تاسوِ تعالی
آهَسش ٍپزٍرش ضْزستاى الّیجاى
ًام :

ضعثِ والس:

اهتحاى درس  :دیي ٍ سًذگی 3

تاریخ اهتحاى 97/10/2 :

رضتِ  :تجزتی

ًام خاًَادگی :

ًیوسال اٍل 97-98

هذت اهتحاى  70 :دلیمِ

ًام دتیز  :فاعوِ پَررجثی

تعذاد غفحات 2 :

ردیف

الف

سَاالت دتیزستاى یاس

تارم

تا تَجِ تِ آیِ ٍ حذیث تِ سَاالت پاسخ دّیذ.
 -1عثارتْای لزآًی «لل َّاهلل احذ» «،لل اغیزاهلل اتغی رتاً» ٍ «ّذا غزاط هستمین» تِ تزتیة تیاًگز وذام هزتثِ تَحیذ
است.
 -2عثارت لزآًی «اها ضاوزاٌ ٍ اها وفَراٌ» تِ وذام ٍیژگی اًساى اضارُ دارد ٍ هٌظَر اس ضاوزاُ ٍ وفَراٌ چیست؟
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 -3آیِ هثاروِ «یا ایْا الذیي آهٌَا التتخذٍا عذٍی ٍ عذٍون اٍلیاء ». . .تِ وذام ٍیژگی جاهعِ هَحذ اضارُ دارد.
1

ب

غحیح ٍ غلظ تَدى عثارتْا را تا (ظ/غ) هطخع وٌیذ.
 -1هثٌای تػوین گیزی ّای هاٍ تعییي وٌٌذُ عالثت ٍ سزًَضت ها اختیار هحذٍدی است وِ دارین.
 -2رٍی آٍردى دًیا ٍ لذت ّای دًیَی تِ تزخی اًساى ّای گٌاّىار ًطاًِ لغف خذاًٍذ تِ آًاى ًیست.
 -3هخلَلات جْاى اسآى جْت وِ تِ فزهاى الْی ایجاد هی ضًَذ تِ لضای الْی ٍاتستِ اًذ.
 -4اهتحاى خذا تزای آگاُ ضذى اس درٍى افزاد است.
 -5تیت« ّیچ عالل هز ولَخی را سًذّ/یچ تا سٌگی عتاتی وس وٌذ» تِ تفىز ٍتػوین تعٌَاى ضاّذ اختیار اضارُ دارد.

ج

جاّای خالی را تا ولوات هٌاسة واهل وٌیذ:
 -1اگز وسی هعتمذ تِ ضزن در خالمیت تاضذ هعتمذ تِ ضزن در ً . . . . .یش خَاّذ تَد.
 -2عمیذُ تِ تَاًایی پیاهثز اوزم (ظ) ٍ اٍلیای دیي در تزآٍردى حاجات اًساى ٍلتی هَجة ضزن است وِ . . . . . .
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ّ -3زچِ هعزفت اًساى تِ خَد ٍ راتغِ اش تا خذا تیطتز ضَد . . . . . ،را تیطتز احساس ٍ  . . . . .تیطتز اتزاس هی وٌذ.
 -4در هیاى اعوال ٍاجة  . . . . .تاثیز خاغی در تمَیت اخالظ دارد.
 -5خذاًٍذ لذرت اختیار ٍ ارادُ را تِ ها عغا وزد تا  . . . . . ٍ . . . . .تزسین.

د
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تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ:
 -1هْوتزیي اعتماد دیٌی چیست؟
 -2تا گفتي وذام عثارت توام احىام ٍ حمَق اسالهی فزد تِ رسویت ضٌاختِ هی ضَد.
 -3وذام سٌت الْی تِ غَرت تالی الْی جلَُ گز هیطَد
 -4ثوزات درخت اخالظ را ًام تثزیذ.
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ردیف

ُ

تارم

سَاالت دتیزستاى یاس

تِ سَاالت سیز پاسخ تطزیحی دّیذ:

1

 -1هعیارّای ثاتت ضزن ٍ تت پزستی اس ًغز لزآى را تٌَیسیذ.

1

 -2هٌظَر اس حسي فاعلی ٍ حسي فعلی چیست؟

1

 -3هٌظَر اس سٌتْای الْی چیست ٍ دعَت لزآى اس اًساى در ایي سهیٌِ چیست؟

1

 -4هٌظَر اس سٌت استذراج چیست؟

1

 -5راتغِ اختیار اًساى تا ارادُ خذاًٍذ را تَضیح دّیذ.
 -6هعزفت عویك تِ چِ هعزفتی گفتِ هی ضَد ،ایي هعزفت تزای چِ وساًی لاتل دستزسی است؟چزا؟
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ً -7یاسهٌذی جْاى تِ خذا در پیذایص را تا یه استذالل تَضیح دّیذ.
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هَفك تاضیذ

