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 موجب می شود: ها انسان زندگی بر حاکم قوانین شناخت-1

 ها شیرینی و ها تلخی به نسبت ما صحیح نگرش الف(

 .سازد می ممتاز دیگران از جهان حوادث و وقایع به نسبت را ما دیدگاه ب(

 .دارد بسزایی تأثیر دیگران با و تخلق با خود، با خدا، با روابطمان در شناختاین   ج(

 ینه صحیح است.زد(هر سه گ

 چیست ؟ برای علیم خداوندِ امتحان-2

                 الف(آگاهی الزم از انسان

 انسان  دادن رشد برایب(    

 است افراد درونی تمایالت دادن نشان و استعدادها رساندن ظهور به ج(

 د( گزینه  ب و ج صحیح است.

 ها انسان ٔ  همه شامل و است همیشگی و ثابت که است خداوند ونقان فراگیرترین و ترین عام-3

 :شود می ها دوران همه در

 ابتالء سنت ب(                                               الهى عام امداد الف(

 د( استدراج                                                     ج( امهال              

 دو گروه  های هدف و ها خواسته به رسیدن لوازم و امکانات خداوند در این سنت درواقع-4

 کرده است . فراهم یکسان را طرفدار هدایت الهی و گروه مخالف هدایت الهی 

 ابتالء سنت ب(      الهى عام امداد الف(

 د( استدراج      ج( امهال                 

 گذارند حق راه در قدم پاک نیّت با که آنان به نسبت متعال خداى خاص امداد -5

 الهى توفیق ب(               خاص امداد الف (



 امالء ج( گزینه الف و ب               د(

 به گناهکار، چه و نیکوکار چه آنان، ٔ  همه با دارد، محبت خود بندگان به خداوند که آنجا از-6

 است ؟ کدام سنت .کند می رفتار مهربانی و لطف

 خاص امداد ب(                غضب بر رحمت سبقت الف(

 استدراج د(                                    الهى توفیق ج(

 و دشمنى حق با و باشند خرسند خود کار از که روند پیش باطل و گناه در چنان کسانی اگر -7

 در شدن ور غوطه ٔ  وسیله را فرصت این آنها و دهد می فرصتی آنها به خداوند ورزند، لجاجت

 عبارت است از سنت : دهند می قرار ها تاریکى

 استدراجج(             ج(الف و ب                     امهال ب(            الف( امالء              

 استفاده با آنها و افزاید مى آنان امکانات بر گمراهان، به دادن مهلت بر عالوه خداوند گاهی   -8

 عبارت است از سنت: روند مى فرو فساد در بیشتر خودشان، اصرار با و امکانات همین از

 هیچ کدام  د(                  ابتالء سنت  ( استدراج                     ج(ب               الف امهال        

 نتیجه چیست ؟ استدراج و امالء سنت ٔ  دایره در قرارگرفتن -9

 ب( آزمون الهی است                                   .هاست انسان خود عمل جهنتیالف( 

 یار انسان است.تد(خارج از اخ                                     در الهی است             ج(قضا و ق

 تأثیر تحت بسیاری موارد در دهد، می رخ او برای که اتفاقاتی و فرد هر زندگی ٔ  آینده -10

 عبارت است از :  است بد و خوب رفتارهای از اعم او، گذشته رفتارهای

 د(الف و ب صحیح است    او زندگی در انسان اعمال تأثیر ج(        امهال ب(    الف( امالء       
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