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" اَال بِ ِذک ِر هللاِ تَط َمئِنُ القُلوب "

بارم

الف -با توجه به آیات پاسخ دهید.
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 « -0یا اَیُّها النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اهللِ وَ اهللُ هُوَ الغَنیُّ الحَمید »
الف -آیه را ترجمه کنید.
ب -نیاز انسان به خدا شامل چه نیازهایی می شود؟
 « -2مَن جاءَ بِالحَسَنهِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها وَ مَن جاءَ بِالسَیِئَهِ فَال یُجزی اِالّ مِثلَها »
الف -آیه را ترجمه کنید.
ب -این آیه به کدام یک از سنت های الهی اشاره دارد؟
ب -درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
 -9یک موجود فقط در صورتی که ذاتاً موجود باشد به دیگری نیازمند نیست( .

)

 -4توحید در ربوبیت به معنای آن است که موجودات بخصوص انسان قدرت تدبیر ندارند( .
 -5شیطان خود اقرار کرده است که توانایی فریب مؤمنان را ندارد( .
 -6قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار است ( .
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)

)

)

 -1سنت ابتال  ،عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است ( .
 -8دوست نداشتن فطری گناه سبب دوری از گناه است ( .

)
)

پ -جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9

 -3توحید یعنی خدا  ..................و  ..........................ندارد.
 -01مهم ترین عامل در تعیین هدف ها و رفتارهای افراد  ....................و  ........................آن هاست.
 -00روح زندگی دینی  ......................و  .........................روح زندگی ضد دینی است.
 -02افراد حق پذیر تابع  ....................هستند.
 -09الزمه کار اختیاری انسان و جهت دهنده و محدود کننده آن  .........................و  ...........................است .
 -04سنت حاکم بر زندگی معاندان  .......................نام دارد.
 -05از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت  .........................و  ...........................به آن است.
ت -به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 -06خصوصیت اصلی پدیده چیست ؟
 -01نمازی که بدون نیت خالص خوانده شود  ،فاقد کدام حسن است ؟
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 -08مهم ترین رکن جامعه چیست ؟
 -03تقدیر و قضا به چه معناست؟
 -21پشتوانه محکم دوری از گناه برای انسان چیست ؟
ث -اصطالحات زیر راتعریف کنید.
 -20اخالص :
 -22استدراج :
 -29گناهان کبیره :
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ج-هر کدام از جمله ها را به سنت مربوط به آن وصل کنید ( .یک مورد اضافه است )

0
 -24لقمه حالل و امانت داری

الف -امال یا امهال

 -25رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده

ب -توفیق الهی

 -26ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مومن

پ -تاثیر اعمال انسان بر زندگی او

 -21دشمنی با حق و لجاجت ورزیدن

ت -سبقت رحمت بر غضب
ث -استدراج

چ -به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
 -28شرک در ربوبیت چگونه به وجود می آید ؟
0

 -23ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست ؟
0

 -91میوه های درخت اخالص را نام ببرید.
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 -90قساوت قلب چیست و چگونه پیدا می شود ؟
0

" در پناه حق باشید "

