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" اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم "

/

متن سواالت

دبیر  :آقای نجفی

 /زمان پیشنهادی  06دقیقه
5.1

الف  ترجمه و مفهوم آیات زیر را بنویسید .

 « .1اَلَم اَعهَد اِلیکُم یا بَنی آدمَ اَن ال تَعبدوا الشَیطانَ اِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینٌ »

ترمجه :
 « .2اِن یَشا یُذهبکُم و یَاتِ بِخَلقٍ جدیدٍ »

مفهوم :
 « .3اَحَسِبَ النّاسُ اَن یُترَکوا اَن یَقولوا ءامَنّا و هُم ال یُفتَنون »

مفهوم :
ب



درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

 .1امداد الهی یک سنت خاص به شمار می رود که مخصوص نیکوکاران است.

(

)

 .2بدون پذیرش جبری گری هیچ نظمی برقرار نمیشود و هیچ زمینه ای برای کار اختیاری پدید نمی آید.

(

)

 .3انسان ها هر چقدر به معنای حقیقی کاملتر شوند ،عبودیتشان بیشتر میشوند و کمتر احساس نیاز به خدا میکنند.

(

)

 .4گاهی خداوند بخشی از والیت خود را به غیر (مثل پیامبران و امامان) واگذار میکند .

(

)

5

پپ

پ



جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

2

 .1هر عمل از دو جزء تشکیل می شود  ..........................................و . ............................................
 .2حضرت یوسف (ع) چون به درجات باالی  .........................................رسیده بود در مقابل وسوسه های شیطان ایستادگی کرد.
 .3جامعِ همه ابعاد توحید  .................................................. ،است و توجه به آن و تفکر در آن موجب فالح و رستگاری میشود .
 .4شیطان اقرار کرده که توانایی فریب مومنان  ..................................را ندارد .و باالترین میوه اخالص  .......................................است .
 .5هر چه انسان در کسب کماالت پیش رود نسب به دیگران  ..............................و نسبت به خدا  .........................................میگردد.
ج



به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 .1چه چیزی انسان را پرورش می دهد و وجودش را خالص می سازد ؟

5.21

 .2چرا پیامبران ،امامان و اولیای الهی بیش از دیگران از خداوند کمک میخواهند ؟

5.1

 .3توحید نظری چه زمانی نتیجه و میوه می دهد ؟

5.1

 .4نام دیگر قانونمندی و سامان بخشی الهی چیست ؟

5.21

 .5اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص چیست ؟

5.21

 .6طبق حدیث پیامبر اسالم خداوند در چه صورت منبع حکمت و معرفت را به انسان عطا می کند ؟

5.1

 .7یک نمونه از خودمحوری ها و توجه افراطی به اراده و اختیار انسان را بیان کنید .

5.21
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و



مدرسه طالقانی
دبیر  :آقای نجفی

به سواالت چهار گزینه ای ( تستی) زیر پاسخ دهید.
5

 -1همه آیات زیر در رابطه با راه های رسیدن به بندگی و اخالص می باشد به جز ........
الف) لَو کُنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر

ب) کذلک لِنَصرفَ عَنه السّوء و الفَحشاء

ج) و اَقِمِ الصَّالةَ ِلذِکری

د) و الّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سُبُلَنا

 -2پیام آیه شریفه " کُلّا نُمِدُّ هوالءِ وَ هوالءِ مِن عَطاءِ رَبّکَ  " ...بیانگر کدام سنت الهی است ؟
الف) سنت توفیق الهی

ب) سنت امتحان و ابتالء

ج) سنت امالء یا امهال

د) سنت امداد الهی

 -3اگر بگوییم " هر چیزی در این جهان ،بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب میشود " پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم ؟
الف) و اهلل هو الغنی الحمید

ب) و هلل ما فی السماوات و ما فی االرض

ج) اهلل نور السماوات و االرض

د) یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل

 -4کدام عبارت قرآنی بر نهی از شرک عبادی در بعد اجتماعی اشاره دارد ؟

د



الف) ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه

ب) ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت

ج) ایاک نعبد و ایاک نستعین

د) و من یسلم وجهه الی اهلل و هو محسن

به سواالت زیر پاسخ صحیح دهید ( .یک سوال اختیاری)

4

 .1بگویید آیا چند مبدا و چند خالق میتوان برای جهان هستی و نظام خلقت تصور کرد ؟ چرا ؟
 .2مراتب وحدانیت خداوند متعال را برشمرده و یک مورد را اختیاراً تبیین کنید .
 .3یاد معاد و روز حساب را به عنوان یکی از راه های رسیدن به اخالص در بندگی  ،توضیح دهید.
 .4منظور از تقدیر الهی و قضای الهی یعنی چه توضیح دهید .
 .5از بین سنت های الهی در جهان آفرینش  ،سنت استدراج را توضیح دهید .

نمره قرائت از : 8

نمره آزمون کتبی از : 21

" اُفتادگی آموز اگر طالب فِیضی

جمع نمرات 12 :

نمره کل نوبت اول :

هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است "

