
 

 امتحانات

 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: واحدآموزشی نام 

 مهر محل

 مديرامضاءيا

 پاسخنامه

 

  9/11/1991 :تاريخ امتحان    كليه رشته ها  رشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 دقيقه    11امتحان: وقت   صبح   9: امتحان ساعت  دانشگاهیپيش  :پايه :خانوادگی ونام نام

 1تعداد صفحات :               11 :سواالت تعداد   معارف اسالمی درس: حسنی : دبير

  پاسخنامه  

 الف(  آيات و احاديث

1 

 
کیفر نخواهد  به مانند آنهرکس کار نیک به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بدی انجام دهد جز ( الف

                                                                                                    ( 75ص  6)درس          (  57/0) دید.

 (61ص  6)درس        (    57/0ب( سنت تفاوت در پاداش و کیفر )

 (17ص  5)درس                                                                                           (7/0) والیت  درحید وت 1

 ( 7/0ایین آورده و محدود کرده ایم. )م او را در حد تصورات ذهنی خود پکه برای خداوند فرض می کنی زیرا هر چیستی 9

 (9ص  1)درس                                                                                                                           

 ه هاي زير را با )ص/غ( مشخص كنيددرست يا نادرست بودن گزار ب(  

4 

5 

1 

7 

 (84ص  7)درس                                                                                                          (57/0)  ص 

 (15ص  5)درس                                                                                                            (57/0)   غ 

 ( 6ص  1)درس                                                                                                             (57/0)  غ 

 ( 84ص  8)درس                                                                                                                           (57/0)   ص 

 ير را با كلمات مناسب تکميل كنيدج( جمالت ز

8 

9 

10 

11 

 

 (5ص  1)درس                                                                                                    (  57/0)         بقا

 (15ص  5)درس                                                                                                 (  57/0ربوبیت     )

 (88ص  8)درس                                                                                                 (  57/0)      عبادی

 (88ص  7)درس                                                                                                  (57/0)       اختیار

 د( پاسخ كوتاه

 (4ص  1)درس                ( 7/0تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او آشکار می شوند )چون  11

 (56ص  8)درس                                                                                                     (7/0)ال اله الّا اهلل  19



 15جمع بارم                                                                                                                                                                 

 سیده منصوره حسنی                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       

 (88ص 8)درس                                                                                          (7/0) روحیه حق پذیری 14

 ارتباطه(  كشف 

 (60و  79ص  6)درس                                                                   (57/0( ب )5(       57/0د ) (1 15

 اصطالحاتو( 

شود.  در انجام هر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم با شکلی که خدا فرمان داده است، انجام 11

 (88ص  8)درس                           ( می گویند.7/0( و شرط دوم را حسن فعلی )7/0شرط اول را حسن فاعلی )

سنت توفیق الهی: امداد خاص خداوند نسبت به آنان که با نیت پاک، قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و  17

که در این صورت با سعی و تالش چنین فردی  (7/0.)الهی استرضایت پروردگار را هدف خود قرار دهندتوفیق 

 (60ص 6)درس                  ( 7/0خداوند نیز شرایط و اسباب  آسان تر رسیدن به مقصد را برای او فراهم می کند.)

 سواالت تشريحیز( 

( فردی است چند 7/0)قرار دارد ناز آن جا که انسان مشرک تحت سلطه تمایالت و خواسته های نفسانی خود و دیگرا  18

شخصیتی با جهت گیری های متفرق و سمت و سوهای پرا کنده و در خدمت معبودهای گوناگون که هر کدام او را به 

 (58ص  8)درس                                                          (7/0سویی می کشند و آرامش او را سلب می کنند.)

باید  ( زیرا هر یک از خدایان7/0یا چند خدا در واقع هر کدام از آنها را محدود و ناقص فرض کرده ایم ) با تصور دو 19

 ( 7/0کماالتی داشته باشند که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند. )

 (16ص 5)درس                                                                                                                         

عقیده جبر گرایی مانند ویروس فلج، تحرک، سازندگی و نشاط را از افراد جامعه می گیرد و فرصت را برای زورگویان  11

         از طرف دیگر کسانی که از این نعمتهای الهی محروم شده اند به خود حق اعتراض نمی دهند و   ( 7/0)  فراهم میکند

 (                  86ص  7)درس                               (     7/0می پندارند مخالفت آنان اعتراض به خواست الهی و تقدیر است. )

به علت اراده ی الهی و خواست اوست. خداوند اراده کرده که انسان موجودی مختار  نوجود اختیار و اراده در انسا 11

 و عمل او انسان هر کاری را با اراده خود انجام می دهد اما در عین حال وجود و اراده ،( در فعل اختیاری7/0باشد )

 (71ص 7)درس  ( 7/0ن منافات ندارد. )همگی وابسته به اراده خداست یعنی اراده انسان در طول اراده خداست و با آ


