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 بارم  ردیف

 . واشه های زیر را تؼریف کنيذ  1

 : لرب الهی  :هوضوع ػلن اخالق    :اخالق    :خُلك 

2 

ولقد ركهنا بين آدم و محلنا مه يف الربو البحر و رزقنامه هى الطيبات و خصلنامه » با توجه به آیه شریفه  2
 برتری انساى بر سایر هوجودات چيست ؟  «    كث  ى خلقنا  تصييًال 

5/0 

 1 فرق هذایت انساى با هذایت سایر هوجودات در چيست ؟  3

 1 . دو هؼيار والؼی بودى هادی و درست بودى تبؼيت از آناى در لرآى بياى کرده و هختصراً شرح دهيذ  4

 1  (با توجه به دو نگاه استماللی و طریمی شرح دهيذ  )هنظور لرآى از دػوت به تفكر چيست ؟  5

 1  (دو هصذاق آى را شرح دهيذ  )لرآى کرین چه هوضوػاتی را شایسته تفكر دانسته است ؟  6

 : واشه های زیر را توضيح دهيذ  7

  :آیات آفالی    : آیات انفسی 

1 

 1 .دو هانغ از هوانغ انذیشه ورزی را نام برده و توضيح دهيذ  8

ها را  « بنيذروا  يف اكو عاقبة املكظقد خلث هى قبلكن سنى فسثوا يف االرض فاو» آیه شریفه  9

 دػوت به تفكر به چه چيسی نووده است ؟

5/0 

 :واشه های زیر را شرح دهيذ  10

 :هحاسبه ( ج :هرالبه  ( ب   :هشارطه  (الف

5/1 

 1 : چرا خذاونذ هحبوب حميمی است ؟ توضيح دهيذ  11

 2 .دو اثر از آثار هحبت به خذا را نام برده و توضيح دهيذ  12

 1 . دو هصذاق از هصادیك اهانتذاری را بياى نوایيذ و به اختصار توضيح دهيذ  13

 2 .آثار فردی و آثار اجتواػی وفای به ػهذ را به اختصار توضيح دهيذ  14

 2 .دو ػلت و دو ػاهل تكبر را نام برده و شرح دهيذ  15

 5/1 .راه های ػالج تكبر را به شكل هختصر شرح دهيذ  16

 هوفك باشيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 


