
 (3اصول عقاید )                                                                                 

 عدل الهی(: 11درس)                                                                               

 پاسخ دهید 

 دو صفت از صفات خداوند که جزء اصول دین قرار گرفته اند ، کدام است ؟ .1

 خداوند به عدل رفتار می کند ، زیرا  .2

 عدل تشریعی را اثبات کنید .  .3

 را پاسخ دهید . «عدل خداوند سازگار نیست.تفاوت بین موجودات با »شبهه  .4

 علت  تفاوت درخلقت بین انسانها چیست ؟ .5

 «سازگار نیست  ناه با عدل خداوندرنج انسانهای بی گ»پاسخ این شبهه را بدهید .  .6

 حسن و قبح ذاتی را توضیح دهید  .7

 عدل اصطالحی را تعریف کنید  .8

 )ع( تعریف کنید . عدل را از زبان مبارک علی .9

 اقسام کلی عدل الهی را بنویسید  .10

 اشاره به کدام نوع عدل می کند . «بالعدل قامت السماوات و االرض »روایت  .11

 عدل تکوینی را توضیح دهید  .12

 عدل جزایی را توضیح دهید .13

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 می شناخته اند . ........«»یعنی معتقد به ...........«»را  توالی شیعهزمان های ممسلمانان در طول  .14

 قرار دارد . ............« »یعنی باالترین مرتبه .....«..........»در راس آن رمی است که نظام هستی مانند ه .15



 (3اصول عقاید )                                                                                 

 عدل الهی(: 11درس)                                                                               

 اثبات می شود . .............................«.......»عدل الهی از طریق قاعده .16

 عدل در لغت به معنای ............................. و نقطه مقابل آن ........................ است . .17

 آیات 

 «سالُ عما یَفعل وَ هُم یَسالونال ی»م آیه را بنویسید پیا .18

 لفحشاءقُل اِنً اهلل ال یامر با .19

 اِنً اهلل ال یَظلم شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون  .20

 این آیات شریفه به کدام نوع عدل اشاره دارند ؟ .21

 الف : اِنً اهلل ال یظلمَ مِثقالَ ذَرةِ وَ اِن تَکُ حسنةً یضاعفها

 ب : شهد اهلل اَنهً ال اله اال َهوَ وَ مالئکةَ وَ اولو العلم قائما بالقسط

 دهید پاسخ 

 در کدامیک از موارد زیر عقل انسان به صورت مستقل ، خوبی و بدی را درک می کند  .22

 الف : پسندیده بودن امانت داری

 ب : زیبایی راستگویی

 ج : وجوب روزه اول ماه رمضان 


