
 
 
 
 
 
 
 
 

 يفرد السؤ رمبا

 لفا يثدحات و اياآ 5/3

 1 بیانگر کدام سنت الهی است؟«کالً نمد هوالء وهوالء» عبارت قرآنی   52/0

 نیاز انسان شامل چه چیزهايی  می شود؟...«يا يها الناس انتم الفقراء الی اهلل »با توجه به آيه شريفه  5/5
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 3 چیست؟« ان اهلل ربی وربکم» نی آنتیجه اعتقاد به عبارت قر 5/5

 4 قیام چه ويژگی هايی دارد؟« قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی»  با تدبر در آيه   5/5

چه کسی نمی تواند سرپرست و ولی ....«کون النفسهم لقل افاتخذتم  من دونه  اولیا ال يم» با توجه به آيه   55/5

 باشد؟
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ايشان چه پندار نادرستی را « از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم» با تدبر در حديث علوی   1

 درمورد قضا وقدر الهی اصالح نمود؟
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 ب درستی ی نادرستی 2/1

 7 ست که خودش ذاتاً موجود باشد. )       (ا يک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به ديگری نیازمند  25/5

 8 اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد متعقد به شرک در مالکیت نیز خواهد بود. )       (  25/5

 9 جهان بینی توحیدی ريشه در سبک زندگی توحیدی دارد. )        (  25/5

 10 اولین ثمره اخالص ديدار محبوب حقیقی وتقرب به اوست. )        (  25/5

 11 خداوند متناسب با سرمايه اختیار انسان او را راهنمايی کرده است. )        ( 25/5

 15 )     (است.ابتالء در لغت به معنای آسان نمودن  25/5

 .مناسب تکمیل کنیدت با کلمارا خالی ی جاها 52/5
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 33 هرکدام از ما بر اساس .................. خويش، خدا را در می يابیم و................... را درک میکنیم  2/0

سبب ................ برخی از مردم جهان از بزرگترين ضربه به اسالم از سوی جريان ................. ايجاد شد . آنان  2/0

 دين اسالم شدند.
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 35 روح زندگی  دينی .................. و روح زندگی ضد دينی ................  است 2/0

 31 در میان اعمال واجب ................... تاثیر خاصی در تقويت اخالص دارد. 52/0

 35 خلقت تجلی .................... الهی است.قانونمندی حاکم بر جهان  52/0

 31 قرآن کريم از قوانین با عنوان ........................ ياد کرده است. 52/0
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 اراده انسان-4

 اراده الهی -2
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 ج طتباارکشف  2/1

 
 ؟ستط اتبادر ار »ب«ن ستوی هارتعبااز  يکامکد با »لفا«ن ستوی هارتعبااز  يک هر کنید مشخص

 الف     ب  
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 د ایگزينهت الاسؤ 5

 بیناگر کدام شواهد وجود اختیار است؟« ذلک بما قدمت ايديکم» عبارت  2/0

 الف( تفکر و تصمیم                                               ب( مسئولیت پذيری

 25  

 23 شرط قبولی تمامی اعمال در اسالم چیست؟    الف( اخالص                                    ب( تقوا  2/0

 22 شناخت چیستی وهستی خدواند به ترتیب کدام است؟  الف( نا ممکن، ممکن               ب( ممکن،  ناممکن 2/0

 23 اعتقاد به خالقیت مخلوقات بیانگر به کدامست؟   الف( توحید در خالفیت                ب( شرک در خالقیت  20/0

 هـ زير را تعريف کنید. اصطالحات 52/1

 حسن فعلی:  2/0
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 توحید عملی:  72/0
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 ب( قدر

 ج( ابتالء

 د( توفیق الهی

 هـ( علل عرضی

 و( علل طولی
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72/1  و .هیده دير پاسخ کوتات زالابه سؤ 

5/5  مورد از راههای تقويت اخالص را نام ببريد؟ 5 
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72/0  رابطه ی میان خداوند با جهان شبیه چیست؟  
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72/0  اينکه انسان بتواند با هرچیزی خدواند را ببیند نیاز مند چیست؟  
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52/5  ز .ير پاسخ تشريحی بنويسیدت زالاسؤای بر 

 توضیح دهید آيا توسل به پیامبران ومعصومین شرک حساب می شود؟  1
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52/1  سنت توفیق الهی را توضیح دهید؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 در پناه قرآن  موفق باشید.                                                                                             
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