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ًام ٍ ًام خاًَادگی.................................. :

ًام درس :دیي ٍ زًذگی 3

الف) تِ سَاالت هرتَط تِ قرآى ٍ حذیث پاسخ دّیذً 5( .ورُ)

عثارات لرآًی زیر را ترجوِ کٌیذ.
1

الف) « لَمَذٕ هٓيَّ اللِّٔ عٓلَى الْؤؤهٌِِیيَ إِرْ تٓعٓثَ فِیِْنٕ رٓسَٔلًا هِّيْ أًَفُسِِْنٕ »

2

ب) « لُلْ هٓا سٓأَلْتُكُن هِّيْ أَجٕرٍ فََْٔٓ لَكُنٕ إِىْ أَجٕرِيٓ إِلَّا عٓلَى اللَِِّ »
2

3

4

5

آیِ زیر را تكویل کٌیذ ٍ تٌَیسیذ ایي آیِ تِ چِ ًاهی هطَْر است.
« إًَِّوٓا ٍٓلِیُّكُنٔ اللِّٔ ٍٓرٓسَٔلُِٔ ........................................................
تا تَجِ تِ آیِ پاسخ دّیذ :در چِ غَرت کژاًذیطاى درتارُ الْی تَدى لرآى دچار ضک هیضًَذ؟
« ٍٓهٓا کٌُتٓ تَتْلَُ هِي لَثٕلِِِ هِي کِتَابٍ ٍٓلَا تَخُطُِّٔ تِیٓوِیٌِکٓ » ..................
تا تفكر در «حذیث ًثَي» هطخع کٌیذ ،تِ کذام علل آهذى پیاهثراى هتعذد ،اضارُ دارد؟
« ًَحيُ هٓعاضِرَ االًَثِیاءِ اَهِرًا اَى ًُكَلِّنٓ الٌّاسٓ عٓلی لَذرِ عٔمَلِِْن »
تا تأهل در «حذیث ًثَي» پاسخ دّیذ ،چرا تر هرم ٍاجة است کِ از داًص علی(ع) تْرُ تثرًذ ٍ هطاتك ًظر ایطاى عول کٌٌذ؟
« اًَا هٓذیٌۀُ العِلنِ ٍٓ عٓلیُّ تاتْٔا فَوٓي اَرادٓ العِلنٓ ٍ» ....
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ب)درستی یا ًادرستی گسارُ ّای زیر را تا (ص/غ) هشخض کٌیذً 1( .ورُ)
6

7
8
9

اتعاد جسوی ٍ رٍحی ،فردي ٍ اجتواعی ٍ ،دًیَي ٍ اخرٍي اًساى پیًَذ ٍ ارتثاط کاهل ٍ تٌگاتٌگ تا ّن دارًذ ٍلی هیتَاى تراي آى
ترًاهِریسي جذاگاًِاي کرد.
ّذایت تٌذگاى در همام ٍالیت هعٌَي ًِ ،تٌْا از راُ هعوَل تلكِ از طریك اهذاد غیثی ٍ الْاهات رٍحی ٍ هعٌَي ٍ تػرف در للَب
غَرت هیگیرد.
ّواًطَر کِ پیاهثر از طرف خذا هعیي هیضَد ،تٌْا کسی کِ هیتَاًذ فرد ضایستِي همام اهاهت را هعرفی کٌذ ،خذاست.
تالش ٍ هجاّذت اهاهاى سثة ضذ تا چْرُي اسالم راستیي کِ تراساس تَحیذ ٍ عذل ٍ اهاهت استَار است ،هتٌاسة تا ضرایط زهاى
تالی تواًذ.

0/25

0/25
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ج) عثارات زیر را تِ طَر هٌاسة تکویل کٌیذً 2( .ورُ)
10

لَاًیي تٌظین کٌٌذُ ،لَاعذي ّستٌذ کِ تِ همررات اسالهی خاغیت  .......................... ٍ ............................هیدّذ.

0/5

11

طثك حذیث  ،..................اهام علی(ع) ّوچَى ّارٍى در حكن هطاٍر ،پطتیثاى ٍ ضریک در اهر ّذایت هردم تعذ از  ..................است.

0/5

12

تحَالت  ...............اهري تذریجی است ٍ تغییر  .......................تِ غیر آى ًاگْاًی غَرت ًویگیرد ٍ ترًاهِاي هستور ٍ هذاٍم ًیاز دارد.

0/5

13

ّطذار لرآى تِ هسلواًاى عػر پیاهثر(ظ)گَیاي آى است کِ خطر اًحراف از  ٍ .......................دٍر ضذى از جاهعِي  ......................حتی
تراي جاهعِاي کِ تِ دست پیاهثر ّن ًثاضذٍ ،جَد دارد.

0/5

د) تِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذً 2( .ورُ)
14
15

آًچِ سثة ًفَر خارق العادُي لرآى در افكار ٍ ًفَس هردم ضذُ ،چِ عَاهلی است؟
تطكیل حكَهت اسالهی چِ آثاري تِ دًثال دارد؛ کِ هیتَاًذ حافظ استمالل جاهعِي اسالهی تاضذ؟
ادامه ی سواالت

0/5

0/5

16

چِ خػَغیاتی اهام علی(ع) را ًسد خذا ٍ پیاهثر(ظ) تِ همام ٍ هٌسلت رساًذُ تَد؟

0/5

17

اهام علی(ع) حاکن ضذى تٌی اهیِ را در ًتیجِ کذام رفتار هسلواًاى داًستٌذ؟

0/5

ّـ) تِ سَاالت زیر پاسخ کاهل دّیذً6( .ورُ)
18

چرا خالك جْاى آفریذگاري حكین است؟

19

چرا لرآى تِ «تكویل ٍ تػحیح» ًیاز ًذارد؟

1

20

هػادیك اعجاز هحتَایی لرآى را ًام تثریذ.

1

21

ضرٍرت اجراي احكام اسالهی تِ عٌَاى یكی از دالیل «ًیاز جاهعِي اسالهی تِ ٍالیت ٍ حكَهت» را اثثات کٌیذ.

1/5

22

هوٌَعیت از ًَضتي حذیث پیاهثر(ظ) ٍ حفظ آى در حافظِ تا چٌذ اضكال اساسی رٍتِرٍست؟

0/75

23

اهام علی(ع) راُ ًجات هسلواًاًی کِ در تطخیع هسیر غحیح تِ خطا رفتِ ٍ گرفتار حاکواى ستوگر ضذُاًذ را چِ هیداًٌذ؟

0/75

1

جم
ع بارم  66 :نمره

دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است  ،دلت رپامید . . .

