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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 یاراخت -تقدیر الهی               قانونمندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی...........وزمینه ساز حرکت .پویایی انسان وبه کارگیری اراده و..............اوست. -1

قوانین  -قانونمند           براساس تقدیر الهی، جهان خلقت ...............است وپدیده های آن در دایره ...................مسیر تکامل خود را می پیماید.     -2

 خاصی

ان دعوت قران کریم از قوانین )جهان خلقت( با عنوان...................یاد کرده ومردم را به شناخت آنها به خصوص سنت های مربوط به زندگی انس -3

 سنت های الهی                                                                                                                                        نموده است. 

  .......می شود.شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک وغیره سبب آشنایی ما با نشانه های ...................ونیز بهر گرفتن از....... -4

 طبیعت -الهی 

ی بسیاری وسالمت وبطور به تلخی ها وشیرینی ها ، شکست ها و موفقیت هاشناخت قوانین حاکم برزندگی انسان ها موجب .................ما نسبت  -5

 نگرش صحیح                                                                                                                       کلی همه حوادث زندگی می شود.     

صفات  -امتحان         ....است ودراینجا به معنای قراردادن فرددرتنگنا یا موقعیتی که.................خود را بروز دهد.     ابتالء درلغت به معنای ........ -6

 درونی

 وهمیشگی ثابت  سنت ابتالء عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ...........و..............است و شامل همه انسانها در همه دوران ها می شود.  -7

امتحان های  -مرحله ای برترموفقیت درهرمرحله ای از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به...........می شود واو را با .........روبرو می کند.      -8

 جدی تر

 ابتالءآن می شود.      اگر انسان ایمان به خدا وبندگی او را اعالم کند بنا بر سنت ............وارد امتحان ها وآزمایش های خاص -9

..............نام آخرت ورضایت او را هدف قرار دهندن هادرجقدم در راه حق می گذارند وسعادت  ..............امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با  -11

 توفیق الهی -نیت پاک                                                                                                                                                    دارد. 

 آسان نمودن                                                                                   درفرهنگ قرآن کریم، توفیق به معنای ...................است.     -11

تعالی وفیق الهی( امدادخاص............................الهی به دنبال تالش ومجاهدت است واز جلوه های دیگر ایجاد .............برای رشد ویکی از جلوه های )ت -12

 زمینه مناسب    -نصرت وهدایت                                                                                                            شخص مومن می باشد.      

 درونی                                                               درکسب توفیق الهی عامل......................نقش تعیین کننده دارد.     -13

 امهال -امداد..................نام دارد.   سنتی که ازجمله سنت های حاکم برزندگی معاندان وغرق شدگان درگناه است سنت.........یا .... -14

ند رو روگاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن به  گمراهان برامکانات آنان می افزاید تا با استفاده ازهمین امکانات وبا اصرار شان بیشتر درفساد ف -15

 ستدراجا                                               چنین حالت تدریجی درحرکت به سوی عذاب الهی راسنت......................می خوانند.  

 استدراج –امالء                                    قرار گرفتن در دایره سنت .....................وسنت.....................نتیجه عمل خود انسانهاست.    -16

 

 غ مشخص نمایید.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را باگذاشتن عالمت ص/ 

 ص                               براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است وپدیده های آن در دایره قوانین خاص مسیر تکامل خود را می پیمایند.    -1

 غ                                                                                               قرآن ازقوانین جهان خلقت با عنوان سنت های طبیعی یادکرده است.   -2

 ص                             شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علوم تجربی سبب آشنایی ما با نشانه های الهی ونیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.   -3

 غ                                                            قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی که صفات درونی اش را بروز دهد نیست.  سنت ابتالء به معنای  -4

 غ                            سنت استدراج عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ثابت وهمیشگی وشامل همه انسانها در همه دوران ها می شود.   -5

 غ                  موفقیت در هر مرحله ای از امتحان الهی یا ابتالء سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود واو را از امتحان جدیدتر معاف می دارد.   -6

 غ                                        ش های خاص او می شود.   اگر انسان ایمان به خداوند وبندگی او را اعالم کند بنابر سنت استدراج وامتحانها وآزمای -7

مداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک قدم در راه حق گذارند وسعادت آخرت ورضایت خدا را هدف قرار دهند توفیق الهی نام  -8

 صدارد. 

ا سعی وتالش انسان خداشرایط واسباب رافراهم می کند تابتواند آسانتر توفیق درفرهنگ قرآن کریم به معنای آسان نمودن است یعنی همراه ب -9

 ص                                                                                                                                                                          به مقصد برسد.   
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موارد سبقت رحمت برغضب خدا آن است که وقتی انسان کارنیکی انجام می دهد خدا به فرشته اش فرمان می دهد که فورا آن راثبت  یکی -11

 ص  نماید.

خداوند به گناهکاران فرصتی می دهد تا توبه کنند آنها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن در تاریکی ها قرار می دهند به چنین سنتی سنت  -11

 ص                                                                                                                                                        استدراج می گویند.   امالء و

  ص                                                                                             قرار گرفتن در دایره سنت امالء واستدراج نتیجه عمل خود انسانهاست.   -12

 سواالت کوتاه پاسخ

تأثیر -6امالء واستدراج  -5سبقت رحمت برغضب  -4امدادخاص )توفیق الهی(  -3امدادعام الهی  -2سنت ابالء -1سنت های الهی رانام ببرید؟  -13

 اعمال انسان در زندگی او

 یاد کرده است.« سنت های الهی» با عنوانکریم ازاین قوانی  سنت های الهی چیست؟ براساس تقدیر الهی، جهان قانونمنداست قرآنمنظور از  -14

سبب  -2سبب آشنایی اسان با نشانه های الهی  -1 -شناخت قوانین خلقت ازچه طریقی است و چه نتیجه ای درپی دارد؟  ازطریق علوم تجربی -15

 می شود.بهره گرفتن ازطبیعت 

، شکست  موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها وشیرینی ها -1نتایج شناخت سنت های الهی)قوانین( حاکم بر زندگی انسان ها را بنویسید؟  -16

این  -3دیدگاه ما را نسبت به وقایع وحوادث جهان ازدیگران ممتاز می سازد  -2ها وموفقیت ها، بیماری وسالمت وهمه حوادث زندگی می شود

 سزایی دارد.ا خود، باخلقت وبا دیگران تأثیربناخت در روابطمان باخدا، بش

به دیگران نگرش ممتازی درباره جهان  )چگونه می توان نسبتچگونه می توان نگرش صحیح نسبت به حوادث زندگی و وقایع جهان داشت؟  -17

 داشت؟(باشناخت  قوانین حاکم برزندگی انسانها سنت های الهی

 طشرایبه معنای قرار دادن فرد در دراصطالح دینی: -به معنای امتحان است درلغت:مفهوم سنت ابتالء درلغت ودر اصطالح دینی رابنویسید؟  -18

 بروز دهدودرستی یا نادرستی آنچه راکه ادعا کرده مشخص سازد.اوموقعیتی که صفات درونی خود ر

د؟ عام ترین وفراگیرترین قانون خداوند است که ثابت وهمیشگی وشامل همه انسانها در الء چگونه سنتی است عام یا خاص توضیح دهیتسنت اب -19

 همه دوران ها می شود.

 چه چیری باعث ورود انسان به مرحله باالتروبرترامتحان الهی می شود؟)موفقیت انسان درهرمرحله ازامتحان الهی چه چیزی درپی دارد؟( -21

 ابتالء سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و اورا با امتحان های جدیدتر روبه رو می کند. موفقیت درهرمرحله ای ازامتحان الهی یا

بیانگر رابطه ایمان با  -2بیانگر مراتب ایمان ومراتب امتحان است -1انما المومن بمزله کفه المیزان ...( رابنویسید؟ » پیام حدیث امام صادق )ع(  -21

 امتحان است.

 ن یا ابتالء چند نمونه بنویسید؟ ) خداوند با چه چیزی انسان را مورد امتحان وابتالء قرارمی دهد؟(برای سنت الهی امتحا -22

 وهرحادثه تلخ وشیرین -باران وخشکسالی -داشتن پدر ومادر -ازدست دادن پدر ومادر -فقر یاثروت -بیماری یاسالمت -خیر وشد

 تصمیم ما نسبت به آن حادثه وابتالء سنجیده می شود.-2ابتالء ساخته می شود هویت وشخصیت انسان با -1نتایج سنت ابتالء رابنویسید؟  -23

 امدادخاص خداوند نسبت به کسانی که بانیت پاک رضایت او راهدف قرارمی دهند چه نام دارد؟ توفیق الهی -24

 نصرت وهدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت ، کدام یک ازسنت های الهی است؟ امداد خاص)توفیق الهی( -25

 ایجادزمینه مناسب برای رشد وتعالی شخص مومن -2نصرت وهدایت الهی  -1جلوه های توفیق الهی رانام ببرید؟  -26

 روحیه حق پذیری -2نیت پاک همراه با جلب رضایت خدا  -1برای کسب توفیق الهی چه عواملی نقش تعیین دارند؟  -27

بربندگان -2چون خداوندبربندگان محبت دارد  -1بندگاه چیست؟(   چرارحمت الهی برغضب او سبقت دارد؟)منشاء وعلت رحمت خدا برهمه -28

 رحمت را برخود واجب کرده است. -3نیکوکاروگناهکاربه لطف ومهربانی رفتارمی کند 

 گیری ندارد.قصد انتقام  -3را ازاشتباه باز داردگناهکارتا  -2ازدریچه لطف ورحمت است  -1غضب خداوند یاسخت گیری او چگونه قابل توجیه است؟  -29

چرا خداوند انسان ها را مورد امتحان ابتالء قرار  علت ومنشاء قرارگرفتن  انسان درسنت امالء واستدراچ چیست؟ بخاطر عمل خود انسان است. -31

 می دهد؟ برای رشد دادن وبه ظوهر رساندن استعدادها ونشان دادن تمایالت درونی افراد.

  سواالت تشریحی

درامتحان بشری ما غالبا ازحقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان  الهی چه تفاوتی وجود دارد؟میان امتحان های بشری و -31

دها تعداکردن آنها به آگاهی الزم برسیم؛ ولی امتحان خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن وبه ظهور رساندن اس

 ونشان دادن  تمایالت درونی افراد است.
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