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    ............ الزامی پاسخ سؤاالت بخش  ............  
  5/0  گزینه ب   1
  5/0  گزینه الف  2
  نادرست           ) الف   3

  نادرست             ) ب 
  )  5/0هر مورد (        درست ) ج 

5/1  

  ثابت                ) الف   4
  ) ابتالء ( امتحان یا ) ب 
  )   5/0هر مورد (       کیل حکومت توحیدي تش –نفی طبقات اجتماعی ) ج 

2  

  )  5/0( ) آرامش ( یا )  سکون ( درجه اطمینان یا  – 1  5
 )  5/0(  ) ذاتی است ( یا . هر کس آن را در خود می یابد  – 2

1  

بی شده اگر انسان در کنار تدبیر الهی براي خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند گرفتار شرك ربو – 1  6
  .است 

زمانی توحید در جامعه پیاده می شود که همه ي اجزا و ارکان نظام اجتماعی در جهت اطاعت همه جانبه  – 2
  . خداوند قرار گیرد 

  .  هستندمخلوقات جهان از آن جهت که با حکم و اراده الهی ایجاد می شوند به قضاي الهی وابسته  – 3
بر امکانات گمراهان می افزاید و آن ها با استفاده از این امکانات بیشتر  گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن – 4

  ) نمره  1هر مورد .    ( در گناه فرو می روند ، این حالت تدریجی در حرکت به سوي  را استدراج گویند 

4  

حدودیت موجودات مادي و غیر مادي حد مشخصی از کمال دارند و از نقص هاي فراوانی چون عجز ، فقر ، م  7
زیرا دومی براي او فرض کنیم او را محدود . رنج می برند اما خداوند وجود نامحدودي است که دومی ندارد 

  . ) می تواند از تمثیل اقیانوس استفاده کند . ( کرده ایم 
  . ) به صورت مفهومی نمره منظور شود ( 

1  

انسان موحد آینده را در مقابل خود بی )   5/0 . (خالصه نمی شود  پستافق دید انسان موحد به امور مادي و   8
  1  )  5/0. ( نهایت وسیع می بیند و آخرت را متصل به دنیا می بیند 

)  5/0) (یا خداوند اراده کرده که انسان موجودي مختار باشد. ( وجود اختیار در انسان به علت اراده الهی است   9
علی اراده نکند آن فعل انجام نمی شود اما در عین حال وجود ما و در فعل اختیاري تا زمانی که انسان به انجام ف

الهی یعنی اراده انسان در طول اراده )  5/0( اراده ما و عملی که از ما سر می زند به اراده خداوند وابسته است 
  )  5/0( است 

5/1  
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ها درباره خود نقش داشته باشند ،  سنت ها ثابت اند ، اما انسان ها می توانند در تحقق یا عدم تحقق آن  10
قضایاي شرطیه ارتباط دو رخداد را به این شکل بیان می کند که اگر رخداد  اول تحقق یافت رخداد دوم  
حتمی است   یا  از سوي دیگر انسان ها می توانند با انجام دادن یا ندادن شرط اول تحقق رخداد دوم را سرعت 

  . ) پاسخ به صورت مفهومی یا در قالب مثال نمره منظور شود ( کامالً منفی سازند  بخشند یا به تأخیر اندازند یا 

1  

انسان مشرك درونی ناآرام و شخصیتی  –انسان مشرك فردي است چند شخصیتی با جهت گیري هاي متفرق   11
  1  . ناپایدار دارد 

. در عمل عرضی علت ها در یک ردیف هستند اما در علل طولی نسبت به هم در مرتبه هاي مختلف قرار دارند   12
یا این که در علل طولی کل مجموعه براي یک هدف واحد تالش می کنند اما در علل عرضی هر جزء هدف ( 

  . ) خود را دنبال می کند 
1  

    : پاسخ سؤاالت بخش انتخابی   
                    2)  الف   13

  1  )  5/0هر مورد (    3) ب 

  استنباط از آیات   14
  )  5/0( آسان شدن کارها ) الف 

  )  5/0(سنت تأثیر اعمال انسان در سرنوشت خود و جامعه ) ب 
1  

  1  . هر خالقی مخلوقاتی دارد پس خالق دیگر مخلوقات خود را نشان دهد   15
خود را محدود به امور مادي نمی کند و رأي محسوسات به چیزي باالتر و کسی که ایمان به غیب دارد هدف   16

  1  . کلید همه اصالحات و سعادت ها توجه به همین امر است . واالتر هم ایمان دارد 

یا خداوند انسان تالشگر و مجاهد را حمایت می کند دست او را ( جلوه هاي توفیق ، نصرت و هدایت الهی است   17
جلوه دیگر توفیق ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی . ) پشتیبانی خود به پیش می برد  می گیرد و با

  )  5/0هر مورد ... )   ( مانند دوست خوب ( شخص مؤمن است 
1  

مجازات دنیوي است که باعث ریخته شدن گناهان می شود و موجب رهایی از عذاب : گرفتاري هاي مؤمن   18
  )  5/0) (  کفاره گناهان( اخروي یا 

  )  5/0( مقدمه اي بر عذاب دردناك تر  :  مصائب دشمنان حق 
1  

و عقل انسان این )   5/0) ( حسن و قبح ذاتی ( خوبی و بدي دارند عدل و ظلم به ترتیب در ذاتشان : راه اثبات   19
  )  5/0) ( حسن و قبح عقلی . ( خوبی و بدي را تشخیص می دهد 

  .می باشند ) قبح ( یا بدي ) حسن ( خالقی صرف نظر از امر شارع متصف به خوبی بنابراین افعال و صفات ا
1  

برخی امور اگر چه براي عده اي ممکن است زیانبار باشد ولی براي عده اي دیگر مفید و . شر نسبی است   20
اختند و ضروري است مانند زلزله براي تخلیه انرژي زمین بد نیست اما براي کسانی که روي گسل خانه س

  .  ) به صورت مفهومی نمره منظور شود . ( آسیب می بینند بد است 
1  

  24  جمع نمره   
  . لطفاً به پاسخ هاي صحیح و منطقی و مفهومی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم 
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