باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/9 :

امتحانات میان سال خواهران

عنوان درس :عقايد اسالمی

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه اول
نام استاد :خانم خداپرست

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

شهرستان :مشهد

زمان90 :دقیقه

توضیحات :درسنامه عقايد از ابتدای کتاب تا اول بخش سوم (پیامبر شناسی)

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای
 .1آیه «بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ» به چه مطلبي داللت ميکند؟
الف :فساد اخالقي مانع پذیرفتن دین

ب) اظهار نظر غير متخصص دیني

ج) خشونتهای کليسا

د) نارسایي مفاهيم اجتماعي

 .2افالطون دو موجود را به عنوان خدا نام ميبرد یکي  ..............و دیگری صانع.
الف) محرک

ب) خير مطلق

د) ناظم

ج) گرداننده جهان

 .3تصدیق و باور اشتن به  ........خداوند امری بدیهي است که نياز به دليل و برهان ندارد.
الف) یگانگي

ب) وجود داشتن

د) مدبر بودن

ج) آفریده نبودن

 .4نظم عبارت است از گرد آمدن اجزای  ....................با کيفيت و کميت مخصوص.
الف) هماهنگ

ب) دقيق

ج) پيچيده

د) متفاوت

 .5قابل نفي و اثبات بودن از ذات خداوند ویژگي کدامیک از صفات الهي است؟
الف) صفات جمالي

ب) صفات جاللي

ج) صفات ذاتي

د) صفات فعلي

 .6آیه «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ» به چه صفتي از صفات خداوند اشاره ميکند؟
الف) قدرت

ب) علم

حيات

ج) اراده

 .7آیه «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» به کدامیک از صفات الهي داللت دارد؟
الف) علم

ب) حکمت

ج) قدرت

د) اراده

 .8آیه «ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ اِال بِاهلل» به چه مسألهای اشاره ميکند؟
الف) مشيت خداوند

ب) توحيد افعالي

ج) توحيد ذاتي

سؤاالت تشریحی (دقت شود؛ فقط به هشت سوال پاسخ دهید).
 .1دین حق را تعریف کرده و دو معنا از معاني دین در قرآن کریم را بنویسيد.
 .2فرق عقاید دین با اصول دین چيست؟ توضيح دهيد.
 .3چرا از ویژگيهای دین مطلوب قابل استدالل بودن و معنابخشي به زندگي است؟
 .4چهار مورد از عوامل گریز از دین در غرب را نام ببرید.

د) توحيد صفاتي

( بارم نمره)2

 .5گاليله و نيوتن خداوند را چگونه توصيف ميکنند و فرق توصيف نيوتن از خداوند با توصيف گاليله از خداوند
چيست؟
 .6پيشرفت علوم چه کمکي به فهم برهان نظم ميکند؟
 .7دو فرق صفات ذاتي خداوند با صفات فعلي خداوند را بنویسيد.
 .8چگونه به این پرسش پاسخ ميگویيد« :آیا خداوند ميتواند کاری کند که  2+2 =5شود؟
 .9دو معنای حکمت را بنویسيد.

موفق باشید

