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 موفق باشید / رضایی                                                                                                                   

 بارم سواالت ردیف

 5/1 درستی یانادرستی عبارت های زیر مشخص کنید: الف

  یابیم که هستی مان از خودمان نیست .اگر به خود واشیای پیرامون خودمان تامل کنیم . پدیده ای می  1

  بیانگر شرک در خالقیت است . "قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء"ایه شریفه ی 2

  اختیار به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک ان است که یک حقیقت وجدانی است . 3

 2 جاهای خالی باعبارت مناسب پرکنید: ب

  .....................است که بدون اعتقاد به ان هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.مهم ترین اعتقاد دینی  4

  بیانگر توحید در ...................... است . "قل رب السموات و االرض قل اهلل  "ایه شریفه ی 5

  . ....................... شامل همه ویژگی ها. کیفیت و کلیه روابط میان موجودات می شود 6

  اشاره به سنت..................... دارد"کال نمد هوالء و هوالء من عطاء ربک........ "ایه شریفه ی  7

 2/5 پاسخ کوتاه بنویسید:  ج

  با توجه به تعالیم دینی چه اعمالی عمر را کاهش می دهد ؟ 8

  ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست ؟ 9

  چیست ؟ "بیرونبت "و  "بت درون"منظور از  11

  عقیده به توانایی پیامبر اکرم )ص( و اولیای دین در بر اوردن حاجات انسان )مانند شفا دادن( چه زمانی موجب شرک است ؟ 11

  منظور از نور بودن خدا چیست ؟ "اهلل نور السماوات واالرض "با توجه به ایه شریفه ی  12

  پاسخ تشریحی: د

 1 ذات وچیستی خداوند ناتوان است ؟چرا انسان در شناخت  13

 1 اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند معرفتی عمیق است باالخص برای چه کسانی قابل دسترس است وچرا؟ 14

 1 توحید در خالقیت را تعریف کنید ؟ 15

 1 دهید.بعد اجتماعی توحید عملی به چه معناست ومهم ترین رکن یک جامعه چیست ؟ شرح  16

 1 چیست ؟ شرح دهید . "حسن فعلی "و "حسن فاعلی "منظور از  17

   1    اخالص در کاربرد دینی به چه معناست شرح دهید ؟ 18

 1 دالیل اختیار را نام ببرید ؟ 19

          

21    
 1 ؟ دیده شرح را یاله یوقضا قدر" یاصطالح" مفهوم ماتأ آثار

 1 وامتحان بشری چه تفاوتی وجود دارد توضیح دهید ؟میان امتحان الهی  21

 1 سنت توفیق الهی را تعریف کنید ؟      22 



 

 بارم صفحه ی دوم ردیف

 

 

 


