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 5/2 آیات و احادیث

ع هُ  رَأَيتُ  و   ما َرأَيتُ شَيئاً اِالّ»حدیث (الف م   ........................ .....................................................الف: با اشعار « هللا  ق بل هُ و  ب عد هُ و 

 ارتباط معنایی دارد. .................... ........................................................ب:و 

ِلُكون   دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ِمن   قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ ۚ اَلّلُ  قُلِ »طبق آیه(ب  .............. نبودن آن هاست.....عدم پذیرش وَلیت غیر خدا ، معلول .«  َل  ی م 

کیلا  رَأَيْتَ مَِن اَتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ا»آیه (ج ل ی ِه و   ..........................................  با کدام حدیث حضرت علی )رض(مرتبط است.« أ  ف أ ن ت  ت ُکوُن ع 

 ............................................................. را بنویسید.«بالنیّات إنما األعمال »( پیام حدیثد

 اشاره به صفت .......... الهی دارد.« .و  أ ّن اَلّل  ل ی س  بِظ ّلٍم ِلل ع بِیدِ  ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ»(ه

 نصرت و هدایت الهی به دنبال ...................... است.« وَالَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا»با توجه به آیه ی و(
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 صحیح  غلط                                                                                 مره     ن5/1عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید.
  کند.را بیشتر ابراز مي بیشتر شود ، نیاز به او را بیشتر احساس و بندگي خود  دا و رابطه اش با خودالف(هر چه معرفت انسان به خ

 اگر خداوند پیامبر اکرم)ص( را ولي انسان ها معرفي مي کند بدین معنا نیست که ایشان را واسطه والیت خود قرار داده است.ب(

 محدودی است که داریم.ی عاقبت و سرنوشت ما ، اختیار  ج(مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کننده

 مربوط به سنت توفیق است«چه بسا که احسان پیاپي خدا،کسي را گرفتار کند...»فرماید:بر اساس کالم حضرت علي )رض(که مي د(

  ه(میان بعد فردی و اجتماعي توحید عملي ، رابطه متقابل و یک سویه وجود دارد.
  و(وقتي شما قلم به دست مي گیرید و نامه مي نویسید چند عامل در طول هم در انجام این کار دخالت دارند.
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 نمره1جاهای خالي را با کلمات مناسب کامل کنید.

 گاهي خداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان ، بر ......................... آنان مي افزاید.الف(

 ب(وجود اختیار و اراده در انسان ناشي از ....................................................... است.

 ..... مي نامند.ه دارند،را .................عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگراني نیز هستند که سرپرستي جهان را بر عهد ج(اعتقاد به اینکه

 د(تفکروا في کل شي و ال تفکروا ...................................... .
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 نمره1ارتباط دارد وصل کنید.هر یک از موارد سمت راست را به یکي از موارد سمت چپ که با آن 

 الف(یکي از پیامدهای شرک عملي در بعد اجتماعي                    حسن فاعلي

 ب(روح زندگي ضد دیني                                                     دل به هوای نفس سپردن

 شرک          ج(انجام عمل همان گونه که خداوند دستور داده               

 خیر من عمله                                                  حسن فعلي نیه المومند(

 تخریب محیط زیست                                                                                    
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 ۱کدام عبارت قرآنی نمایان است؟ترسیم اختیار انسان، محدود به دایره قوانین هستی در (۱
َ یُْمِسُك الس َماَواِت َواْْلَْرضَ  ن  ا (۱ ُ  (۲...         تَُزولَ  أَنْ  اَّلل  َر لَُكُم اْلبَْحَر ِلتَْجِريَ  اَّلل   ...فِیِه بِأَْمِرهِ  اْلفُْلكُ  ال ِذي َسخ 
 پیچیده وارد می شویم؟ در کدام وادی« آفریننده علت العلل هستی کیست؟» ( اگر از ما بپرسند:۲
 (محالت عقلی۲تسلسل علل                                                (۱
 ت؟(علیت منحصر بودن رفع نیاز موجودات توسط خداوند، در کدام عبارت قرآنی مشهود اس۳
 (انتم الفقرا الی هللا۲( وهللا هو الغنی الحمید                                    ۱
 به ترتیب چه گروههایی هستند؟« هم»مصداق «لفتحنا علیهم»و «انما نملی لهم»(در دو عبارت قرآنی۴
 مومنان با تقوا-(کفار۲مومنان صالح                                  -(مشرکین۱

6 

 نمره75/0علت و معلول را مشخص نمایید.

 اند که خدا را فراموش کرده اند. الف(بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده

 ب(و ال یحسبن الذین کفروا انما نملي لهم.
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 اراده ناشي از نفس و روح است.ج(
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 نمره2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 قرآن کریم رابطه میان خداوند و جهان هستي را با چه کلمه ای بیان مي کند؟الف(

 

 دو مورد از معیارهای شرک را نام ببرید.ب(

 

 ، یعني چه؟ج(موجودات جهان وابسته به قضای الهي هستند 

 

 د(شناخت قوانین جهان خلقت سبب چه چیزی مي شود؟
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 نمره5/1.در قالب استداللي بنویسیدجهان به خدا در پیدایش را خود و نیازمندی 
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 نمره1کنید که چرا برای جهان آفرینش ، چند مبدا و خالق نمي توان تصور کرد؟استدالل 

 

 

 

10 

 نمره1چهار مورد از ویژگي های انسان موحد را بنویسید.

 

 

 

11 

 75/0.نتایج نیایش و راز و نیاز با خداوند برای رسیدن به اخالص را بنویسید

 

 

 

12 

 نمره1را توضیح دهید. علل عرضي

 

 

 

13 

 نمره1دارند؟هر کدام را توضیح دهید.به کدامیک از سنت های الهي در زندگي اشاره « اُملي»و « نُملي»واژه های 
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 علتالف( از اول تا شده اند علت ادامه معلول ب(از اول تا کفروا علت ادامه معلول ج(اراده معلوم ادامه -6

خارج کردن دین از زندگي ج( موجودات جهان از آن جهت که با فرمان و اراده الهي ایجاد مي  –الف( نور  ب(اطاعت از غیر خدا -7

 شوند وابسته به قضای الهي هستند. د(آشنایي ما با نشانه های الهي و بهره گرفتن ما از طبیعت

یابیم که وجود و هستي مان از خودمان نیست.ب(موجوداتي که وجودشان از الف(اگر به خود نظر کنیم ، خود را پدیده ای مي -8

 خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدید آورنده ای هستند که وجودش از خودش باشد.

 در نتیجه: ما و این جهان در پدید آمدن نیازمند آفریننده ای هستیم که وجودش از خودش باشد.

وجود دارد و هر کدام خالق بخشي از جهان اند ، یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده اند ، به معنای  این تصور که چند خدا-9

 آن است که هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند و به تنهایي نمي توانند کل جهان را خلق کنند.

را امتحان الهي مي داند. ج(تالش مي کند از دایره الف( در انتخاب های خود خدا را در نظر مي گیرد. ب(سختي های زندگي -10

 فرمان الهي خارج نشود. د(خود را نسبت به موجودات جهان و طبیعت مسئول مي داند.

 الف(دستیابي به حکمت ب( نفود ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان ج( دریافت پاداش های وصف ناشدني                     -11

 (بهره مندی از کمک های الهي3(تقویت محبت خداوند در قلب 2(کم کردن غفلت از خداوند 1                        

 در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت کنند. مثال رویش گل-12

 به ترتیب: امهال و استدراج ...-13
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