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1 

  :گزینه صحیح را در پاسخ نامه بنویسید
  به کدام ویژگی ایمان اشاره دارد؟ "فلیومن و من شاء فلیکفرقل الحق من ربکم فمن شاء "آیه شریفه 

  اختیار الزمه ایمان) ج               علم و آگاهی                             ) الف
 عمل نشانه ایمان ) د            قلب سرزمین ایمان                       ) ب

5/0 

2 
  ثبات شخصیت از نتایج کدام توحید است؟

 5/0 عبادي فردي) د           عبادي اجتماعی    ) ج                   ربوبیت    ) ب           خالقیت         ) الف

3 

  )نمره 5/0هر مورد (  )اضافی است یک مورد. (عبارات مرتبط با یکدیگر را مشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید
  سنت امتحان  - 1      امید به آینده                                               ) الف
  توحید عبادي فردي -2      )                 قرب و رضایت الهیت(نیت الهی ) ب
  حسن فاعلی -3         تفکر و تردید) ج
  شواهد اختیار - 4        یشکوفا شدن استعدادهاي درون) د

 حسن فعلی - 5                                                                             

2 

4 

  )نمره 5/0هر مورد (  :درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را در پاسخ نامه بنویسید
  .می باشد یکی از ساده ترین دالیل یگانگی خداوند نامحدود بودن خداوند) الف
  .نابینایی جزء امور شري است که خودش واقعیت ندارد) ب
  .ننده نیاز داردیبا دقت در جهان متوجه می شویم که هر موجودي به آفر) ج
 .عقل انسان به صورت مستقل حرمت روزه اول ماه شوال و وجوب روزه آخر رمضان را درك می کند) د

2 

5 

  )نمره 5/0هر مورد (  :عبارت را تکمیل کنید
و ....................................................  :جوهره بت پرستی دو چیز است) الف

............................................................  
  .اشاره دارد ................................راه به  "اقم الصاله لذکري"آیه شریفه ، هاي تقویت اخالص راهبا توجه به  )ب
راء لعلهم من قبلک فاخذناهم بالباساء و الض مملقد ارسلنا الی ا "آیه شریفه  ،آثار و ثمرات امور شر با توجه به) ج
  .اشاره دارد.................... و ..................به ثمره  "تضرعونی
  .می باشد............ .........................به معنی  "قضا"و ...... ......................................در لغت یعنی  "قدر"کلمه ) د
 ..................................اختیار امر وجدانی است یعنی ) ـه
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  بعد ادامه سواالت در صفحه
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6 

  )نمره 5/0هر مورد ( : اصطالحات زیر را تعریف کنید
  ی علل طول) الف
  عالم غیب) ب
  شرك در ربوبیت) ج
 عدل ) د

2 

7 

  . پاسخ کوتاه بدهید
  )نمره 5/0( .از ثمرات و آثار شر دو مورد را نام ببرید) الف
  )نمره 5/0(چرا خداوند را احسن الخالقین می دانیم؟ ) ب
  )نمره 5/0(چرا در قرآن کریم سنت هاي الهی به صورت قضیه شرطیه مطرح شده است؟) ج
  )نمره 5/0(نیک انسان چیست؟ عمل آثار  "یجعل له من امره یسراق اهللا تیمن "بر اساس آیه شریفه ) د
  )نمره 5/0(عده اي معتقد به عدالت خداوند هستند؟شیعیان بر اساس چه قا) ـه
 )نمره 5/0(به چه سنتی اشاره دارد؟ "احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون"آیه شریفه ) و
 

3 

  :در عبارت زیر مشخص کنیدنوع عدل را  8
  )نمره 5/0( .فرستاده است) دین(نامه زندگی خداوند براي انسان بر) الف
  )نمره 5/0( "سماوات و االرضلبالعدل قامت ا "عبارت ) ب
 )نمره 5/0( .دستورات خداوند در حد وسع و توان انسان است) ج
  

5/1 

  

  :سواالت تشریحی
  

 1 )آرامش ندارد(؟ برخوردار می باشدیتی ناپایدار شخصاز عملی دارد  چرا کسی که شرك 9

 1  است؟چگونه حکومتی ) حکومت توحیدي(نظام اجتماعی توحیدي  10

 1  رابطه اختیار انسان با اراده الهی چگونه است؟ 11

  1  )تعریف حکمت(به چه معنا است؟ت محک  12

  1  .سنت سبقت رحمت بر غضب را بنویسید مصادیقدو نمونه از   13

  1  گار است؟و بی گناه چگونه با عدل الهی سازدرد و رنج انسان هاي پاك   14

  20  جمع         "موفق باشید  "                                                                      
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  )نمره  5/0هر گزینه .  ( گزینه صحیح را بنویسید
  5/0  1درس        19ص         گزینه ج  1
  5/0  7درس      76ص        گزینه د  2
      ) نمره 5/0هر گزینه ( عبارات مرتبط با یکدیگر     3

  7درس             79ص                  2 -الف
    6درس            70ص                    3 -ب
    8درس             89ص                    4 -ج
  9درس          101ص       1 -د

2  

     ) نمره  5/0هر گزینه : ( صحیح و غلط  4
        4درس             53ص                   صحیح -الف
  10درس           111ص                    صحیح -ب
    4درس           48ص                        غلط -ج
  11درس            124ص                       غلط -د

2  

    3درس            43ص      )25/0(ساخته هاي بشر را معبود دانستن  -)  25/0(دانستن نخدا را معبود  -الف  5
                      6درس            72ص                    ) 5/0) (  عبادت خدا( راز و نیاز با خدا  -ب
  10درس            120ص   )5/0( ي گرهشدار و بیدار -ج
  )هر کدام از معانی قضا نوشته باشد صحیح است)  (25/0(به انجام رساندن یا به پایان رساندن یا حکم کردن  –) 25/0(اندازه  -د

  8درس           92ص 
  )هر دو جواب درست است و یک جواب کافی است ( ) 5/0)  (ري که نیاز به دلیل نداردیا ام( هر کسی آن را در خود می یابد - هـ 

  8درس            88ص 

5/2  

  :تعریف اصطالحات  6
گاهی تاثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده به گونه اي است که یک عامل در عامل دیگر اثر می گذارد و آن عامل دوم در عامل  -الف

  8درس     95ص  )5/0)  ( اگر فقط مثال زده باشند نصف بارم داده شود( ا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند می کند ت اثیرسوم ت
  2درس        24ص       )5/0. (حقایق و واقعیت هایی که با حواس درك نمی شود -ب
  )5/0. حساب جداگانه یا مستقل باز می کند ، براي تدبیر خود یا سایر مخلوقاتتدبیر الهیبه این معنی است که انسان در کنار  -ج

  5درس           59ص 
  11درس        125ص         )5/0(قرار دادن هر چیزي در جاي خود یا دادن حق به هر صاحب حقی  -د

2  

  پاسخ کوتاه  7
  10درس         118-120ص        )5/0: (مورد  6مورد از  2 -الف

  کفاره خطاها و گناهان  –قدرشناسی نعمتهاي الهی  –هشدار و بیدارگري  –دریافت پاداش الهی  -هیآزمون ال –شکوفا شدن استعدادها 
هترین وجه خلق کرده است و هر جزئی از اجزاء آفرینش را به بهترین وجهی باز آنجا که خداوند عالم و قادر است نظام هستی را به  -ب

  10درس           113ص      )5/0. (که امکان داشته خلق کرده است 
     9درس         99ص             )5/0. (چون انسان می تواند در تحقق و عدم تحقق آنها نقش داشته باشد -ج
  9درس          105ص                  )5/0(آسان شدن کارها  -د

                                                                  11درس           123ص             )5/0(حسن و قبح عقلی  -هـ
  9درس            100ص      )5/0) (یا ابتالء (سنت امتحان  –و 
  

3  
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               :نوع عدل  8
          11درس           126ص         )5/0(یعی رتش -الف
      11درس          126ص           )5/0(تکوینی  -ب
  11درس           126ص          )5/0(تشریعی  -ج

5/1  

هر روز رنگ عوض می ) 5/0(قدرت هاي ماديخواسته جدیدي جلوي روي او قرار می دهد و هم ) 5/0( هواي نفس خودشزیرا هم   9
  7درس           77ص      . ندکنند و او را به بردگی جدید می کشان

1  

شرایطی که خداوند براي باشد و )5/0( ن بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیدهحاکم و زمامدار آوقتی نظام اجتماعی توحیدي است که   10
  7درس            84ص      . را دارا باشد)5/0( حاکم تعیین کرده است

1  

) ده باشدخداوند اراده کرده است که انسان موجودي مختار و با ارا(وجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده الهی و خواست خداست   11
  8درس    95ص )   5/0(یعنی اراده انسان در  طول اراده خداست ) 5/0(

1  

  )5/0(  .باشد) صحیح (کارهاي او داراي اغراض معقول و )5/0( کندفاعل یک عمل از انجام عمل لغو و بیهوده خودداري   12
  10س در       110ص                                                          

1  

       )5/0(آمرزش گناهان با توبه -1  13
           )5/0(آمرزش گناهان با انجام دادن کار نیک -2
  )5/0(حفظ آبروي گناهکار  -3
          )5/0(ت اندك ادپذیرش عب-4
  ) 9درس   108ص .  دو مورد از پنج مورد کافی است(      )5/0(رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده است -5

1  

  1  11درس   131ص  .به همراه دارد که موجب جبران ضرر ناشی از درد و رنج ها می شود )5/0( در اخرتو  )5/0(در دنیا عوض هایی را   14
  20  .ی به شکل مفهومی نمره تعلق گیردقلطفا به پاسخ هاي صحیح و منط: همکاران محترم  
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