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ردیف

سؤاالت


آیات قرآن و حدیث
ُلُيَ ْومُُ ُه َُوُفُشَ أْنُ ﴾ چرا خداوند هر لحظه دست اندر کار امری است؟
ضُک َُّ
امواتُ َُوُاْلْ َ ْر ِ ُ
ُِ
الس
نُ ِ ُ
سئَلُ ُُهُ َم ُْ
فُ َّ
بر اساس آیه ی ﴿ يَ ْ

1

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

1

هر یک از آیات زیر ،بیانگر کدامیک از مراتب شرک یا توحید است؟

الف) ﴿ ق ُْلُ ُه َوُاللَّهُُأَ َحدُ ﴾
2

1.1

ب) ﴿ قُ ُُْلأَفَاتَّ َخ ْذتُمُ ِّمنُدُونِ ُِهُأَ ْولِ َيا َُء ﴾
ّبُ َُوُ َربُّ ُکُْم ﴾
پ) ﴿ إِنَُُّاللَّ َُهُ َر ِّ ُ
روایت زیر به کدام سنت الهی اشاره دارد؟

3

﴿ إّنم اُاملؤم ُُنُمبن ِزلَ ُِةُ َك مف ُِةُاملِيزانُُِ ُ:كلمامُزِي َُدُفُإميانِ ُِهُزِي َُدُفُبالئِه﴾


4

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.
توانایی شفای بیمار ،به زمان حیات پیامبر اکرم (ص) اختصاص دارد.
کسی که راه توحید را بر می گزیند و اندیشه و دل و عمل خویش را برای رضای خداوند قرار می دهد ،خطر احتمال انحراف از

1

5.1

توحید برای او هست.

5.1
5.1

6

تقدیر ،چیزی ورای قانونمندی جهان و نظم در آن است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت ،هر قانونی را لغو می کند.

5.1

7

شناخت قوانین جهان خلقت ،سبب آشنایی ما با نشانه های الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.

5.1



جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

8

جامعه ی توحیدی ،وحدت و هماهنگی را با تمسّک جستن به توحید و قرار گرفتن در سایه ی  ..................می تواند بدست آورد.

5.1

9

اگر عملی به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است ،انجام شود ،دارای  . ................است.

5.1

15

فرو ریختن دیوار کج ،یک  ..................است که با ویژگی خاص آن دیوار یعنی کجی آن که  . ................آن است ،متناسب می باشد.

5.1

11

در سنت امتحان و ابتالء ،عمل درست ما  . ................ما را به دنبال دارد و عمل غلط سبب  . ................ما می گردد.

5.1

صفحه ی  1از2

ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت


محل مهر یا امضاء مدیر

به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

12

الزمه ی شناخت هر چیزی ،چیست؟

5.1

13

آن چه مانند روح در پیکره ی معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات می بخشد ،چیست؟

5.1

14

بیت  « :هیچ عاقلی مر کلوخی را زند؟  /هیچ با سنگی عتابی کس کند؟ » بیانگر کدامیک از نشانه های اختیار است؟

5.1

11

انتظار خداوند برای توبه ی بنده ی گناهکار ،به کدامیک از سنّت های الهی اشاره دارد؟

5.1



اصطالحات زیر را تعریف کنید.

16

حکمت :

1

17

شرک در ربوبیت :

1



به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید.

18

مقدمه ی دوم نیازمندی جهان به خدا در پیدایش ،بیانگر چه موضوعی است؟

19

انسان موحّد دارای چه ویژگی هایی است؟ ( دو مورد )

25
21

1.1
1

اعتقاد به خدایی حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره می کند ،چه اطمینانی به انسان می بخشد؟ ( سه مورد را به
اختصار بیان کنید )
سنّت « تأثیر اعمال انسان در زندگی او » را با ذکر مثال ،توضیح دهید.

1.1
1

موفق و مؤید باشید مرشدی
صفحه ی  2از2
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راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

زیرا نیازهای دائمی موجودات ،لطف و فیض دائمی را طلب می کند.او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده هاست و
1

امور هستی را تدبیر و اداره کرده و عالم را به حال خود رها نکرده است.
الف) همه ی مراتب توحید ( توحید در خالقیت ،مالکیت ،والیت و ربوبیّت )

2

ب) شرک در والیت
پ) توحید در ربوبیّت

3

سنّت امتحان و ابتالء
نادرست -این توانایی به زمان حیات دنیایی پیامبر اکرم (ص) اختصاص ندارد ،زیرا روح مطهّر ایشان پس از رحلت زنده است و می

4

تواند به انسان ها یاری برساند.

5

درست

6

نادرست -بدون پذیرش قدر و قضای الهی ،هیچ نظم و قانونی برقرار نمی شود.

7

درست

8

حکومت اسالمی

9

حسن فعلی

11

قضای الهی -تقدیر

11

رشد و کمال -عقب ماندگی و خسران

12

احاطه و دسترسی به آن

13

توحید

14

مسئولیت پذیری
سبقت رحمت بر غضب-یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب آنجاست که وقتی انسان گناهی مرتکب می شود ،خداوند از فرشته می

15
16

خواهد که صبر کند تا بنده توبه کند یا آن را جبران نماید و اگر بنده توبه توبه نکرد و جبران ننمود ،آن گناه را ثبت نماید.
حکمت ،علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود.
شرک در ربوبیّت یعنی اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگرانی نیز هستند که صاحب اختیار جهان اند و تدبیر امور

17

موجودات را بر عهده دارند.

پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیده آورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد ،بلکه
18

وجودش از خودش باشد.در آفرینش نیز یک موجود ،فقط در صورتی در وجود خود به دیگری نیازمند نیست که ذاتا موجود باشد.در
این صورت چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت.همواره بوده است و همواره خواهد بود.
) 1می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را متناسب با خواست و رضایت الهی قرار دهد ( مثال در انتخاب همسر،
شغل ،دوست ،تحصیل ،تفریح ،ورزش و مجموعه ی برنامه های روزانه ی خود ،خدا را در نظر می گیرد و می کوشد که از دایره ی
فرمان های او خارج نشود)
)2از نظر او هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست ،گرچه خودش حکمت آن را نداند.
)3یک موحّد واقعی ،یک انسان امیدوار است.
 )4سختی های زندگی را امتحان الهی می داند و در مقابل مشکالت و سختی ها صبور و استوار است و آن ها را زمینه ی موفقیت

19

آینده اش قرار می دهد.
 )5انسان موحّد چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست ،شخصیتی ثابت و پایدار دارد و
برخوردار از آرامش روحی است.
 )6چنین فردی موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند خداوند او را در برابرشان مسئول قرار داده است.هم چنین بدن
خود را امانتی الهی می شمارد که خدا به او سپرده است ،بنابراین می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند ،هم چنان که حق ندارد
سالمتی دیگران را به خطر اندازد.
 )7او حتی به حیوانات آسیب نمی رساند و به ادامه ی بقا و زندگی آن ها کمک می کند ( .دو مورد کافی است )
 )1این که همه ی وقایع و رخدادهای جهان ،تحت یک برنامه ی ساماندهی شده و مشخص و غایتمند انجام می گیرد و نه اتفاقی و
بی هدف.

21

 )2جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که اشتباه در کار او نیست.
 )3به انسان اطمینان خاطر میدهد که می تواند در این جهان از قدرت اختیار خود بهره ببرد و برای ساختن امروز و فردای خود و
جامعه تالش کند و ثمرات تالش خود را ببیند.
رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آینده ی زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد ،در موارد
بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته ی او اعم از رفتارهای خوب و بد است.

21

مثال  :صله ی رحم ،محبت به خویشان و دادن صدقه ،عمر را افزایش می دهد و قطع رحم و بی محبتی به خویشان عمر را کاهش می
دهد.احسان به والدین ،امانت داری ،لقمه ی حالل ،آب دادن به درخت تشنه و برطرف کردن اندوه و غصه ی دیگران زندگی را بهبود
می بخشد و  ( ....یک مثال کافی است )

جمع بارم  61 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :محمدفخرالدین مرشدی

امضاء:

