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ردیف
الف)

اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
ناحیه  4اهواز
دبیرست ان شاهد زینبیه
نمیسال اول
سواالت

بارم

قرآن و حدیث
 )1هر کدام از آیات زیر اشاره به کدام یک مراتب توحید دارد؟
الف) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء
ب)قل اهلل خالق کل شیء و هو الواحد القهار
ج)إِنَّ اللَّهَ رَبَِّی وَ رَبَُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتقِيمٌ
 )2پیام ایه زیر را بنویسید؟ الََّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنََّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنََّ اللََّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ
 )3این حدیث پیامبر ( ص) اللهم ال تكلنی إلی نفسی طرفه عين أبد به چه موضوعی اشاره دارد توضيح دهيد.

/25
0
/25
0
/25
0
/75
0
1

ب

کامل کنید
 )4انسان  .................دارای شخصیتی یگان و یک پارچه است.
)5آموزش گناهان با توبه و یا انجام کار نیک نشان دهنده سنت  ................خداوند است.
 )6مهمترین ثمره اخالص در بندگی ................و  ...................است.

ج

تعریف کنید.
 )7حسن فعلی و حسن فاعلی
 )8اختیار
 )9علل عرضی
 )10استدراج
 )11اخالص

1

1
0/5
0/5
1
0/5

د

به سواالت زیر پاسخ دهید
 )12منظور از آیه اللَّه نور السموات و االرض چیست؟

1
1

 )13ریشه بت پرستی و شرک جدید چیست؟
 )14آیا می توان به ذات خداوند پی برد و جستی او را مشخص کرد؟
 )15چرا کلمه ال اله اال اللَّه بهترین شعار اسالم است توضیح دهید؟

1
1
1
1

 )16آیا اعتقاد به توحید در ربوبیت به معنای انکار قدرت پرورش و مدیریت موجودات و یا انسان است.با ذکر مثال
توضیح دهید؟

1
1

 )17جامعه توحیدی چه مشخصایی دارد؟
 )18قضا و قدرالهی را شرح دهید؟
 )19چرا اراده انسان در طول اراده خداوند است؟
 )20عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند چیست؟ شرح دهید؟
سر بلند باشید -امل سبهانی

1
1
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ردیف
الف

پاسخنامه
 )1الف) توحید در مالکیت
هرمورد )0/25

بارم

ب) توحید در خالقیتها

ج) توحید عبادی (

)2یکی ازجلوه های توفیق ،نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است ..خداوند انسان تالشکر و مجاهد را

0/5

حمایت می کند و دست او را می گیرد و با پشتیبانی خود به پیش می برد.
)3هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را
بیشتر ابراز می کند.
ب

افزایش خودشناسی

در ک بیشتر فقر و نیاز

1

افزایش عبودیت

کامل کنید.
 )4موحد0/5

 )5سبقت رحمت بر غضب

0/5

 )6دیدار محبوب حقیقی و تقرب

به او 0/5
ج

تعریف کنید

1

 )7حسن فاعلی بدین معناست که انجام دهنده کار ،دارای معرفت درست و نیت الهی باشد .حسن فعلی نیز بدین
معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است .انجام شود.
 )8توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است یک حقیقت و جدای است که هر انسانی آن را در خود می یابد و می

0/5

بیند.
 )9در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت کنند مثالً برای

0/5

رویش یک گل باغبان ،خاک ،آب و نورد ...با مشارکت همدیگر گل را پدید میاورند.
 )10خداوند عالوه به مهلت دادن بر گمراهان بز امکانات آنان نیز می افزاید و آنها با استفاده از همین امکانات و با

1

اصرار خودشان بیشتر در فساد فرود می رومد .و قدم به قدم از انسانیت فاصله به تدریج به سوی هالکت ابدی نزدیک
تر میشوند .شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خداکنه و عملش را فقط برای رضای خداوند و همانگونه که دستور
داده انجام دهند.
 )11خداوند نور هستی است .یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او بیدار و اشکار شده و پا به
عرصه هستی می گذارند در واقع هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت و سایر
صفات الهی است.

1

 )12ریشه بت پرستی و شرک جدید آن است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند دین و دستورات دینی

1

را در متن زندگی خود وارد نمیکنند و برعکس تمایالت دینوی و نفس خود را اصل قرار دهند
 )13خیر .خداوند حقیقی نامحدود دارد در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاط پیدا کند و ذانش را شناسایی

1

نماید .بنابراین با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پس می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم
بشناسیم اما نمی توانیم ذات چیتی او را دریابیم.
 )14مژگان با گفتن این جمله دست از شرک و بت پرستی بر می دارند و به خدای یگانه ایمان می اورند .و همچنین

1

تمام احکام وحقوق فرد به رسمیت شناخته می شدو دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت.
 )15البته توحید در بو بیت بدان معناست که موجودات به خصوص انسان قدر تدبیر ندارند باغبانی که زحمت می کشد

1

و به پرورش درختان اقدام می کند این باغبان و تدبیرش همه از آن خدا و تحت تدبیراونید.
 )16مخلوقات جهان را آن جهت که خدای متعال با علم خود ،اندازه ،حدود ویژگی ،موقعیت مکانی و زمان آنها را تعین
می کند مقدر به تقدیر الهی هستند .و از ان جهت که باز فرمان و حکم و اراده الهی ایجاد می شوند ،به قضای الهی
وابسته اند.
 )17وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداست .به عبارت دیگر خداوند اراده کرده است که
انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد .در فعل اختیاری تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ام آن فعل
نمی گیرد .در عین حال وجود ما اراده ما و عملی که از ما سر می زند همگی وابسته به اراده خداوند است؟
)18سنت ابتالٌ عام ترین و فراگیران قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل همه انسانها در همه دوران ها
می شود .به عبارت دیگر زندگی هر انسانی چه مومن و چه کافر ،چه فقیر و چه غنی چه سیاه چه سفید صحنه انواع
امتحان و آزمایش هاست .هویت و شخصیت انسان ها به این ابتالئات ساخته می شود و شناخته می گردد.

1

