
 (3اصول عقاید)               

 : آرام جاناولدرس                   
                         

1 
 

 پاسخ کوتاه

برکدام نوع شناخت داللت دارد؟« وَ جَعَلَ لَکُم السمعَ و االَبصارَ و االَفئِده لعلَکم تَشکرون » آیه  -1

دارد؟ برکدام هدف از اهداف آفرینش اشاره« اِال مَن رَحِم ربُکَ و لِذلک خلقهم » آیه  -2

چگونه می توان ثابت کرد ایمان امری "وا بربکم فامنا ...منربنا سمعنا منادیا ینادی لالیمان ان آ"با توجه به آیه  -3

اختیاری است ؟

 هر کدام از آیات زیر به کدام یک از ویژگی های ایمان مطلوب اشاره دارد؟  -4

 الف: و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر 

 من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ب: و

یژگی ، یکی از و« وَ مَن اَرادَ اآلخره وَ سعی لها سعیها وَ هو مؤمنٌ فاولئک کان سَعیهم مَشکورا » با تدبر در آیه شریفه  -5

های ایمان راستین را بیان کنید .

چه عاملی در ایمان نیاوردن قلب دخالت دارد "وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًًّا... وَجَحَدُوا بِهَا  "با توجه به آیه شریفه   -6

 اشاره دارد؟ « ویژ گی های ایمان مطلوب»روایت ذیل از حضرت رسول مکرم اسالم)ص(، به کدام یک از  -7

 « ۀِ مَعَ الجهلخَیرُ الدُّنیا وَ اآلخِرَۀِ مَعَ العِلمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ اآلخِرَ»

 جای خالی

فراگیر ترین نوع شناخت برای بشر شناخت................است. -8

است ایمان مقدمه.............................و......................  -9

تستی

 درجه ی اطمینان و ارامش هرفرد نشان دهنده ی میزان .......... اوست .  -11

 (رضایت4(صبوری               3(ایمان                2(حق پذیری                 1

 ا غلط یصحیح 

 قلب از دید گاه قرآن یک ابزار شناخت  به حساب  می آید  -11

 ایمان آوردن عملی اختیاری است و به شرایط و اراده فرد بستگی دارد و میتواند با انذار محقق شود یا نشود. -12

 عی هدف ما هم یک هدف مادی خواهد بود.اگر جهان بینی ما مادی باشد،به طور طبی -13

 اگر موجودی ذات و حقیقتش مساوی با موجود شدن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد. -14

 در فرهنگ قرآن کریم عبادت تنها به معنای حمد و تسبیح و ستایش خداوند است. -15
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 ت.ده اولین شرط برای رسیدن به ایمان اسعلم و آگاهی نسبت به آنچه بر پیامبر)صلی اهلل علیه و آله سلم( نازل ش -16

 تشریحی

 ایمان با چه ویژگی هایی انسان را به آرامش و سعادت می رساند؟  -17

 در قرآن محور جریان هدایت الهی از آدم تا خاتم النبیین ، چه چیزی بیان شده است ؟  -18

 ؟ هدف آزمایش های الهی چیست  -19

 ؟ معیار ارزشمندی عمل چیست -21

 قلب چه زمانی حقایق را می پذیرد ؟  -21

 ؟ چه چیزی نشان دهنده ی میزان ایمان یک فرد است -22

 رسالت پیامبران الهی و محور کتاب های آسمانی چه بود؟ -23

 مفهوم ایمان قلبی را به طور کامل بنویسید. -24

 نقش اختیار در ایمان آوردن انسان چیست؟ -25

 مورد( 4ویژگی های ایمان مطلوب را نام ببرید. ) -26

 


