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مدت امتحان  01دقیقه

الف) گسیىٍ صحیح را اوتخاب کىیذ(:تارم ّر ظَال ً 0/5ورُ)

 .1پرٍردگار تِ ها لَُّ ٍ ًیرٍیی عٌایت وردُ تا تا آى تیٌدیؽین ٍ راُ درظت زهدگی را تؽخییؿ دّخین وخدام ٍاشُ
هٌاظة ایي هتي اظت؟
ب)وراهت اًعاًی

الف)لدرت تفىر ٍ تعمل

د)ظرؼت خداآؼٌا

ج)گرایػ تِ ًیىی

 .2هْوتریي خثری وِ اًثیا درتارُ ی آیٌدُ ی تؽرآٍردُ اًد ودام اظت؟
الف)اخالق ٍ احىام

ب)ایواى تِ هعاد ٍ آخرت

ج)پیرٍی از پیاهثراى

د)اظتفادُ از عمل ٍ فىر

ً .3گراًی اًعاى ّا از هري ًؽاى دٌّدُ ی ودام گرایػ درًٍی اظت؟
الف)هیل تِ زًدگی دًیا

ب)عاللِ تِ همام ٍ ریاظت

د)ترض از هري

ج)هیل تِ جاٍداًگی

 .4ترزخ در لغت ٍ اـطالح تِ ترتیة یعٌی چِ؟
الف)فاـلِ تیي دٍچیس -دًیا ٍ آخرت

ب)حایل تیي دٍ چیس -عالن تیي دًیا ٍ آخرت

ج)فاـلِ ٍ حایل -عالن دًیا ٍ لثل از آى

د)حایل تیي دٍ چیس – فاـلِ تیي هري ٍ زًدگی

.5تَفّی یعٌی:
الف)هري

ب)ترزخ

د)تفاٍت دًیا ٍ آخرت

ج)دریاف چیسی تِ طَر توام ٍ واهل

ب) جاَای خالي را تا کلمٍ مىاسة پر کىیذ(:تارم ّر ظَال ً 0/25ورُ)
 .1ؼاخفِ ی اـلی ّر هجوَعِ ی هٌظن

اظت

 .2توام هیلَلات ایي جْاى تِ حك آفریدُ ؼدُ اًد ٍ دارای
 .3لرآى ورین ظرزًػ گر درًٍی را

هؽیؿ هی تاؼٌد

ًاهیدُ اظت
اظت

 .4ظجدُ ی فرؼتگاى ترای اًعاى تِ خاطر
ج) سًاالت صحیح-غلط(تارم ّر ظَالً 0/5ورُ)
ً 1یاز تِ زهاى ٍ هىاى از ٍیصگی ّای تعد رٍحاًی اًعاى اظت

غ

ؾ

 2ارزغ ّر وط تِ درن ٍ فْن ٍی از حمیمت ّعتی ٍ جایگاُ خَد در ًظام آفریٌػ تعتگی دارد ؾ
 3حمیمت ٍجَد اًعاى ًفط ٍ رٍح اٍظت ٍ ایي حمیمت ٌّگام هري ًاتَد ًوی ؼَد ؾ
« 4دفع خطر احتوالی» یه لاًَى عملی اظت

ؾ

د) سًاالت تشریحي:
.1ایه آیات را ترجمٍ کىیذ(:تارم ً2ورُ)
الف) ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ األرضِ وَ ما بَینَهُما االّ بِالحَقِّ:

ب) اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقناکُم عَبَثا وَ اَنَّکُم اِلَینا ال تُرجَعون:

غ

غ

غ

2

دٍهَرد از ٍیصگی ّای جْاى ٍالعی را تٌَیعید

1

3

دٍ دلیل ترای اثثات ٍجَد تعد رٍحاًی در اًعاى فمط ًام تثرید؟

1

4

ٍیصگی ّای دٍراى ًَجَاًی ٍ جَاًی چیعت؟

1

5

تاَّغ تریي هَهٌاى از دیدگاُ پیاهثر(ؾ) چِ وعاًی ّعتٌد؟

1

6

دیدگاُ پیاهثراى الْی ٍ هَهٌاى ٍالعی درتارُ ی هري چیعت؟

1

7

پیاهدّای دیدگاُ هٌىراى هعاد ًعثت تِ هري چیعت؟2هَرد تیاى وٌید

1

8

دالیل لراى ورین تر ضرٍرت هعاد فمط ًام تثرید

1

9

اعوال «ها تأخّّر» چیعت؟تاذور یه هثال تعریف وٌید
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