
1 در حدیث «تفکروا فی کل شی ..» پیامبر (ص) ما را به تفکر در چه امري توصیه می کند؟

2 آیۀ «َما َلُهْم مِْن ُدونِِه مِْن َولِیٍّ َوَال ُیْشِرُك فِی ُحْکِمِه َأَحًدا»  بر کدام جنبۀ از توحید اشاره دارد؟

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

4 براساس آیۀ  «و لکن کّذبوا فاخذنا هم بما کانوا یکسبون» حکمت برخی پیشامدهاي سخت و ناگوار در زندگی چیست؟

5 د) پاسخ کوتاه:

شرط قبولی اعمال در اسالم چیست؟

6 میان بعد فردي توحید عملی و اجتماعی آن یک رابطۀ ..................  وجود دارد.
7 چه چیز سرلوحه دعوت همۀ پیامبر (ص) در تاریخ نبوت بوده است؟

8 موجودي که وجودش ذاتی باشد دیگر یک .................. به شمار نمی رود (پدید آورنده - پدیده)
9 قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارة خداوند فرا می خواند و راه هاي گوناگونی براي درك وجود او و نیز شناخت

.................. او به ما نشان می دهد. (صفات و افعال - چیستی و ذات)

10 امام علی (ع): خداي من! این عزت مرا بس که  ..................  و این افتخار بس که ..................  (بندة تو باشم / تو
پروردگار منی - تو را اطاعت کنم / تو مرا دوست بداري)

11 تنظیم تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت ها با خواست و رضایت خدا .................. به شمار می رود. (توحید عملی بعد
اجتماعی – توحید عملی بعد فردي)

12 حسن فعلی در یک عمل منوط به آن است که آن عمل .................. انجام شده باشد. (با نیت الهی - همان گونه که خدا
گفته)

13 درستی و یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

ویژگی ها و حدود هر موجودي مربوط به (تقدیر الهی) است.

به اجرا درآوردن نقشه ي جهان خلقت و خلق موجودات، مربوط به (قضاي الهی) است.

تقدیر الهی، شامل همه ي ویژگی ها و کیفیت ها و روابط میان موجودات می شود.

همۀ عوامل به وجود آورندة معلول، مستقیمًا در پیدایش آن مؤثرند.

14 چند نمونه از مواردي که داللت بر سنت «تأثیر اعمال در زندگی» را دارند، بیان نمایید.   

15 نقش عامل درونی را در کسب توفیق الهی با ذکر مثال توضیح دهید.   
16 اختیار انسان در طول اختیار خداست یا در عرض آن، دلیل ادعاي خود را بیان کنید؟   

17 در پاسخ به کسانی که می پندارند قضا و قدر هر قانونی را لغو می کند چه پاسخی باید داد؟  
18 حکمت به چه معناست و ثمرات حصول آن در انسان کدام است؟

19 آثار راز و نیاز با خدا را به عنوان یکی از راه هاي کسب اخالص بیان کنید.
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20 یک مورد از نمونه هاي شرك و بت پرستی در دنیاي امروز را بیان کنید.

21 توحید در خالقیت را توضیح دهید.

22 عقیده به توانایی پیامبر اکرم و اولیاء دین در برآوردن حاجات انسان چه موقع شرك است؟

23 منظور از معرفت عمیق و واال در مواجهه با مخلوقات خدا چیست و براي کسب آن چه باید کرد؟

24 این که خداوند نور هستی است به چه معناست و درك این مفهوم چه تأثیري در نگاه ما نسبت به مخلوقات خدا دارد؟

25 سخن امام رضا (ع) در مورد اهمیت توجه به گناهان صغیره چیست؟

26 پیام سخن حضرت علی (ع) که می فرماید:  «من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها» چیست؟

27 پشتوانۀ محکم دوري از گناه  .................. است.
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