به نام خدا
نام و نام خانوادگي......................... :

اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب

کالس ............................ :

دبيرستان امام خميني (ره)

نام درس  :معارف اسالمي دوره پيش دانشگاهي
نوبت اول سال تحصيلي 1395-96 :
تاريخ امتحان  95 /10/4 :مدت امتحان  45 :دقيقه
بارم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالت
الف) آیات قرآن و حدیث:
 -1آیه شریفه " قُل اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدٍَة اَن تَقُوموا لِلّه مَثنی وَ فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّروا" را ترجمه کنید.
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 -2طبق آیه شریفه ی « اهللُ نورُ السَّماواتِ وَ األَرضِ » خداوند نور هستی است .یعنی چه؟
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 -3این حدیث پیامبراکرم که می فرماید «:هر کس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد ،چشمه های حکمت و

0.5

معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد ».به کدام یک از ثمرات درخت اخالص اشاره دارد؟
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ب) درستی یا نادرستی گزاره ها ( ص /غ):
 -4نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحلۀ به وجودآمدن و پدیدارشدن است .
 -5کسی که « اختیار » را در بحث انكار میکند  ،در عمل از قدرتِ اختیارِ خود بهره میبرد .
 -6دعا می تواند سبب بسیاری از خوبی ها و مانع بسیاری از بالها گردد.
 -7انسان مشرک فردی است چند شخصیتی با جهت گیری های متفرق و سمت و سوهای پراکنده.
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ج) جمالت کامل کردنی:
 -8یكپارچه شدنِ نظامِ اجتماعی در جهتِ اطاعتِ همه جانبه از خداوند به بُعد  .....................توحید اشاره دارد .
 -9اگر در پیدایش پدیده ای هر عامل به طور مستقیم نقشی بر عهده داشته باشد ،که با نقش دیگری متفاوت باشد ،این علل
را علل  .......................می گویند.
 -10مهلت خداوند به گمراهان برای غوطه ور شدن در تاریكی ها را سنّتِ  ....................................میخوانند .
 -11عقیده به توانایی پیامبر اکرم و اولیای الهی در برآوردن حاجات وقتی موجب شرک است که . .........................................................
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د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
مترین شعارِ اسالم که جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرک است چیست ؟
 -12مه ّ
 -13معنای لغوی « قضا » را بنویسید .
 -14امدا ِد خاصّ خدای متعال نسبت به کسانی که رضایتِ او را میجویند چه نامیده میشود .
 -15بست ِر اصلی حرکت به سوی معرفتی که جوانان در پشتِ پردۀ ظاهر خدا را ببینند  ،چیست ؟
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ه) سواالت تشریحی:
 -15سنّتِ امتحان و ابتالء را به اختصار تعریف نمایید.
 -16فواید آگاهی و توجه به اختیار در زندگی فردی انسان را توضیح دهید.
 -17توحید درخالقیّت را تعریف کنید.

موفق باشيد .اعظمي

جمع بارم
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