جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران
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تعداد صفحه سؤال:
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نام دبیر :آقای هاشمی
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« سؤاالت »
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آیه زیر را به طور کامل ترجمه کنید:
و لقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت

2

1

پیام آیات زیر را بنویسید:
الف) أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمَنّا وَ هم الیُفتَنون
ب) قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها

3

1

درستی یا نادرستی جمالت زیر را با (ص) و (غ) مشخص کنید.
الف) تفکر درصفات خداوند ممنوع است و تفکر در ذات او مورد تشویق می باشد.
ب) حسن فعلی به طور طبیعی حسن فاعلی را به دنبال می آورد.
ج) تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده که عامل اول در عامل دوم اثر بگذارد و آن عامل در عامل سوم و ...بیانگر علل طولی است.
د) تقدیرات و قانون مندی ها هم محدود کننده کار اختیاری انسان است و هم الزمه آن

4

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) پزشک به واسطه  ...............بیماران را شفا می دهد و اولیای الهی و پیامبر(ص) به واسطه ...................
ب) اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص  ..................است.
ج) قدرت اختیار مانند  .................است.

7

1/7

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) توحید در ربوبیت
ب) حسن فاعلی
ج) سنت استدراج

6
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اصطالحات سطر اول را با توضیحات سطر دوم مرتبط کنید ( .یک اصطالح اضافی است)
الف :توحید در والیت** ب:حکمت **.ج:سنت امداد**د:معرفت برتر
:1دانش متین و استوار** :2مشاهده خداوند در ورای هرچیز** :3یاری رسانی عام و شامل خوبان و بدان

5

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) مراحل نیازمندی جهان به خداوند را بیان کنید.
ب) نشانههای وجود اختیار در انسان را نام ببرید.
ج) پندارهای ویرانگر در مورد اختیار را بیان کنید.
د) چهارمورد از سنتهای الهی را نام ببرید.

8

4

به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.
الف) چرا نمیتوانیم به ذات خداوند پی ببریم ؟
ب) اولین ثمره اخالص در بندگی چیست؟ توضیح دهید.
ج) شرک در ربوبیت را توضیح دهید.
د) سنت توفیق الهی را باذکر مثال توضیح دهید.
امام صادق(ع):عبادت ده قسمت دارد که نُه قسمت آن کسب روزی حالل است.
موفق باشید.
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راهنمای تصحیح

1

البته ما در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختیم که خدا را عبادت کنید و از طاغوت دوری جویید.

2

الف) سنت امتحان و ابتالء .ادعای ایمان همیشه همراه با انجام امتحان و آزمایش الهی است.
ب)  -1اختیار انسان  -2هر انسان مسؤول عملکرد خودش است.

1

3

الف) غ (تفکر در ذات ممنوع و در صفات مورد تشویق است)
ب) غ (حسن فاعلی به طور طبیعی حسن فعلی را به دنبال می آورد)
ج) ص
د) ص

1

4

الف) پزشک به واسطه ...اسباب مادی ...بیماران را شفا می دهد و اولیای الهی و پیامبر(ص) به واسطه .....اسباب معنوی..
ب) اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص .....حق پذیری ........است.
ج) قدرت اختیار مانند قدرت ......تفکر ......است.

1

7

الف) توحید در ربوبیت :خداوند صاحب اختیاری است که تدبیر همه امور در دست اوست .اوست که جهان را اداره میکند و به سوی آن
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مقصدی که برایش معین فرموده ،هدایت مینماید و به پیش میبرد.
ب) حسن فاعلی :در انجام هر عمل ،اگر نیت درونی و قلبی انسان الهی باشد حسن فاعلی رخ داده است.
ج) سنت استدراج :گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن ،به امکانات گمراهان میافزاید و آنها با اصرار خود بیشتر در فساد و گناه فرو
میروند و به تدریج به سوی هالکت ابدی نزدیکتر میشوند.
6

ب:حکمت:1 :.دانش متین و استوار ** ج:سنت امداد:3 :یاری رسانی عام و شامل خوبان و بدان **د:معرفت برتر :2 :مشاهده خداوند در
ورای هرچیز**

5

الف) دو مرحله  -1پیدایش  -2بقا
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2

ب)  -1تفکر و تصمیم  -2شادی و پشیمانی پس از انجام کار  -3مسئولیت پذیری
ج)  -1عقیده جبری گری  -2اختیار به معنای آزادی مطلق
د)  -1سنت امداد  -2سنت امتحان و ابتالء  -3سنت توفیق  -4سنت امالء و امهال  -7سنت استدراج  -6سنت تفاوت در پاداش و کیفر
 -5سنت تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت.
8

الف) خداوند حقیقتی نامحدود است بنابراین در ظرف ذهن ما نمیگنجد و ذهن به حقیقت او احاطه پیدا نمیکند .از این رو نمیتوانیم
بگوییم که چیست .هر چیستی برای او فرض کنیم اورا در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کردهایم.
ب) .اولین ثمره اخالص در بندگی ،عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص است .به تدریج که انسان رشتههای اخالص را
محکم میکند ،توانایی شیطان در وسوسه کردن او کم میشود تا جایی که به هیچ وجه نمیتواند در وی تأثیر بگذارد.
ج) شرک در ربوبیت یعنی اینکه انسانها درکنار ربوبیت الهی برای انسان های دیگر یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کنند و گمان
کنند که آن انسانها می توانند مستقل از خداوند امور را تدبیر کرده و در جهان دخالت کنند مثالً بیماری را شفا بخشند یا مشکلی را رفع
کنند.
د) امداد خاص خداوند به بندگانی که اهل تالش و عمل صالح باشند  ،سنت توفیق نامیده میشود .ای ن سنت مخصوص انسان های اهل
ایمان و عمل صالح بوده و به گونهای است که هر عمل نیک  ،چندین برابر پاداش و برکت خواهد داشت .به عنوان مثال در قرآن کریم آمده
است که اگر شما  20یا  100نفر انسان تقوا پیشه و شکیبا باشید بر  200یا  1000نفر اهل کفر پیروز خواهید شد.
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