
1 الف) تدبر در قرآن کریم:

ُ ُهَو اْلَغنِیُّ اْلَحِمیُد»  نیاز انسان به خدا شامل چه چیز هایی ِ َواهللاَّ با توجه به آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِلَى اهللاَّ
می شود؟

َ لََمَع اْلُمْحِسنِیَن»  خداوند کسانی را که در راه او ُهْم ُسُبَلَنا ? َوإِنَّ اهللاَّ با توجه به آیۀ شریفۀ  «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنْهِدَینَّ
قدم بردارند، به طور خاص .................. می کند.

2 تدبر در آیات قرآن و حدیث

َ َربِّی َو َربُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم»  راه درست زندگی کدام است؟ با توجه به آیۀ شریفۀ:  «إِنَّ اهللاَّ

3 معناي کامل آیۀ  «َقْد َجاَءُکْم بََصائُِر مِْن َربُِّکْم َفَمْن أْبَصَر َفلَِنْفِسِه َو َمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» را بنویسید.  

4 پیامبر اکرم (ص) در مساله خدا شناسی به ما توصیه کرده اند که در .................. خدا تفکر نکنیم. (صفات - ذات)

5 جاي خالی عبارت هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

اعتقاد به اینکه در کنار خداوند دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند، شرك
در .................. است.

6 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)

7 هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ (در سمت چپ یک مورد اضافی
است) 

) افزایش معرفت نسبت به خدا  الف) از میوه هاي درخت اخالص

) دریافت پاداش وصف ناشدنی  ب) تأثیر روزه در تقویت اخالص

) دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات  ج) تفکر در آیات و نشانه هاي الهی

) راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او
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8 در عبارات زیر گزینه صحیح را تشخیص دهید:

بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم  /  خود دلیل اختیار است اي صنم» کدامیک از شواهد وجود اختیار است؟ 

- تفکر و تصمیم 12- مسئولیت پذیري                   

9 چرا دست یابی به معرفت عمیقی که به انسان توان می دهد تا هر چیز را تجلی خدا ببیند، براي جوانان مقدور تر
است؟

10 عقیده به توانایی پیامبر (ص) در برآوردن حاجات چه وقتی شرك و چه وقتی مطابق توحید است؟
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11 مهمترین عامل در تعیین هدف ها و رفتار هاي انسان ........... است. (اعمال - افکار)

12 این کالم امام علی (ع): «تمام اخالص در دوري از گناهان جمع شده است.» بیانگر کدام یک از راه هاي تقویت
اخالص است؟

13 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.    

14 سنت امداد عام الهی را تعریف کنید.

15 چند نمونه از جلوه هاي تحقق سنت «سبقت رحمت بر غضب» را بیان کنید.   

16 علل طولی و ویژگی هاي آن را با ذکر مثال بیان کنید.   

17 حکمت به چه معناست و ثمرات حصول آن در انسان کدام است؟

18 حسن فعلی و فاعلی را توضیح دهید.

19 رابطۀ بین توحید عملی در بعد فردي و اجتماعی را بیان کنید و تأثیر آن ها بر هم را شرح دهید.

20 شرك در والیت را توضیح دهید.

21 به طور خالصه توضیح دهید چرا فرض وجود دو یا چند خدا براي عالم محال است.

22 علت ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند را بنویسید.

23 چه وقت یک موجود به پدیده آورندة نیازمند نیست و این چگونه موجودي است؟
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