
 

  
  

  الف) تدبر در قرآن
 5/1را ترجمه كنيد.  »يسَ بِظلّام لِلَعبيد ذلِكَ بِما َقّدَمَت اَيديُكم و ِانّ الله لَ  «آيه شريفه  - 1
هر انساني در زندگي به وسيله امور ................ و ................ در  »المَوت و َنبلُوُكم بِالّشَر وَ الخير ...  ةُكُلُّ َنفسِ ذائق «با توجه به آيه  - 2

  5/1معرض ................ است. 
 

  غ) مشخص كنيد. - اي زير را با علامت (صهب) درستي يا نادرستي گزاره
  5/0ترين و فراگيرترين قانون خداوند است كه ثابت و هميشگي است. سنت ابتلاء عام - 3
  5/0ها اختصاص دارد. توانايي شفابخشي پيامبر (ص) و اولياء تنها به زمان حيات دنيوي آن - 4
  5/0ايم. هاست به توحيد ربوبيت اذعان داشتهوند به انسانهاي خدااگر بگوييم پيامبر (ص) واسطه و رساننده فرمان - 5
  5/0يك موجود در صورتي براي موجود بودن به ديگري نيازمند نيست كه خودش ذاتاً موجود باشد.  - 6
  

  هاي زير را با كلمات مناسب پر كنيد.ج) عبارت
  5/0ام دهنده كار، داراي نيت الهي باشد. ُحسن ................ بدين معناست كه انج - 7
  5/0هاي ما و تعيين كننده سرنوشت ................ ماست. مبناي تصميم گيري - 8
  5/0توحيد در ................ بدان معنا نيست كه موجودات به خصوص انسان، نقشي در تدبير امور ندارد.  - 9

  5/0بطه ................ وجود دارد. ميان ُبعد فردي و ُبعد اجتماعي توحيد را -10
  

  د) به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.
  5/0كنيم؟ يابيم و حضورش را درك ميهر كدام از ما بر چه اساس خدا را مي -11
  5/0توانيم ذات و چيستي خداوند را دريابيم؟ چرا نمي -12
  5/0به چه معناست؟  توحيد در خالقيت -13
  5/0گيرد از روي چيست؟ بر كسي سخت ميجا كه خداوند آن -14
  5/0شيطان اقرار كرده توانايي فريب چه كساني را ندارد؟  -15
  5/0رابطه اختيار انسان با اراده الهي چگونه است؟  -16
  

  ه) به سوالات زير پاسخ كامل دهيد.
  5/1نيازمندي مخلوقات به خداوند در مرحله بقا را شرح دهيد.  -17
  1در زندگي يك فرد مسلمان چه پيامدها و آثاري دارد؟  »لا اله الّا الله  «گفتن عبارت  -18
  5/1نتايج و ثمرات توحيد عملي در ُبعد فردي را توضيح دهيد. (با ذكر مثال)  -19
  1هاي تقويت اخلاص، دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات را تبيين نماييد. يكي از راه -20
  5/0 معناي اختيار چيست؟ -21
  5/0منظور از امداد خاص (توفيق الهي) در اصطلاح ديني چيست؟  -22
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