
  مضاء مديرمحل مهر يا ا

  

 سوال

  جمهوري اسالمي ايران                                                                                    

    آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره                                                                                   

    تهران 6اداره آموزش و پرورش منطقه                                                                                    

  

  

  
  

  

  چيست؟» اهللاُ نور السماوات و االرض« ي ي شريفه مراد و مقصود از آيه - 1

  تر فقر و نيازمندي خود در پيشگاه خداوند و به تبع آن تقويت عبوديت و بندگي معلول چيست؟ درك كامل -2

  هاي متعدد باطل است؟ استدالل نماييد كه چرا اعتقاد به خالق -3

  معناي حقيقي توحيد در ربوبيت چيست؟ -4

  تجلي دارد؟» ال حولَ و ال ُقوه اّلا باهللا العلي العظيم« توحيد افعالي چگونه در عبارت -5

  چيست؟» ...مه رسوالً و لَقد بعثنا في ُكلّ اُ« ي ي شريفه هدف از ارسال انبياي الهي در آيه - 6

» و الي اهللا عاقبه االُمور« و » اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا» « سبحاَنه عما يشركون«ي  به ترتيب آيات شريفه -7

  ي كدام يك از مراتب توحيد و شرك است؟ دربردارنده

  از آرامش و زيبايي بازتاب چيست؟ هاي برتر و فراگير شدن وجود گشوده شدن راه ظهور گرايش -8

  ي تحقق توحيد عبادي در جامعه چيست؟ الزمه -9

  ي بت پرستي و شرك جديد چيست؟ ريشه – 10

  چيست؟» ...ُقل انّما اعظكم بواحده اَن تقوموا لّله « ي ي شريفه در آيه) ص(علت تاكيد پيامبر -11

  اولين و باالترين ثمرات اخالص چيست؟ -12

  اهتمام به عمل صالح در فرد مخلص چيست؟بازتاب  -13

  محال پنداشتن گرفتاري در سرنوشت گناهكار معلول چه امري است؟ -14

  تبديل و تغيير در توبه و سوق انسان به حسنات معلول چيست؟ -15

  براي حفظ اسالم چيست؟) ع(علت شهادت امام حسين -16

  مي داند؟     را فقط در حدتبليغ دعوت ) ص(رسالت پيامبر» نا عَليُكم بحفيظو ما اَ« ي ي شريفه به چه سببي خداوند در آيه -17

  ي به فعليت رساندن و شكوفايي استعدادهاي انسان چيست؟ الزمه -18

  ي اراده آدمي چيست؟ محدود كننده و جهت دهنده -19

  ي به چه امري دارد؟ اشاره» والشمس تَجري لمستََقرّ َلها« ي ي شريفه آيه -20

در هنگام شهادت در مقابل امر مرگ تسليم مي شدند؟ به طور مثال در روايت است كه امام ) ع(ي معصومين چرا ائمه: سوال امتيازي*

ي آخر كه منجر  را چندين مرتبه مسموم كردند و هر دفعه با دعاي ايشان رفع اثر مي شد و شفا حاصل مي گرديد، اما در مرتبه) ع(حسن

  .ديد، دعا نفرمودندبه شهادت ايشان گر
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