند سنگ هایی در خانه نصب می کردند و آن را می پرستیدند یا   21
  1  ) بدون پیکره نیازمندان 

پدیده اي که وجودش از خودش نباشد براي موجود شدن نیازمند دیگري است ، همان طور که هر چیزي که از   22
  1  .خودش شیرین نباشد به چیز دیگري نیاز دارد که خودش شیرین باشد 

نها را زمینه موفقیت و آینده قرار می دهد آ –در مقابل مشکالت صبور است  –سختی ها را امتحان الهی می داند   23
  نامالیمات را نشانه بی مهري خداوند نمی داند بلکه بستري براي رشد و شکوفایی می داند  –
  )  5/0دو مورد هر مورد ( 

1  

مجازات دنیوي است که موجب ریخته شدن گناهان می شود و موجب رهایی از عذاب : گرفتاري هاي مومن   24
  )  5/0) (ه گناهان کفار( اخروي 

  )  5/0(مقدمه اي براي عذاب دردناك تر است : مصائب دشمنان حق 
1  

   –هشدار و بیدارگري  –دریافت پاداش الهی  –آزمون الهی  –شکوفا شدن استعدادها ) الف   25
  )  25/0مورد هر ورد  3( کفاره گناهان  –قدرشناسی نعمت هاي الهی 

  یا قرار دادن امور در جایگاه خود )   25/0(دادن حق به هر صاحب حقی ) ب 
1  

عقل انسان ) حسن و قبح ذاتی ( شیعه معتقد است عدل و ظلم به ترتیب در ذاتشان خوبی و بدي وجود دارد   26
  1  ) حسن و قبح عقلی ( این خوبی و بدي را تشخیص می دهد 

تصور نادرست این یک اداره را بر . است پاسخ این اشکار ناشی از یک تصور نادرست در باره نظام موجودات   27
  ) 5/0( نظام موجودات نظام اعداد است اما تصور درست درباره ) عهده می گیرد و چند صباحی دیگر فرد دیگر 

پس خصوصیت هر موجودي جداي از وجود او نیست بلکه ( یا ) همان گونه جایگاه و رتبه اعداد ذاتی آنهاست ( 
   ).عین وجود اوست 

1  

  24  مع نمره ج  
  . لطفاً به پاسخ هاي صحیح و منطقی و مفهومی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم 

  




