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 خدا در زندگی انسان: فصل اول

 است شخصیت وحدت دارای که انسانی فقط نیست؟چرا روح و فکر در شرک چیست؟ شخصییت وحدت .1

 ارزیابی اساس این بر را کشور کنونی جامعه است؟ ای جامعه چگونه سالم و بیمار جامعه است؟ سالم

 نمره( 4) .نمایید

دارد با یک فردی که تشتت فکری، روحی و رفتاری دارد مقایسه  بین برده ای که اربابان متفرق و بدخو .2

نموده و بنویسید یک انسانی که از حیث روان شناسی مشرک و دارای فرماندهان متشتت فکری و روحی 

 نمره( 3)(مانند اضطراب، دروغگویی، افسردگی و...) ؟ا می کنداست، چه احوالی پید

چگونه آزادی انسان و آزادی بندگی از توحید سرچشمه می گیرد؟ رابطه توحید با آزادی و هدف زندگی  .3

 نمره(3) .را تشریح نمایید

مطهر را رابطه نظام فکری را با نظام هستی تبیین نمایید. اهمیت هدف ایجاد نظام فکری در طرح بینش  .4

 نمره( 4).نمایید تبیین اساس  بر این

؟ نقطه آغازین انقالب در اسالم را بر اساس مثل قرانی شجره طیبه بیان نمایید. هانقالب فرهنگی یعنی چ .5

 نمره(3) آیا جامعه فکر را می سازد یا فکر جامعه را ؟ کار فرهنگی را باید از کجا شروع کرد؟

 نمره(2)اشد؟و دائما در حال انقالب فرهنگی بچرا جامعه باید در انقالب فرهنگی استمرار داشته باشد  .6

 نمره( 2) .های بی ریشه محسوب می شود را توضیح دهیدهای خطا که جزو اندیشهمبادی اندیشه .7

 تواند می چگونه انسان است؟ انسانی چگونه قرانی کامل انسان انسان، شخصیت رکن دو و ریشه  بر اساس .8

 نمره( 3)؟نماید تقویت را اش اراده
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 نمره( 3)؟ کرد اندیشه خداوند ذات ی درباره نباید چرا ؟ چیست انسان فردی زندگی در خداوند نقش.9

 انقالبی چه با را خویش بعثت (وسلم اله و علیه اهلل صلی )اکرم پیامبر بفرمایید و کنید بیان را انقالب انواع .01

 نمره( 3) ؟ چرا کردند، آغاز

 3)چیست؟ انسان روان در گسیختگی و تشتت علت چیست؟ قرآن طبق انسان زندگی در خدا اثر اولین .00

 نمره(

 نمره( 4)  نمایید؟ تبیین را توکل معنای شناخت؟ را خدا توان می راهی چه از .02

 نمره( 3) چیست؟ شود می برداشت "...متشاکسون شرکاء فیه رجال مثال اهلل ضرب" آیه از که تحلیلی نکات.03

 

 نمره(3)  دهید؟ توضیح است؟ تر زیربنایی ... و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، انقالب اقسام از کدامیک .04

 راه از کدامیک با توکل که بفرمایید و دهید توضیح مثال ذکر با و کامل طور به معناست؟ چه به توکل .01

 نمره(4) است؟ مرتبط خداشناسی های

 نمره( 3).کنید بیان را هرکدام آثار تحقیقی و تقلیدی ایمان تعریف ضمن.01

 داشته وجود اصطالح دو این وضع از ای انگیزه چه ت؟اس تسن و شریعت اصطالح دو میان تفاوتی چه.01

 نمره( 2)است؟
 

 بردگیفصل دوم:  

 نمره( 3)؟ چیست داری برده پیدایش علل چیست؟ اسالم در داری برده بحث ضرورت .0

 آیا نکرد؟ ملغی یکباره را داری برده اسالم چرا است، انسانها بین مساوات و برابری طرفدار اسالم اگر .2

 نمره( 3)نیست؟ ضعف نشانه این

 نمره(2) نشد؟ لغو بردگی اسالم آمدن با دالیلی چه به .3

 نمره( 2)( دلیل باذکر) دارد؟ تفاوتی چه ممالک دیگر در بردگی با اسالم در بردگی .4
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 اصل با منافی نموده امضا را بردگی جواز اسالم داند؟اینکه می جایز را بردگی مواردی چه در اسالم .1

 نمره(3) نیست؟ آزادی

 آیند می بر آن انجام عهده از انسانها بعضی فقط که است امور سری یک بود معتقد که ارسطو نظر آیا .1

 نمره(3) چرا؟ است؟ مناسبی نظر  دانست می بردگی اصل توجیه را همین و

 ذکر قرآن در موارد از یک کدام  و ببرید نام را جنگی استرقاق مورد در را مسلمین امر ولی اختیارات .1

 نمره( 3) ؟ است شده

 نمره(2) چیست؟ است، مکاتبه با رابطه در که«خیرا فیهم علمتم إن» آیه در «خیر »از مقصود .8

 

 

 

 

 

 


