
1 آیۀ  «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم ال یفتنون» را ترجمه کنید.

2 از کدام یک از کلمات موجود در آیۀ «ُقْل إِنََّما أِعُظُکْم بَِواِحَدٍة أْن َتُقوُموا هللاِ مْثَنی و ُفَراَدي» می توان اخالص را استنباط کرد؟

3 آیۀ شریفۀ «َأَرَأیَت َمِن اتََّخَذ إَِلَهُه َهَواُه» کدام ویژگی پیامبر (ص) را براي افراد مشمول این آیه نفی می کند؟

ِ » خداوند، خویش را با دو صفت .................. معرفی کرده است. (بی نیاز و ستوده 4 طبق آیۀ «َیا َأیَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إَِلى اهللاَّ
- عالم و حکیم)

5 اگر موجودي خود ذاتا موجود باشد به موجود دیگري براي به وجود آمدن نیازمند ..................  . (است - نیست)

6 روح پیکرة معارف اسالمی و احکام دین که به آن حیات و معنا می بخشد .................. است. (توحید و یکتا پرستی -
ایمان به خدا متعال)

7 میان بعد فردي توحید عملی و اجتماعی آن یک رابطۀ ..................  وجود دارد.

8 حسن  ..................  بدین معناست که انجام دهندة کار، داراي نیّت الهی باشد.

9 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

اختیار، که به معناي توانایی بر انجام یک کار و یا ترك آن است، یک حقیقت وجدانی 

حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند.

اینکه در انجام یک کار دچار تردید می شویم مربوط به «احساس رضایت یا پشیمانی» است که از نشانه هاي اختیار
است.   

بیت «گر نبودي اختیار این شرم چیست // این دریغ  و خجلت و آزرم چیست؟» بیانگر «مسئولیت پذیري» است.  

عهد ها و پیمان ها بر اساس موضوع «تفکر و تصمیم» که از نشانه هاي اختیار است استوارند.    

10 اگر گفته شود که موجودات دائما با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند و خداوند هم دائما به آنها هستی
می بخشد به نیازمندي در مرحله .................. پرداخته ایم. (پیدایش - بقا)

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن» کدام یک از مراتب توحید در عقیده را به ذهن متبادر َماَواِت َواْألَ 11 آیۀ شریفۀ «َیْسَألُُه َمْن فِی السَّ
می سازد و «حق دخل و تصرف داشتن خداوند» ثمرة اعتقاد به کدام کالم وحیانی می باشد؟

ْرِض»  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ توحید در مالکیت - «و ِهللاَّ  « توحید در مالکیت - «َما لَُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َولِیٍّ

ْرِض»  َماَواِت َوَما ِفی اْألَ ِ َما ِفی السَّ توحید در ربوبیت - «وِهللاَّ  « توحید در ربوبیت - «َما لَُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َولِیٍّ

12 «نفی شرك در یگانگی خداوند» بیانگر مفهوم کدام عبارت قرآنی بوده و امیرالمؤمنین (ع)، عزت خود را در کدام مرتبه
از توحید می داند؟

«لم یکن له کفواً احد» - عملی  «قل هو اهللا احد» - عملی 

«لم یکن له کفواً احد» - ربوبیت «قل هو اهللا احد» - ربوبیت
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13 علت «کم شدن غفلت، تقویت محبت و بهره مندي انسان از کمک هاي الهی» چیست و با کدام عبارت ارتباط مفهومی
دارد؟

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او -  «یسأله من فی الّسماوات و االرض کّل یوٍم هو فی شأٍن»  

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او -  «اللهّم الَتِکلنی ِالی َنفسی َطَرَفَۀ َعیٍن َاَبدًا»  

افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند -  «یسأله من فی الّسماوات و االرض کّل یوٍم هو فی شأٍن»  

افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند -  «اللهّم الَتِکلنی ِالی َنفسی َطَرَفَۀ َعیٍن َاَبدًا»  

14 مطابق کالم امام علی (ع)، پناه بردن از قضا به قدر الهی در تباین با کدام موضوع است و بیانگر چیست؟

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است. - فروریختن دیوار کج تقدیر الهی است. 

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است. - قضا متناسب با تقدیر خاص آن است. 

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست، بلکه عامل آن است. - فروریختن دیوار کج تقدیر الهی است. 

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست، بلکه عامل آن است. - قضا متناسب با تقدیر خاص آن است. 

15 ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن، از جلوه هاي سنت مطرح شده در کدام آیۀ شریفه است و براساس
آن، پشتیبانی خداوند شامل چه کسانی می شود؟

 «و الّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا»  - نیکوکاران  «و الّذین جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا»  - باتقوایان 

 «کّال ُنِمدُّ هؤالء و هؤالء من عطاء رّبک»  - نیکوکاران  «کّال ُنِمدُّ هؤالء و هؤالء من عطاء رّبک»  - باتقوایان

16 سنت امداد خاص یا توفیق الهی را توضیح دهید.    

17 خداوند با چه ابزارهایی انسان را امتحان می کند؟ مواردي را بیان کنید.  

18 برداشت نابه جاي کسی که به امام گفت: «آیا از قضاي الهی می گریزي؟» چه بود؟   

19 اختیار انسان در طول اختیار خداست یا در عرض آن، دلیل ادعاي خود را بیان کنید؟   

20 مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند چیست؟

21 توضیح دهید در چه صورت نماز از (حسن فعلی و فاعلی) برخوردار است؟

22 چرا انسان امروزي خدا را فراموش کرده و خدا در قلب آن ها جایگاهی ندارد؟

23 توحید در خالقیت را توضیح دهید.

24 چه عاملی زمینه ساز رفتن انسان به سمت گناهان کبیره است.

25 از نظر قرآن «کسانی که دوست دارند کارهاي زشت در میان مؤمنان شایع شود» چه سرنوشتی در انتظارشان هست؟

26 آثار نامطلوب گناه را نام ببرید:
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پیام غدیر


