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به:یمتقد

ب رویآسمان چیاهایمکران همه که دارم.یز)پدرم( او از را

ب بیآسمان سرما)مادرم(کهیداریمکران .یمزندگیهتنها

ب هستیآسمان الگویکران تنها که است.یام)همسرم( من
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الرحیم الرحمن اهلل بسم

مهربان بخشاینده خداوند بنام

الْوَهْمِاللّهُمَّ ظُلُماتِ مِن اَخْرِجْنی

فکر های تاریکی از مرا کن خارج پروردگارا؛

الفَهْمِ بِنُورِ وَاَکْرِمْنی

بدار گرامی مرا فهم نور وبه

رَحْمَتِکَاللّهُمَّ اَبوابَ عَلَیْنا افْتَحْ

بگشای را رحمت درهای ما بر پروردگارا؛

عٌلٌومِکَ خَزائنُ عَلَیْنا انْشُرْ وَ

بگستران برما را را دانشت های گنج و

الرّاحمینَ اَرْحَمَ یا بِرَحْمَتِکَ

مهربانان ترین مهربان ای تو رحمت امید به
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:تستیآزمون هشتم شگفت1درسپیام آفرینش انگیز:

است؟-1 )ع( معصوم امام کدام از زیر حدیث

به« ها آن از استفاده با و بیندیشید ها آن دربارۀ تا است آفریده شام برای است. زمین در که را چه آن متام خداوند

برهانیدبهشت دوزخ عذاب از را خودتان و یابید «.راه

)ع(لف(ا رضا امام

صادق)ع(ب( امام

علی)ع(ج( امام

هادی)ع(د( امام

آیه-2 خواند؟کدام می فرا خلقت جهان در اندیشیدن و تفکر به را انسان

ُخلَِقت«ف(ال کَیَف اإلِبِل إلی یَنظُروَن »؟أفال

اهتدی»ب( ثّم صالِحا َعَمل و آمَن َو تاَب لِمن لََغّفاٌر »إنّی

َمزید»ج( لَدینا و فیها یَشائوَن ما »لَهم

الله»د( یُریُد تَطهیرا إّّنا یُطَِهرکم و البیت أهَل الرِّجس َعنکم »لُِیذِهب

گیرید؟-3 می ای نتیجه چه آن درون مخلوقات و جهان انگیز شگفت نظم از

دارد.الف( دوست را ما خداوند گیریم می نتیجه

میب( نیستنتیجه خداوند جز کسی او و دارد ناظمی جهان این  .گیریم

میج( دهد.نتیجه انجام بخواهد که را کاری هر تواند می خداوند    گیریم

مید( دادهنتیجه عقل ما به خداوند که است.گیریم

اند؟-4 شده دوربین ساخت به موفق آفرینش شگفتی کدام از باالگوبرداری دانشمندان

زمینالف( بودن مسطح

شرتب( آفرینش

عقلج(

چشمد(

چیست؟-5 )ع( علی حرضت نظر از آفرینش هدف

شکللف(ا بهرتین به دنیا در انسان زندگی

رستگاریب( راه یافنت و جهان در تفکر

طبیعتج( از گرفنت الگو

بندگانج( به خداوند عالقه

آیه-6 در خداوند ُخلِقت»سفارش َکیَف اإلِبِل الَی یَنظُروَن چیست؟«اََفال

آفرینشالف( های شگفتی در دقت

الهیب( دستورات از اطاعت و عبادت

خداوندج( بخشش به امید
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زندگید( در الهی بوی و رنگ گرفنت

گرييم؟-7 مي دريس ،چه خويش پريامون دنياي به دقت با

خداشناسیج(اميانالف(

اندیشیدند(بخششب(

چیست-8 ما نگاه از جهان شگفتیهای ماندن پنهان برای علت ؟اولین

استالف( گذرا و رسیع ما .نگاه

بنگریمب( آنها به دل چشم با دارد .نیاز

استج( کرده آلوده را ما چشامن .گناه

ایمد( کرده عادت آنها .به

شگفتی–9 توصیف در )ع( علی راامام زبان و گوش چشم، انسان، آفرینش میهای معرفی چگونه ترتیب ؟کندبه

گوشتتکهالف( چربیتکه-ای ریز-ای استخوان چند

چربیتکهب( ریز-ای استخوان گوشتتکه-چند ای

ریزج( استخوان چربیتکه-چند گوشتتکه-ای ای

چربیتکهد( گوشتتکه-ای ریز-ای استخوان چند

است؟-01 خداوند صفات از یک کدام بیانگر خلقت نظام بودن هدفمند

خداوندیگانگیالف(

بودنب( خداوندغفار

بودنحکیج( خداوندم

خداوندقادربودند(

د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

6 1 

7 2

8 3

9 4

11 5
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درسپاسخ تستی آزمون انگیز:1تشریحی شگفت آفرینش

31ص«ج»گزینه-1

نادرستالف(: )ع(: رضا امام

: نادرستب( )ع(:: صادق امام

درستج )ع(: علی امام : )

نادرستد( هادی)ع(: امام

31ص«لفا»گزینه-2

جهان در تفکر درمورد ایه این است شده آفریده چگونه که نگرند نمی شتر به آیا : آیه معنی به باتوجه الف(َ

،درست. است خلقت

انجامب(: شایسته وکار بیاورد وایمان کند توبه که هستم کسی آمرزنده من یقین به : آیه معنی به باتوجه

است،نادرست. خداوند بودن آمرزنده درمورد آیه این شود هدایت سپس و دهد

ازج(: بیشتر ماست نزد آنچه البته است فراهم برایشان بخواهند چه هر آنجا در : آیه معنی به باتوجه

است آنها های است،نادرست.خواسته بهشت های نعت وسعت درمورد آیه این

پاک(:د کامال را شما و کند دور بیت اهل شما از را گناه و پلیدی خواهد می فقط خداوند : آیه معنی به باتوجه

نادرست.سازد کند، می اشاره بیت اهل بودن پاک درمورد آیه این

11ص«ب»گزینه-1

دارد:خداوندالف: دوست را خلقتما جهان گیریم می نتیجه خلقت جهان انگیز شگفت نظم از نادرست،

نیست. خداکسی وجز دارد ناظمی

می نتیجه خلقت جهان انگیز شگفت نظم از درست، نیست.: خداکسی وجز دارد ناظمی خلقت جهان ب:

نیست. خداکسی وجز دارد ناظمی خلقت جهان گیریم

هرج: تواند ی :ناخداوند دهد انجام جهاندرست،کاری گیریم می نتیجه خلقت جهان انگیز شگفت نظم از

نیست. خداکسی وجز دارد ناظمی
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است:د: داده عقل ما به جهانخداوند گیریم می نتیجه خلقت جهان انگیز شگفت نظم از خلقت نادرست،

نیست. خداکسی وجز دارد ناظمی

14ص«د»گزینه-2

بودن: مسطح اند.الف: ساخته را ها دوربین چشم الگوی از استفاده با دانشمندان نادرست،

اند.ب: ساخته را ها دوربین چشم الگوی از استفاده با دانشمندان ، نادرست شتر: آفرینش

اند.عقل:نادرست،ج: ساخته را ها دوربین چشم الگوی از استفاده با دانشمندان ،

اد: با دانشمندان ، :درست اند.چشم ساخته را ها دوربین چشم الگوی از ستفاده

11ص«ب»گزینه-5

شکل: بهترین به انسان زندگی استالف: این خلقت جهان از هدف )ع( علی امام سخن به توجه با نادرست،

برهانید. عذاب از را خودتان و یابید راه بهشت به آنها از استفاده با و کنید فکر آنها درباره

جهان از هدف )ع( علی امام سخن به توجه با ، درست رستگاری: ه را ویافتن خلقت جهان در تفکر ب:

برهانید. عذاب از را خودتان و یابید راه بهشت به آنها از استفاده با و کنید فکر آنها درباره است این خلقت

طبیعت:نادرست، از گرفتن اج(الگو هدف )ع( علی امام سخن به توجه آنهابا درباره است این خلقت جهان ز

برهانید. عذاب از را خودتان و یابید راه بهشت به آنها از استفاده با و کنید فکر

درباره است این خلقت جهان از هدف )ع( علی امام سخن به توجه با ، :نادرست بندگان به خداوند د:عالقه

یابی راه بهشت به آنها از استفاده با و کنید فکر برهانید.آنها عذاب از را خودتان و د

11ص«الف»گزینه-1

، آفرینش:درست های درشگفتی کردن بهالف:دقت آیه: معنی به آفریدهباتوجه چگونه که نگرند نمی شتر

است. خلقت جهان در تفکر و کردن دقت مورد در آیه است شده

،ب: درست الهی:نا دستورات از اطاعت و معنیعبادت به بهباتوجه آفریدهآیه: چگونه که نگرند نمی شتر

است. خلقت جهان در تفکر و کردن دقت مورد در آیه است شده

نادرست،ج: : خداوند بخشش به بهامید آیه: معنی به استباتوجه شده آفریده چگونه که نگرند نمی شتر

است. خلقت جهان در تفکر و کردن دقت مورد در آیه
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اله:-د بوی و رنگ ،گرفتن نادرست زندگی: در بهی آیه: معنی به آفریدهباتوجه چگونه که نگرند نمی شتر

است. خلقت جهان در تفکر و کردن دقت مورد در آیه است شده

12ص«ج»گزینه-1

گیریم. می خداشناسی درس خود پیرامون جهان در کردن دقت نادرست، ایمان: الف:

بخشش: پیرامونب: جهان در کردن دقت گیریم.نادرست، می خداشناسی درس خود

گیریم. می خداشناسی درس خود پیرامون جهان در کردن دقت درست، شناسی: خدا ج:

اندیشیدن: گیریم.د: می خداشناسی درس خود پیرامون جهان در کردن دقت نادرست،

11ص«الف»گزینه-6

اطراف های پدیده به ما نگاه اگر درست، است: گذرا و سریع ما نگاه جزییاتالف: از بسیاری باشد وگذرا سریع

ماند. می پوشیده ما چشم از

بنگریم: دل چشم با دارد نیاز ازب: بسیاری باشد وگذرا سریع اطراف های پدیده به ما نگاه اگر نادرست،

ماند. می پوشیده ما چشم از جزییات

است: کرده آلوده را ما چشمان گناه سریعج: خلقت به ما نگاه اگر ازنادرست، جزییات از بسیاری باشد وگذرا

ماند. می پوشیده ما چشم

ایم: کرده عادت آنها به ازد: جزییات از بسیاری باشد وگذرا سریع اطراف های پدیده به ما نگاه اگر نادرست،

ماند. می پوشیده ما چشم

14ص«ب»-4

به توجه ،با :نادرست ریز استخوان چربی،چند ای تکه گوشت، ای تکه چربیالف: تکه با )ع( علی امام سخن

می ریزنگاه استخوان چند با کند

گوید. می سخن گوشت ای پاره وبا شنود می

نگاه چربی تکه با )ع( علی امام سخن به توجه ،با درست گوشت: ای ریز،تکه استخوان چند چربی، ای تکه ب:

ریزمی استخوان چند با کند

می سخن گوشت ای پاره وبا شنود گوید.می
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چربی، ای تکه ، ریز استخوان چند ،ج( نادرست گوشت: ای چربیتکه تکه با )ع( علی امام سخن به توجه با

می ریزنگاه استخوان چند با کند

گوید. می سخن گوشت ای پاره وبا شنود می

ریز:د( استخوان ،چند گوشت ای تکه ، چربی ای )ع(تکه علی امام سخن به توجه با ، چربینادرست تکه با

می ریزنگاه استخوان چند با کند

گوید. می سخن گوشت ای پاره وبا شنود می

11ص«ج»گزینه-11

است. خداوند بودن حکیم آفرینش جها خلقت بودن هدفدار نادرست، خداوند: یگانگی الف(

است. خداوند بودن حکیم آفرینش جها خلقت بودن هدفدار نادرست، : بودن غفار ب(

است.ج خداوند بودن حکیم آفرینش جها خلقت بودن هدفدار ، درست : بودن حکیم )

بودن:د( است.قادر خداوند بودن حکیم آفرینش جها خلقت بودن هدفدار نادرست،
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:تستیآزمون هشتم گذشت2درسپیام و عفو :

آیۀ-1 به توجه َرِحيٌم»با َغُفوٌر َواللَُّه لَكُْم اللَُّه يَْغِفَر أَْن تُِحبُّوَن أَََل َولَْيْصَفُحوا و«َولَْيْعُفوا گذشت موجب چیزی چه

شود می خداوند ؟خشنودی

گناهالف( از ندامت و پشیامنی

دیگرانب( خطاهای بخشش

خداج( سوی به بازگشت و توبه

شدهد( ضایع حقوق جربان

کرد؟-2 پوشی چشم افراد خطای از نباید حالت چه در

شودالف( می او راهنامیی باعث .بخشش

باشدب( ترحم روی از .گذشت

باشد.ج( نپذیرفته را خود اشتباه کار خطا فرد

شود( می خطاکار افراد ناراحتی باعث د.بخشش

در-3 خداوند ...»آیه:سفارش الله َرحَمِة ِمن تَقنُطوا َل أنُفِسِهم َعلی أرسَفوا الّذیَن ِعبادی یا ؟چیست«ُقل

الهیالف( مغفرت و رحمت به امید

خداوندب( اطاعت و بندگی

ارسافج( و روی زیاده از دوری

صالحد( عمل انجام و توبه

؟-4 دارد ای نتیجه چه ندارد، خود گناه یا اشتباه ترک به تصمیم که فردی خطای از پوشی چشم

رفتارالف( اصالح

توبهب( و   پشیامنی

امنیتج( و آرامش

جسارتد( افزایش

؟-5 چیست )ص( پیامرب نظر از دیگران خطای از گذشت و عفو نتیجه

پروردگارالف(   خشنودی

افرازیب( رس و عزیز

گناهانبخششج(

مردم(د محبت دریافت

؟-6 دارد انسان برای ای فایده چه دیگران خطاهای از گذشت

کند.الف( می مند بهره الهی بیشرت رحمت از را انسان و شود می خداوند خوشنودی موجب

کنند.ب( دانی قدر و تشکر انسان از از دیگران است َلزم همیشه

کند.ج( روایی فرمان دیگران بر تواند می کار این با انسان
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کنند.د( می پیدا نیاز انسان به دیگران کار این به

دیگران-7 خطای از خشم هنگام در که ذذذذباکسی و .ذذذذذ کند می عمل خود زیان به کند می آرام را خود

گذشت-عفوالف(

انتقام-خشمب(

تنبیه-انتقامج(

خشم-ناسپاسید(

نام-8 از خداوندیکی معناستاست«غّفار»های چه به ؟غّفار

بخشندهالف( مهربانب(  بسیار آمرزندهج(  بسیار دهد(    بسیار     روزی

بخشد؟–9 می را اش بنده گناه که داده قطعی ی وعده صورتی چه در خداوند

دهد.الف( انجام شایسته اعامل و كند توبه

نشودب( امید نا خدا رحمت .از

بگیرد.ج( گناه ترک به تصمیم و شود پشیامن

باشد.د( امیدوار خدا رحمت به و کند پیشه نیکی

قحط-01 قوم همهیمردم ناشیزده، خشكسالیمشكالت قحطیاز میو . . . . . . . در ؟یرا دانستند

نخواندنالف( ّناز

آبیب( زمنيبی نبودن خيز حاصل و

خودج( گناهان

گناهكارد( فرد نكردن توبه

. 

د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال
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8 3
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درسپاسخ تستی آزمون گذشت:4تشریحی و عفو

02ص«ب»گزینه-1

درالف(: یگدیگر واز کنند وعفو گذشت باید مومنان آیه: معنی به نادرست،باتوجه گناه: از ندامت و پشیمانی

است. مهربان آمرزنده بسیار خداوند و ؟ بیامرزد را شما هم خدا دارید نمی دوست گذرندآیا

: درستب( دیگران: های خطا دربخشش یگدیگر واز کنند وعفو گذشت باید مومنان آیه: معنی به ،باتوجه

است. مهربان آمرزنده بسیار خداوند و ؟ بیامرزد را شما هم خدا دارید نمی دوست گذرندآیا

نادرستج خدا: سوی به بازگشت و توبه : در( یگدیگر واز کنند وعفو گذشت باید مومنان آیه: معنی به ،باتوجه

د است.گذرندآیا مهربان آمرزنده بسیار خداوند و ؟ بیامرزد را شما هم خدا دارید نمی وست

درد( یگدیگر واز کنند وعفو گذشت باید مومنان آیه: معنی به باتوجه نادرست، شده: ضایع حقوق جبران

است. مهربان آمرزنده بسیار خداوند و ؟ بیامرزد را شما هم خدا دارید نمی دوست گذرندآیا

02ص«ج»گزینه-2

پذیرند نمی را خود اشتباه و هستند کار خطا که نادرست،افرادی : شود می او راهنمای باعث ما بخشش الف(َ

ببخشیم. را آنها نباید

راب(: آنها نباید پذیرند نمی را خود اشتباه و هستند کار خطا که نادرست،افرادی : باشد ترحم روی از گذشت

ببخشیم.

کج(: خطا پذیرندفرد نمی را خود اشتباه و هستند کار خطا که درست،افرادی : است نپذیرفته را خود لشتباه ار

ببخشیم. را آنها نباید

نمی(:د را خود اشتباه و هستند کار خطا که نادرست،افرادی : شود می کار خطا افراد ناراحتی باعث بخشش

ببخشیم. را آنها نباید پذیرند

16ص«الف»گزینه-1

الهیالف: مغفرت و رحمت به رواامید روی زیاده برخود که من بندگان ای آیه:بگو معنی به باتوجه درست، :.

مهربان و آمرزنده خود او که آمرزد می را گناهان همه خداوند زیرا نشوید نومید خداوند رحمت از اید داشته

است.
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:ناب: خداوند اطاعت و آیه:بگدرست،بندگی معنی به داشتهباتوجه روا روی زیاده برخود که من بندگان ای و

است. مهربان و آمرزنده خود او که آمرزد می را گناهان همه خداوند زیرا نشوید نومید خداوند رحمت از اید

:ناج: خداوند اطاعت و داشتهدرست،بندگی روا روی زیاده برخود که من بندگان ای آیه:بگو معنی به باتوجه

رحمت از است.اید مهربان و آمرزنده خود او که آمرزد می را گناهان همه خداوند زیرا نشوید نومید خداوند

شایسته:د: عمل انجام و داشتهتوبه روا روی زیاده برخود که من بندگان ای آیه:بگو معنی به باتوجه نادرست،

است. مهربان و آمرزنده خود او که آمرزد می را گناهان همه خداوند زیرا نشوید نومید خداوند رحمت از اید

41ص«د»گزینه-2

رفتار: اصالح تالف: برای تصمیمی که افرادی خطای از پوشی چشم مینادرست، باعث ندارند آنان رک

شود. بیشتر آنها شودجسارت

میب: باعث ندارند آنان ترک برای تصمیمی که افرادی خطای از پوشی چشم ، نادرست توبه: و پشیمانی

شود. بیشتر آنها شودجسارت

امنیت:نادرست،ج: و باعثآرامش ندارند آنان ترک برای تصمیمی که افرادی خطای از پوشی چشم می،

شود. بیشتر آنها شودجسارت

مید: باعث ندارند آنان ترک برای تصمیمی که افرادی خطای از پوشی چشم ، :درست جسارت افزایش

شود. بیشتر آنها شودجسارت

41ص«ب»گزینه-5

پروردگار: خشنودی وسرافرازالف: عزیز را بنده گذشت و عفو )ص( اکرم پیامبر سخن به توجه با مینادرست،

گرداند.

می وسرافراز عزیز را بنده گذشت و عفو )ص( اکرم پیامبر سخن به توجه با ، درست افرازی: سر و عزیز ب:

گرداند.

گناهان:نادرست، میج(بخشش وسرافراز عزیز را بنده گذشت و عفو )ص( اکرم پیامبر سخن به توجه با

گرداند.

به توجه با ، :نادرست مردم محبت مید:دریافت وسرافراز عزیز را بنده گذشت و عفو )ص( اکرم پیامبر سخن

گرداند.
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41ص«الف»گزینه-1

شود:درست می مند بهره بیشتر الهی رحمت از انسان و خدا خشنودی الف:موجب

شودنادرست،ب: می مند بهره بیشتر الهی رحمت از انسان و خدا خشنودی موجب دیگران از گذشت و .عفو

شودنادرست،ج: می مند بهره بیشتر الهی رحمت از انسان و خدا خشنودی موجب دیگران از گذشت و .عفو

شودنادرست،:-د می مند بهره بیشتر الهی رحمت از انسان و خدا خشنودی موجب دیگران از گذشت و .عفو

41ص«ب»گزینه-1

آر را خود انتقام و باخشم خشم هنگام در کسانی نادرست، گذشت: عفو، میالف: عمل خود زیان به کنند می ام

کنند.

انتقام: و خشم میب: عمل خود زیان به کنند می آرام را خود انتقام و باخشم خشم هنگام در کسانی درست،

کنند.

تنبیه: انتقام، میج: عمل خود زیان به کنند می آرام را خود انتقام و باخشم خشم هنگام در کسانی نادرست،

کنند.

ناسپاسی، عملخشم:د: خود زیان به کنند می آرام را خود انتقام و باخشم خشم هنگام در کسانی نادرست،

کنند. می

16ص«ج»گزینه-6

است. آمرزنده بسیار غفار معنی نادرست، بخشنده: بسیار الف:

مهربان: بسیار است.ب: آمرزنده بسیار غفار معنی نادرست،

آمرزنده: بسیار بسیارج: غفار معنی است.درست، آمرزنده

ده: روزی است.د: آمرزنده بسیار غفار معنی نادرست،

14ص«الف»-4

می را بندگانش گناه داده قطعی وعده بندگانش به درست،خداوند دهد: انجام شایسته اعمال و کند توبه الف:

دهند. انجام شایسته اعمال و کنند توبه که کسانی بخشد

نشود: نومید خدا رحمت از ،ب: بخشدنادرست می را بندگانش گناه داده قطعی وعده بندگانش به خداوند

دهند. انجام شایسته اعمال و کنند توبه که کسانی
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، نادرست کند: گناه ترک به تصمیم شود پشیمان راج( بندگانش گناه داده قطعی وعده بندگانش به خداوند

انجام شایسته اعمال و کنند توبه که کسانی بخشد دهند.می

باشد:د( امیدوار خدا رحمت به و کند پیشه گناهنیکی داده قطعی وعده بندگانش به خداوند ، نادرست

دهند. انجام شایسته اعمال و کنند توبه که کسانی بخشد می بندگانشرا

11ص«ج»گزینه-11

فهمیدند پیامبرشان هشدارهای به توجه با قوم مردم نادرست، نخواندن: نماز خاطرالف( به مشکالت همه که

است. خودشان گناهان

همه که فهمیدند پیامبرشان هشدارهای به توجه با قوم مردم نادرست، : زمین نبودن خاصلخیز و آبی بی ب(

است. خودشان گناهان خاطر به مشکالت

به مشکالت همه که فهمیدند پیامبرشان هشدارهای به توجه با قوم مردم ، درست خود: خاطرج(گناهان

است. خودشان گناهان

گناهکار:د( فرد نکردن مشکالتتوبه همه که فهمیدند پیامبرشان هشدارهای به توجه با قوم مردم نادرست،

است. خودشان گناهان خاطر به
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هشتمتستیآزمون دست3درسپیام در چیز همه تو:

چیست؟نعمت-1 نتیجه بهشتی های

آخرتالف( در خداوند لطف و دنیا در انسان خوب اعامل

شدهب( گفته دنیا در که ذکرهایی

امامانج( و پیامربان دعای

انساند( بد و خوب هااعامل

می-2 آزار را مومنان دنیا در که ؟ستمگرانی دارند حالتی چه جهنم در دادند

میالف( آتش هیزم میمانند و .سوزندگیرند

عقربب( و مارها محارصه میدر قرار گزنده  .گیرندهای

صورتج( میبا غذا و آب دنبال به آتش میان در در زشت و سیاه   .گردندهای

گوشد( میفریادهای ترس از ، لرزند.خراش

دنیا-3 در خود نعمت کدام از اندجهنمیان نکرده ؟استفاده

عمرالف(

بدنب( اعضای

ثروتج( و  مال

فرصتد(

می-4 قرار آخرت در خود بخشش و لطف مورد را آنها چگونه نیکوکاران از قدردانی برای ؟خداوند دهد

مینعمتالف( ذخیره آنها برای را بهشتی .های کند

میب( فراهم برایشان بخواهند چه .هر  کند

دهپاداشج( را میشان برابر صدها گاهی و .کندها

.د( مانند می باقی بهشت در ابد تا

ی-5 َمِزیٌد»آیه َولََدیَنا ِفیَها یَشاُءوَن َما ؟«لَُهْم دارد اشاره ضوعی مو چه به

بهشتالف( نعمتهای وسعت

خداوندب( از ها انسان ی خواسته

هاج( انسان از خداوند های خواسته

جهنمیاند( عذاب وسعت

دنیا-6 در را ما شام : گویند می بودند دوست یگدیگر با دنیا در که دیگر گروهی به جهنمیان از گروهی که هنگامی

دهند؟ می جوابی چه آنها بکشید دوش به هم را ما عذاب باید پس کردید گمراه

شامیید.الف( خود نیستیم ما مقرص

آنب( باید نیست حرفها این وقت دیگر کردیدحاَل می جمع را حواستان .موقع

برویمج( شیطان رساغ به همگی بیایید بود شیطان کار نبود ما   .کار

آمدیدد( ما دنبال به خودتان شام بودیم نکرده مجبور را شام که .ما
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؟-7 است آورده وجود به کسی چه را جهنم عذابهای

خودالف( اعامل با جهنمیان خود

خداب(

شیطانج(

فرشتگاند(

گوید-8 می چه دانند می خود گمراهی مسبب را او که جهنمیان پاسخ در ؟شیطان

شدیدالف( من رو دنبال و کردید قبول را من های وعده خود شام دادم وعده فقط شام به   من

وب( گذاشته کنار را خدا های وعده خود شام دروغ. های وعده من و داد درست های وعده شام به خداوند

. کردید باور مرا های وسوسه

هج( با باید نیست ها گالیه این وقت دیگر کنیمحاَل پیدا نجات جا این از بکنیم کاری هم فکری .م

برویدد( کارتان دنبال کنید رها .مرا

گویند:-9 می قیامت روز در ای می»عده خودمان کارهای نتیجه به یا کردیم می عمل پیامربان های پند به ما اگر

نبودیم جهنم در اکنون ا«اندیشیدیم، یک کدام از افراد این شام نظر درستیبه به اند داشته که هایی نعمت ز

اند؟ کرده استفاده

تفکرالف( قدرت پیامربان، وجود

زبانب( و گوش چشم، پیامربان، وجود

بدنج( های اندام تفکر، قدرت

دانشد( و علم و پیامربان از پیروی

معاد-01 پیرامون جمله نیستکدام ؟صحیح

هستند.الف( نشین هم نیکوکاران و امامان ، پیامربان با و رفته یکدیگر دیدار به بهشت در نیکوکاران

استب( آخرت در خداوند بخشش و لطف و دنیا در ها انسان نیک اعامل نتیجه بهشت های .نعمت

اندج( سطح یک در همه و است یکدیگر مانند بهشتیان همه های پاداش و ها .نعمت

است.د( بوده گناه به کننده دعوت فقط وشیطان هستند ها آن خود جهنمیان برای جهنم عذاب اصلی عامل
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درسپاسخ تستی آزمون در:1تشریحی چیز توهمه دست

02ص«الف»گزینه-1

آخرتالف(: در خدا فراوان بخشش و ولطف دنیا در انسانها نیک اعمال نتیجه بهشتی های نعمت درست،

است.

: آخرت،نادرستب( در خدا فراوان بخشش و ولطف دنیا در انسانها نیک اعمال نتیجه بهشتی های نعمت

است.

نادرستج : های،( آخرتنعمت در خدا فراوان بخشش و ولطف دنیا در انسانها نیک اعمال نتیجه بهشتی

است.

آخرتد( در خدا فراوان بخشش و ولطف دنیا در انسانها نیک اعمال نتیجه بهشتی های نعمت نادرست،

است.

02ص«ج»گزینه-2

نادرست، درالف(َ زشت و های صورت با دهند می راآزار مردم که میستمگرانی آب و غذا دنبال آتش میان

غذایی. نه و است آبی نه گردند

مینادرست،ب(: آب و غذا دنبال آتش میان در زشت و های صورت با دهند می راآزار مردم که ستمگرانی

غذایی. نه و است آبی نه گردند

دنبالدرست،ج(: آتش میان در زشت و های صورت با دهند می راآزار مردم که میستمگرانی آب و غذا

غذایی. نه و است آبی نه گردند

مینادرست،(:د آب و غذا دنبال آتش میان در زشت و های صورت با دهند می راآزار مردم که ستمگرانی

غذایی. نه و است آبی نه گردند

44ص«د»گزینه-1

می حسرت و وپشیمان کنند می فکر رفته دست از های فرصت به جهنمیان درست، خورند.الف:

خورند.درست،ناب: می حسرت و وپشیمان کنند می فکر رفته دست از های فرصت به جهنمیان

خورند.درست،ناج: می حسرت و وپشیمان کنند می فکر رفته دست از های فرصت به جهنمیان
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خورند.د: می حسرت و وپشیمان کنند می فکر رفته دست از های فرصت به جهنمیان درست،

46ص«ج»گزینه-2

کند. می برابر صدها وگاهی ها ده را پاداششان ها انسان کار از قدردانی برای خداوند نادرست، الف:

کند.ب: می برابر صدها وگاهی ها ده را پاداششان ها انسان کار از قدردانی برای خداوند ، نادرست

کند.درست،ج: می برابر صدها وگاهی ها ده را پاداششان ها انسان کار از قدردانی برای خداوند

کند.د: می برابر صدها وگاهی ها ده را پاداششان ها انسان کار از قدردانی برای خداوند ، نادرست

41ص«الف»گزینه-5

ا برایشان بخواهند هرچه آنجا در آیه: معنی به توجه با درست، ازالف: بیشتر ماست تزد آنچه البته و ست

است. آنها های خواسته

از بیشتر ماست تزد آنچه البته و است برایشان بخواهند هرچه آنجا در آیه: معنی به توجه با ، نادرست ب:

است. آنها های خواسته

نادرست، ازج( بیشتر ماست تزد آنچه البته و است برایشان بخواهند هرچه آنجا در آیه: معنی به توجه با

است. آنها های خواسته

نادرست، ازد( بیشتر ماست تزد آنچه البته و است برایشان بخواهند هرچه آنجا در آیه: معنی به توجه با

است. آنها های خواسته

44ص«د»گزینه-1

جه نادرست، گویندالف: می بودند دوست آنها با دیگر گروهی به بایدنمیان پس کردید گمراه دنیا در را ما :شما

بکشید،آنها دوش را ما عذاب

آمدید. ما دنبال خودتان بودیم نکرده مجبور را شما گویند:ما می

گویندنادرست،ب: می بودند دوست آنها با دیگر گروهی به بایدجهنمیان پس کردید گمراه دنیا در را ما :شما

بکشید،آنها دوش را ما عذاب

آمدید. ما دنبال خودتان بودیم نکرده مجبور را شما گویند:ما می

گویندنادرست،ج: می بودند دوست آنها با دیگر گروهی به بایدجهنمیان پس کردید گمراه دنیا در را ما :شما

بکشید،آنها دوش را ما عذاب



هشتم آسمانی پیام شده بندی طبقه تستی های 22سوال

گ آمدید.می ما دنبال خودتان بودیم نکرده مجبور را شما ویند:ما

گوینددرست،:-د می بودند دوست آنها با دیگر گروهی به بایدجهنمیان پس کردید گمراه دنیا در را ما :شما

بکشید،آنها دوش را ما عذاب

آمدید. ما دنبال خودتان بودیم نکرده مجبور را شما گویند:ما می

44ص«الف»گزینه-1

اند. آورده وجود به خود اعمال با جهنمیان را، جهنم های عذاب درست، الف:

اند. آورده وجود به خود اعمال با جهنمیان را، جهنم های عذاب نادرست، ب:

اند. آورده وجود به خود اعمال با جهنمیان را، جهنم های عذاب نادرست، ج:

اعمال با جهنمیان را، جهنم های عذاب نادرست، اند.د: آورده وجود به خود

44ص«ب»گزینه

خودتان-6 شما دروغ های وعده ومن داد راست های وعده ما به خداوند گوید: می شیطان نادرست، الف:

و گذاشتید کنار را درست های کردید.وعده باور را من دروغ های وعده

ها وعده ومن داد راست های وعده ما به خداوند گوید: می شیطان درست، وعدهب: خودتان شما دروغ ی

و گذاشتید کنار را درست های

کردید. باور را من دروغ های وعده

وعده خودتان شما دروغ های وعده ومن داد راست های وعده ما به خداوند گوید: می شیطان نادرست، ج:

و گذاشتید کنار را درست های

کردید. باور را من دروغ های وعده

وعده خودتان شما دروغ های وعده ومن داد راست های وعده ما به خداوند گوید: می شیطان نادرست، د:

و گذاشتید کنار را درست های

کردید. باور را من دروغ های وعده

44ص«الف»-4

است. تفکر قدرت نعمت اندیشیدن پیامبر، وجود نعمت پیامبران پندهای به کردن درست،عمل الف:

نادر ،ب: است.ست تفکر قدرت نعمت اندیشیدن پیامبر، وجود نعمت پیامبران پندهای به کردن عمل
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، نادرست است.ج( تفکر قدرت نعمت اندیشیدن پیامبر، وجود نعمت پیامبران پندهای به کردن عمل

است.د( تفکر قدرت نعمت اندیشیدن پیامبر، وجود نعمت پیامبران پندهای به کردن عمل ، نادرست

46ص«ج»گزینه-11

شوند. می همنشین پیامبران با بهشت در نیکوکاران درست، الف(

است. خداوند ولطف نیک اعمال نتیجه بهشتی های نعمت درست، ب(

دارند. تفاوت باهم نیکشان اعمال اساس بر نیستند سطح دریک بهشتیان های نعمت ، درست ج(نا

اد( خود جهنم های عذاب اصلی عامل میدرست، دعوت زشت کارهای به را انسانها شیطان و هستد ها نسان

کند.
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:تستیآزمون هشتم جاویدان4درسپیام پیوند :

مردم-1 ایشان رحلت از پس تا آموخت علی)ع( حرضت به را قرآن عمیق نکات و ارسار خدا کمکپیامرب با بتوانند

بگیرندذذذذذ.وذذذ... بهره قرآن های آموزه ؟از

مردم–امامانالف(

علی)ع(ب( ایشان–حرضت از پس امامان

دینی–امامانج( عاملان

ع(د( علی)  مردم-حرضت

؟-2 کیست قرآن معلم اولین

خداالف(

پیامرب)ص(ب(

اطهارج(    امئه

امئهد( و پیامرب

ایه-3 تفسیر الّنعیم»در َعن یوَمئٍذ لَتُسئلُنَّ سوال«و دنیایی های روزی از خداوند که فرمودند )ع( صادق امام چرا

کند ازّنی منظور هاو است؟نعمت نعمتی چه آیه در

استالف( این از باَلتر خداوند )ع(-شأن بیت اهل و )ص( پیامرب

استب( این از باَلتر خداوند الهی–شأن پیامربان متام

استج( مهربان و رازق )ع(--خداوند بیت اهل و )ص( پیامرب

استد( مهربان و رازق الهی-خداوند پیامربان متام

مبارکه-4 ا»آیه تَطِْهري ااِّنَّ َركُْم َويُطَهِّ الَْبيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنكُُم لُِيْذِهَب اللَُّه يُِريُد َا پلیدی)«إِّنَّ خواهد می فقط خداوند

بیت اهل شام از را گناه و

؟ دارد مهمی پیام چه سازد( پاک کامال  را شام و کند دور )ص( پیامرب

بیتالف( هستنداهل منزه و پاک گناه نوع هر از .پیامرب

راب( اسالمی جامعه رهربی شایستگی )ص( پیامرب از پس ها آن تنها و هستند پاک گناه نوع هر از پیامرب بیت اهل

.دارند

کنندج( ّنی گناه هستند پیامرب بستگان چون )ص( پیامرب بیت اهل اما کنند می گناه مردم .همه

سازد.د( پاک گناه و آلودگی از را خود باید شود پیامرب جانشین است مایل که پیامرب بیت اهل از کدام هر

؟-5 چیست خداوند بهشت به به راهیابی و سعادت به رسیدن راه تنها

روزهالف( و   ّناز

خانهب(     خدازیارت

نیازمندانج( و فقرا به کمک

)ص(د( پیامرب بیت اهل و قرآن به بردن پناه

؟-6 بود چه مردم هدایت برای پیامرب دقیق و کامل برنامه

دین.الف( احکام بیان و قرآن تالوت
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قرآنب( معارف آموزش و فهم برای ویژه معلامن .تربیت

مردم.ج( میان در در قرآن الهی معارف  آموزش

قرآند( معارف ابالغ و .دریافت

از-7 آیۀ«نَعیم»منظور النَّعیِم»در َعِن یَوَمِئٍذ لَُتسئَلُنَّ ؟«ثُمَّ است گزینه کدام

تقواالف( و ایامن دنیاییج(  نعمت های نعمت

بهشتیب( های بیتوَلیتد(نعمت اهل

است؟-8 صحیح قرآن مورد در جمله کدام

بربند.الف( پی قرآنی معارف عمق به توانند می ها انسان   همه

بود.ب( قرآن معلم اولین )ع( علی حرضت

استج( )ص( پیامرب جاویدان معجزه .قرآن

آموختد( مردم همه به را قرآن عمیق نکات و ارسار )ص( اکرم .پیامرب

بود-9 چه شایستگی این علت بود، خدا رسول از پس مردم هدایت برای فرد ترین شایسته )ع( املومنین ؟امیر

ایشان.الف( به مردم محبت و اعتامد

ایشانب( متعالانتخاب خداوند طرف .از

پیامربج( آغوش در یافنت .پرورش

پیامربد( با نزدیک فامیلی .نسبت

؟-01 بنویسد گوید می او که را چه هر خواستند می علی امام از )ص( خدا رسول چرا

کند.الف( فراموش را پیامرب سخنان علی امام که داشتند آن بیم

کهب( داشتند آن شودبیم تحریف دین .حقایق

خاصشانج( اصحاب و یاران نشدن گمراه .برای

برسد.د( بعدی امامان به گنجینه این خواستند می
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درسپاسخ تستی آزمون جاویدان:2تشریحی پیوند

13ص«ب»گزینه-1

مردمالف(: ایشان رحلت از پس علی)ع(آموخت حضرت به را قرآن عمیق نکات اسرارو خدا پیامبر نادرست،

گردند.. مند بهره قرآن های آموزه از وامامان مومنان امیر کمک به بتوانند

: مردمپیامبر،درستب( ایشان رحلت از پس علی)ع(آموخت حضرت به را قرآن عمیق نکات اسرارو خدا

گردند. مند بهره قرآن های آموزه از وامامان مومنان امیر کمک به بتوانند

نادرستج : مردم،( ایشان رحلت از پس علی)ع(آموخت حضرت به را قرآن عمیق نکات اسرارو خدا پیامبر

مومن امیر کمک به گردند.بتوانند مند بهره قرآن های آموزه از وامامان ان

مردمد( ایشان رحلت از پس علی)ع(آموخت حضرت به را قرآن عمیق نکات اسرارو خدا پیامبر نادرست،

گردند. مند بهره قرآن های آموزه از وامامان مومنان امیر کمک به بتوانند

13ص«ب»گزینه-2

)ص(الف(َنادرست، اکرم پیامبر داد.خدا قرآن معلم اولین را

داد.درست،ب(: قرآن معلم اولین را )ص( اکرم پیامبر خدا

داد.نادرست،ج(: قرآن معلم اولین را )ص( اکرم پیامبر خدا

داد.نادرست،(:د قرآن معلم اولین را )ص( اکرم پیامبر خدا

12ص«الف»گزینه-1

تر کریم خداوند صادق)ع(فرمودند: امام درست، آیهالف: این در نعیم از منظور و است ازآن باالتر شأنش و

)ص(است. محمد وآل محمد نعمت

آیهدرست،ناب: این در نعیم از منظور و است ازآن باالتر شأنش و تر کریم خداوند صادق)ع(فرمودند: امام

)ص(است. محمد وآل محمد نعمت

شأنشدرست،ناج: و تر کریم خداوند صادق)ع(فرمودند: آیهامام این در نعیم از منظور و است ازآن باالتر

)ص(است. محمد وآل محمد نعمت
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آیهناد: این در نعیم از منظور و است ازآن باالتر شأنش و تر کریم خداوند صادق)ع(فرمودند: امام درست،

)ص(است. محمد وآل محمد نعمت

16ص«ب»گزینه-2

پی بیت اهل آیه مفهوم به توجه با نادرست، پیامبرالف: از بعد آنها وتنها هستند پاک گناه گونه هر از امبر

دارند. مسلمانان بر رهبری شایستگی

پیامبرب: از بعد آنها وتنها هستند پاک گناه گونه هر از پیامبر بیت اهل آیه مفهوم به توجه با ، درست

دارند. مسلمانان بر رهبری شایستگی

پیامبرنادرست،ج: از بعد آنها وتنها هستند پاک گناه گونه هر از پیامبر بیت اهل آیه مفهوم به توجه با

دارند. مسلمانان بر رهبری شایستگی

پیامبرد: از بعد آنها وتنها هستند پاک گناه گونه هر از پیامبر بیت اهل آیه مفهوم به توجه با ، نادرست

دارند. مسلمانان بر رهبری شایستگی

16ص«د»گزینه-5

پیامبر)ص(است. بیت اهل و قرآن به بردن پناه بهشت به راهیابی و سعادت راه تنها نادرست، الف:

پیامبر)ص(است. بیت اهل و قرآن به بردن پناه بهشت به راهیابی و سعادت راه تنها ، نادرست ب:

نادرست، پیامبر)ص(است.ج( بیت اهل و قرآن به بردن پناه بهشت به راهیابی و سعادت راه تنها با

درست، پیامبر)ص(است.د( بیت اهل و قرآن به بردن پناه بهشت به راهیابی و سعادت راه تنها

11ص«ب»گزینه-1

و فهم برای ویژه معلمان تربیت مردم: هدایت برای پیامبر کامل برنامه نادرست، قرآنالف: معارف آموزش

.کریم

کریمدرست،ب: قرآن معارف آموزش و فهم برای ویژه معلمان تربیت مردم: هدایت برای پیامبر کامل .برنامه

کریمنادرست،ج: قرآن معارف آموزش و فهم برای ویژه معلمان تربیت مردم: هدایت برای پیامبر کامل .برنامه

براینادرست،:-د پیامبر کامل قرآنبرنامه معارف آموزش و فهم برای ویژه معلمان تربیت مردم: هدایت

.کریم

12ص«د»گزینه-1
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است. والیت نعمت نعیم از منظور نادرست، الف:

است. والیت نعمت نعیم از منظور نادرست، ب:

است. والیت نعمت نعیم از منظور نادرست، ج:

است. والیت نعمت نعیم از منظور درست، د:

11ص«ج»گزینه-6

یابند. دست قرآن معارف عمق به توانند نمی انسانها همه نادرست، الف:

داد. قرآن معلم اولین را )ص( اکرم پیامبر خدا گوید: می شیطان نادرست، ب:

اکرم)ص(است. پیامبر جاوید معجزه قرآن درست، ج:

نادرست، علی)ع(آموختد: حضرت به را قرآن عمیق نکات اسرارو خدا .پیامبر

11ص«ج»-4

در که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین نادرست،شایسته الف:

بود. شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر آغوش

، نادرست حضرتب: اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین درشایسته که کسی علی)ع(بود

بود. شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر آغوش

، درست درج( که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته

ا پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر بود.آغوش شده برخوردار الهی علوم ز

درد( که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته ، نادرست

بود. شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر آغوش

11ص«د»گزینه-11

علی) به پیامبر نادرست، راالف( آنها رادارید آن بیم آیا علی)ع(فرمود: بنویس گویم می برایت آنچه ع(فرمود:

است. تو از بعد امامان برای نیست تو برای فرمود:تنها پیامبر کنم، فراموش

در که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته نادرست، ب(

پ پیامبر محبت پر بود.آغوش شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته رورش
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در که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته ، درست ج(نا

بود. شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر آغوش

آغوشدرست،د( در که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته

بود. شده برخوردار الهی علوم از پیابر کامل تربیت ودر بود یافته پرورش پیامبر محبت پر
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هشتمتستیآزمون کامل5درسپیام اسالم که روزی شد:

شد-1 انجام کسی چه توسط اکرم)ص( پیامرب جانشینی برای علی)ع( حرضت انتخاب غدیر ماجرای ؟در

پیامرب)ص(الف( توسط

امینتوسطب( جربئیل

خداوندتوسطج(

)ع(توسطد( علی حرضت

؟-2 است خم غدیر جریان به مربوط آیه کدام

اْدُعوينالف( َربُّكُُم قاَل لَكُمَو أَْسَتِجْب

نِْعَمتيب( َعلَْيكُْم أمَْتَْمُت َو دينَكُْم لَكُْم أَكَْملُْت دين االَْيْومَ اإْلِْسالَم لَكُُم َرضيُت َو

ِمْثقج( ِمْثقاَل يَْعَمْل َمْن َو يَرَُه َخرْيا  َذرٍَّة ِمْثقاَل يَْعَمْل يَرَُهَفَمْن ََشًّا َذرٍَّة  اَل

َحْسُبهد( َفُهوَ اللَِّه َعََل يََتوَكَّْل َمْن

درست-3 )ص( پیامرب جانشینی مورد در گزینه ؟نیستکدام

انتخابالف( )ع( علی حرضت خودش جانشینی برای ولی کرد ّنی تعیین جانشینی گذرا و کوچک کارهای در پیامرب

.ّنودند

قرآنب( گذارم: می امانت به ارزش با چیز دو و روم می شام میان از من فرمودند: خم غدیر در پیامرب

بیتم اهل .و

اندج( آورده خود مهم های کتاب در سنت اهل و شیعه اهل را خم غدیر .جریان

شدد( انجام خداوند خود توسط )ص( اکرم پیامرب جانشینی برای )ع( علی حرضت .انتخاب

است؟-4 مناسب خالی جاهای برای گزینه کدام

وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذباشد
بهذذذذذذذذذذذذذذ مردم آگاهرتین که بود کسی مردم وهدایت رهربی برای فرد ترین شایسته تردید بی
.

قرانالف( ، جامعه

پیامربب( خصوصیات پیامرب، اخالق

قرانج( ، اسالم

الهیقراند( ،احکام

؟-5 کرد انتخاب جانشینی به را کسی چه خم غدیر روز در پیامرب

)ع(الف( علی   حرضت

    ابوبکرب(

عثامنج(

عمرد(

های-6 کننده ؟آَشکت اند کرده نقل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ را تاریخی واقعه این و بودند نفر
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ )ص( پیامرب عمر حج مراسم خرین نفر01الف( شیعه–هزار دانشمندان   فقط

نفر01ب( مسلامن–هزار دانشمندان  متام
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نفر011ج( مسلامن–هزار دانشمندان  متام

نفر011د( شیعه–هزار دانشمندان فقط

َواْخَشْوِن»آیۀ-7 تَْخَشْوُهْم َفال ديِنكُْم ِمْن كََفُروا الَِّذيَن يَِئَس ؟«الَْيْومَ است شده نازل زمانی چه در

عنوانالف( به )ع( علی معرفی از مسلمینبعد .ولی

عنوانب( به )ع( علی معرفی از مسلمین.قبل ولی

خوابیدند.ج( پیامرب بسرت در )ع( علی که زمانی

)ص(.د( پیامرب حج آخرین مناسک انجام زمان در

؟-8 بود )ع( علی حرضت جانشینی ابالغ نگران پیامرب چرا

کنند.الف( شورش منافقان ترسید   می

بودب( علی حرضت جان .نگران

شوندج( وگمراه کرده پیچی رس خدا دستور این از لجاجت رس از ای عده مبادا بود .نگران

کنندد( قصد سوء پیامرب جان به دشمنان بود .نگران

دارد؟-9 اورا جانشینی شایستگی پیامرب از بعد )ع( علی حرضت فقط چرا

بود.الف( الهی واحکام قران به مردم هرتین آگا و و بود گرفته فرا پیامرب از را الهی احکام متام چون

اوشودب( جانشین ندارد پرسی پیامرب .چون

داشتند.ج( قبول را او مردم ی همه چون

عموید( پرس .اوچون است

است؟-01 روزی چه غدیر عید روز

ذیقعدهما08الف( ه

شعبان01ب(

شعبان3ج(

حجه08د( ذی ماه
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درسپاسخ تستی آزمون شد:5تشریحی کامل اسالم که روزی

63ص«ج»گزینه-1

جبرئیلالف(: شدو انجام خداوند خود توسط پیامبر)ص( جانشینی علی)ع(برای حضرت انتخاب نادرست،

رساند. پیامبر اطالع به را آن نیز

: نیز،نادرستب( جبرئیل شدو انجام خداوند خود توسط پیامبر)ص( جانشینی علی)ع(برای حضرت انتخاب

پیامبر اطالع به را رساند.آن

درستج : نیز،( جبرئیل شدو انجام خداوند خود توسط پیامبر)ص( جانشینی علی)ع(برای حضرت انتخاب

رساند. پیامبر اطالع به را آن

آند( نیز جبرئیل شدو انجام خداوند خود توسط پیامبر)ص( جانشینی علی)ع(برای حضرت انتخاب نادرست،

رساند. پیامبر اطالع به را

63ص«ب»گزینه-2

است.الف(َنادرست، کردن دعا درمورد آیه

است.درست، ب(: خم غدیر درمورد آیه

است.نادرست،ج(: آخرت جهان در اعمال حسابرسی مورد در آیه

است.نادرست،(:د خدا به کردن توکل مورد در آیه

21ص«الف»گزینه-1

کرد. تعیین جانشین خود از بعد برای کرد می تعیین جانشین کوچک کارهای برای پیامبر نادرست، الف:

درست، گفت.ب: سخن بیت اهل و قرآن گرانبها: امانت دو درباره خم غدیر در پیامبر

درست، اند.ج: گفته را آن سنی و شیعه دانشمندان خم غدیر جریان

جانشینید: انتخاب شد.درست، انجام خداوند خود توسط پیامبر

21ص«د»گزینه-2

باشد. الهی احکام و قرآن به مردم فرد ترین آگاه رهبری برای فرد ترین شایسته تردید بی نادرست، الف:

باشد.ناب: الهی احکام و قرآن به مردم فرد ترین آگاه رهبری برای فرد ترین شایسته تردید بی ، درست
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باشد.نادرست،ج: الهی احکام و قرآن به مردم فرد ترین آگاه رهبری برای فرد ترین شایسته تردید بی

باشد.د: الهی احکام و قرآن به مردم فرد ترین آگاه رهبری برای فرد ترین شایسته تردید بی ، درست

25ص«الف»گزینه-5

از بعد جانشین علی)ع(به حضرت غدیرخم پیامبر)ص(در درست، کرد.الف: خودانتخاب

کرد. خودانتخاب از بعد جانشین علی)ع(به حضرت خم غدیر پیامبر)ص(در ، نادرست ب:

نادرست، کرد.ج( خودانتخاب از بعد جانشین علی)ع(به حضرت خم غدیر پیامبر)ص(در

نادرست، کرد.د( خودانتخاب از بعد جانشین علی)ع(به حضرت خم غدیر پیامبر)ص(در

21و24ص«ج»گزینه-1

تمام واقعه این نفرو هزار بیست صدو از پیامبربیش حج مراسم آخرین کنندگان شرکت نادرست، الف:

اند. کرده نقل مسلمان دانشمندان

تمامنادرست،ب: واقعه این نفرو هزار بیست صدو از پیامبربیش حج مراسم آخرین کنندگان شرکت

اند. کرده نقل مسلمان دانشمندان

دانشمندانشرکتدرست،ج: تمام واقعه این نفرو هزار بیست صدو از پیامبربیش حج مراسم آخرین کنندگان

اند. کرده نقل مسلمان

تمامنادرست،:-د واقعه این نفرو هزار بیست صدو از پیامبربیش حج مراسم آخرین کنندگان شرکت

اند. کرده نقل مسلمان دانشمندان

21ص«الف»گزینه-1

ب توجه با درست، ازالف: مترسید ایشان از پس اند شده مایوس شما دین نابودی از کافران آیه:امروز معنی ه

شد. نازل پیامبر از بعد جانشین علی)ع(بعنوان حضرت معرفی از بعد آیه این بترسید من مخالفت

مترس ایشان از پس اند شده مایوس شما دین نابودی از کافران آیه:امروز معنی به توجه با نادرست، ازب: ید

شد. نازل پیامبر از بعد جانشین علی)ع(بعنوان حضرت معرفی از بعد آیه این بترسید من مخالفت

از مترسید ایشان از پس اند شده مایوس شما دین نابودی از کافران آیه:امروز معنی به توجه با نادرست، ج:

بعد جانشین علی)ع(بعنوان حضرت معرفی از بعد آیه این بترسید من شد.مخالفت نازل پیامبر از
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از مترسید ایشان از پس اند شده مایوس شما دین نابودی از کافران آیه:امروز معنی به توجه با نادرست، د:

شد. نازل پیامبر از بعد جانشین علی)ع(بعنوان حضرت معرفی از بعد آیه این بترسید من مخالفت

25ص«ج»گزینه-6

جانشینی ابالغ نگرانی علت نادرست، والف: کنند سرپیچی دستور از لجاجت ازسر عدهای بود، این پیامبر

شوند. گمراه

گمراه و کنند سرپیچی دستور از لجاجت ازسر عدهای بود، این پیامبر جانشینی ابالغ نگرانی علت نادرست، ب:

شوند.

سرپیچی دستور از لجاجت ازسر عدهای بود، این پیامبر جانشینی ابالغ نگرانی علت درست، گمراهج: و کنند

شوند.

گمراه و کنند سرپیچی دستور از لجاجت ازسر عدهای بود، این پیامبر جانشینی ابالغ نگرانی علت نادرست، د:

21ص«الف»-4

درست، تمامالف: که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته

گرفته فرا پیامبر از را الهی است.احکام الهی احکام و قرآن به فرد ترین آگاه و

، نادرست تمامب: که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته

است. الهی احکام و قرآن به فرد ترین آگاه و گرفته فرا پیامبر از را الهی احکام

، نادرست مردمج( هدایت برای فرد ترین تمامشایسته که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد

است.. الهی احکام و قرآن به فرد ترین آگاه و گرفته فرا پیامبر از را الهی احکام

تمامد( که کسی علی)ع(بود حضرت اکرم)ص( پیامبر از بعد مردم هدایت برای فرد ترین شایسته ، نادرست

آ  و گرفته فرا پیامبر از را الهی است.احکام الهی احکام و قرآن به فرد ترین گاه

26ص«د»گزینه-11

است. حجه ذی ماه هجدهم روز غدیر روز نادرست، الف(

است. حجه ذی ماه هجدهم روز غدیر روز نادرست، ب(

است. حجه ذی ماه هجدهم روز غدیر روز ، درست ج(نا

است.د( حجه ذی ماه هجدهم روز غدیر روز درست،
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:تستیآزمون هشتم آسامن6درسپیام نردبان :

دارد-1 حکمی چه ّنازش بخواند، ّناز وضع هامن با و کند پاک را لباس یا بدن کند فراموش گزار ّناز   ؟اگر

.الف( است باطل ّنازش

. ب( است صحیح  ّنازش

کند.ج( پاک را بدنش یا لباس باید بعدی ّناز برای و است صحیح  ّنازش

.د( است بهرت بخواند ّناز دوباره دارد، وقت اگر ولی است صحیح ّنازش

؟-1 : طال انگشرت و گردنبند از استفاده

کنالف( می باطل را ها آن ّناز و است حرام مردان بر ّناز هنگام .دفقط

کندب( می باطل را ها آن ّناز و است حرام مردان بر هم و زنان بر .هم

کندج( می باطل را ها آن ّناز و است حرام مردان بر حاَلت متام .در

کندد( می باطل را ها آن ّناز و است حرام زنان بر ّناز هنگام .فقط

؟-3 است کرده تشبیه چیزی چه به را ّناز )ص( پیامرب

آبی الف( ی چشمه

.ب( ریزد می فرو پاییزی های برگ مانند را    گناهان

بهشتکلیدج(

.د( گشاید می ها گردن از را گناهان زنجیر و غل

؟-4 است صحیح زیر موارد از یک کدام

نجسدرالف( .مکان خواند می ّناز غصبی    و

.ب( نیست صحیح باشد شده تهیه گوشت حالل حیوانات دیگر اجزای با مو پوست، از که لباسی با خواندن ّناز

. ج( است باطل ّنازش بفهمد ّناز از بعد و است شده نجس بدنش یا لباس که نداند ّناز از قبل ّنازگزار     اگر

خواهد د( باطل ّنازش بخواند ّناز حال هامن در و کند پاک را خود نجس لباس یا بدن که کند فراموش ّنازگزار اگر

.  بود

صحیح-5 ّناز ی درباره مورد  ؟نیستکدام

  دین  ستون الف(

شیطان  ب( برابر در محکمی       سد

مؤمنانج( معراج

      سازندهصربید(

؟-6 است شده معرفی اسالم شعار عنوان به آن از

    روزهج(  ّنازالف(

مسجدد(اذان ب(

؟-7 بکشاند ایامنی بی و کفر هولناک مرز به را انسان تواند می ترکذذذذذذ
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امئهد(روزه ج(وضو ب(ّنازالف( زیارت

مسجد-8 در انسان ؟چرا خواند می بیشرتی توجه با خانه به نسبت را ّنازش

خوانند  الف( می جامعت با را ّناز مسجد در   .زیرا

وب( حالل پول با مساجد است. زیرا شده ساخته پاک

مادیاتج( به خانه در و است معنوی مسائل به اش توجه مسجد در انسان .زیرا

است  د( جاری خدا نام و خدا ذکر همواره مساجد در داردزیرا وجود آن در فراوانی معنویت .و

؟-9 است کسی چه سهم جامعت، ّناز ثواب از بخشی

جامعت الف( مسجدج(مؤذنب(امام مسجدد(خادم همسایگان

زنجیر-01 و غل و ریزد می فرو پاییزی برگهای مانند را گناهان ذذذذذذ که درستی به فرمایند می ............ امام

؟ گشاید می گردنها از را گناهان

روزه-علی)ع(الف(

روزه-صادق)ص(ب(

ّناز–علی)ع(ج(

ّناز-صادق)ص(د(

آن-00 بر که محلی ذذذذذاگر باشد نجس کنیم می سجده

است.الف( صحیح ّناز نباشد تر محل آن اگر

باطلب( ّناز باشد تر پیشانی است.اگر

استج( صحیح .ّنازش

باطلد( ش . استّناز

ّناز-01 آداب از زير موارد از ؟نيستكداميك

وقتالف( اول ّناز

گزارب( ّناز لباس بدن پاک

  ّنازجامعتج(

ّنازد( از قبل اقامه و اذان خواندن
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درسپاسخ تستی آزمون آسامن:1تشریحی نردبان

46ص«الف»گزینه-1

نمازشالف(: بخواند نماز لباس همان با کند پاک را خود لباس یا بدن کند فراموش گزار نماز اگر درست،

است. باطل

: نمازش،نادرستب( بخواند نماز لباس همان با کند پاک را خود لباس یا بدن کند فراموش گزار نماز اگر

است. باطل

نادرستج : نمازش،( بخواند نماز لباس همان با کند پاک را خود لباس یا بدن کند فراموش گزار نماز اگر

است. باطل

راد( خود لباس یا بدن کند فراموش گزار نماز اگر باطلنادرست، نمازش بخواند نماز لباس همان با کند پاک

است.

44ص«ج»گزینه-2

کند.الف(َنادرست، می باطل را آنها نماز و حرام مردان بر حاالت همه در طال انگشتر و بند گردن از استفاده

رانادرست، ب(: آنها نماز و حرام مردان بر حاالت همه در طال انگشتر و بند گردن از کند.استفاده می باطل

کند.درست،ج(: می باطل را آنها نماز و حرام مردان بر حاالت همه در طال انگشتر و بند گردن از استفاده

کند.نادرست،(:د می باطل را آنها نماز و حرام مردان بر حاالت همه در طال انگشتر و بند گردن از استفاده

51ص«الف»گزینه-1

است. کرده تشبیه آبی چشمه به را نماز )ص( پیامبر درست، الف:

نادرست، است.ب: کرده تشبیه آبی چشمه به را نماز )ص( پیامبر

نادرست، است.ج: کرده تشبیه آبی چشمه به را نماز )ص( پیامبر

است.ناد: کرده تشبیه آبی چشمه به را نماز )ص( پیامبر درست،

55 و52ص«د»گزینه-2

است. باطل نماز غصبی و نجس مکان در نادرست، الف:

است.ناب: صحیح گوشت حالل مو،حیوانات پوست، از که لباسی با خواندن نماز ، درست
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است.نادرست،ج: صحیح نمازش بفهمد نماز از بعد است نجس لباسش و بدن نداند نماز از قبل گزار نماز

،د: کنددرست فراموش گزار نماز باطلاگر نمازش بخواند نماز لباس همان با کند پاک را خود لباس یا بدن

است.

54ص«د»گزینه-5

شیطان برابر در محکمی سد مومنان، معراج دین، ستون عنوان: به نماز از معصومین درسخنان درست، الف:

است. شده یاد

شیطان برابر در محکمی سد مومنان، معراج دین، ستون عنوان: به نماز از معصومین درسخنان ، درست ب:

است. شده یاد

درست، یادج( شیطان برابر در محکمی سد مومنان، معراج دین، ستون عنوان: به نماز از معصومین درسخنان

است. شده

نادرست، عنوان:د( به نماز از معصومین یاددرسخنان شیطان برابر در محکمی سد مومنان، معراج دین، ستون

است. شده

51ص«ب»گزینه-1

است. اذان اسالم شعار نادرست، الف:

است.درست،ب: اذان اسالم شعار

است.نادرست،ج: اذان اسالم شعار

است.نادرست،:-د اذان اسالم شعار

54ص«الف»گزینه-1

تواند می نماز ترک درست، بکشاند.الف: ایمانی بی و کفر هولناک مرز به را انسان

بکشاند. ایمانی بی و کفر هولناک مرز به را انسان تواند می نماز ترک نادرست، ب:

بکشاند. ایمانی بی و کفر هولناک مرز به را انسان تواند می نماز ترک نادرست، ج:

و کفر هولناک مرز به را انسان تواند می نماز ترک نادرست، بکشاند.د: ایمانی بی

51ص«د»گزینه-6

دارد. وجود آن در فراوانی معنویت و است جاری خدا یاد نام و ذکر مساجد در نادرست، الف:
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دارد. وجود آن در فراوانی معنویت و است جاری خدا یاد نام و ذکر مساجد در نادرست، ب:

ف معنویت و است جاری خدا یاد نام و ذکر مساجد در نادرست، دارد.ج: وجود آن در راوانی

دارد. وجود آن در فراوانی معنویت و است جاری خدا یاد نام و ذکر مساجد در درست، د:

51ص«ب»-4

نادرست، اند.الف: ایستاده نماز به او اذان صدای با م مرد است موذنی سهم گزاران نماز ثواب از بخشی

، موذنیب:درست سهم گزاران نماز ثواب از اند..بخشی ایستاده نماز به او اذان صدای با م مرد است

، نادرست اند.ج( ایستاده نماز به او اذان صدای با م مرد است موذنی سهم گزاران نماز ثواب از بخشی

اند.د( ایستاده نماز به او اذان صدای با م مرد است موذنی سهم گزاران نماز ثواب از بخشی ، نادرست

51ص«ج»گزینه-11

را گناهان زنجیر و غل و ریزد می فرو پاییزی های برگ مانند را گناهان نماز علی)ع(فرمود: امام نادرست، الف(

گشاید. می ها گردن از

از را گناهان زنجیر و غل و ریزد می فرو پاییزی های برگ مانند را گناهان نماز علی)ع(فرمود: امام نادرست، ب(

گشاید. می ها گردن

، درست ازج( را گناهان زنجیر و غل و ریزد می فرو پاییزی های برگ مانند را گناهان نماز علی)ع(فرمود: امام

گشاید. می ها گردن

ازد( را گناهان زنجیر و غل و ریزد می فرو پاییزی های برگ مانند را گناهان نماز علی)ع(فرمود: امام نادرست،

گشاید. می ها گردن

55 ص«د»گزینه-11

است.الف( باطل نماز باشد نجس کنیم می سجده آن بر که محلی اگر نادرست،

است. باطل نماز باشد نجس کنیم می سجده آن بر که محلی اگر نادرست، ب(

است. باطل نماز باشد نجس کنیم می سجده آن بر که محلی اگر ، ج(نادرست

اسد( باطل نماز باشد نجس کنیم می سجده آن بر که محلی اگر ت.درست،
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54ص«ب»گزینه-14

است. نماز آداب از وقت اول نماز درست، الف(

است. نماز احکام از گزار نماز لباس بودن پاک نادرست، ب(

است. نماز آداب از جماعت نماز ، درست ج(

است.د( نماز آداب از نماز از قبل اقامه و اذان خواندن درست،
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هشتمتستیآزمون طالیی7درسپیام فرصت یک :

است-1 روزه مبطالت جزء زیر موارد از یک ؟کدام

آبالف( دوش زیر ایستادن

حلقب( به غلیظ دود عمدی غیر  فروبردن

فراموشیج( خاطر به آشامیدن و   خوردن

آب د( زیر به رس متام عمدی فروبردن

كس-1 كندیپاداش نيكو را اخالقش رمضان، ماه در  . . . . . .كه

آمرزدالف( مي را، اش گذشته گناهان .خداوند

گذشت ب( خواهد رصاط از آسانی به قیامت روز  .در

بودیكارهاج( خواهد سنگني قيامت در .نيكش

داردد( را خداوند وتسبيح ذكر .ثواب

َقْبلِكُْم»عبارت-3 ِمن الَِّذیَن َعلَی كُِتَب َكاَم یَاُم الصِّ َعلَْیكُُم كُِتَب آَمُنوا الَِّذیَن أَیَُّها ؟«یَا دارد اشاره مطلبی چه به

اند.  الف( داشته را فریضه این الهی ادیان همۀ و نیست اسالم دین به مختص گرفنت روزه

است.ب( بوده واجب انسانها همۀ بر تاریخ طول در    روزه

کردندج( می دعوت گرفنت روزه به را مردم نیز آیه این نزول از قبل .پیامرب

.د( خود رسوم و آداب با اما گرفتند می روزه انسانها همۀ

؟-4 است محرومان به کمک روزه مثره چرا صادق امام ی فرموده به توجه با

است. دیگر های ماه برابر هفتاد نیک کارهای ثواب رمضان ماه در زیرا    الف(

یکدب( به نسبت انسانها شود می سبب شوند.روزه تر مهربان یگر

بچشند ج( را گرسنگی درد ثرومتندان شود می سبب     .روزه

گذرند د( می خیر راه در خود اموال ثرومتندان جهت همین به و شود می تقوا تقویت سبب  .روزه

؟-5 شود می تقوی و صرب تقویت سبب چگونه  روزه

کند. الف( می عطا تقوی و صرب او به کند می تحمل دار روزه که ای سختی سبب به خداوند

گوید.  ب( می نه نیز خود نفس به گوید می نه آشامیدن و خوردن برابر در دار روزه که طور  هامن

شودج( می خدا به او نزدیکی باعث همین است عبادت هم دار روزه کشیدن نفس حتی   .چون

شود.د( مقرب نتیجه در و باشد گزار شکر و بداند را خدا نعمتهای قدر که شود می این باعث

اند؟-6 فرموده کسانی چه به خطاب را جمله این )ص( اکرم خداوند»پیامرب تسبیح و و ذکر ثواب شام کشیدن نفس

دارد. ؟«را

اللهالف( سبیل فی مجاهدان

دار ب( روزه  افراد

خدا ج( ی خانه های کننده طواف
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مسجد د( در گزاران ّناز

برابر-7 در پوششی و دنیا مشکالت برابر در است سپری ...........روزه

تشنگیالف( و دردنیا  ب(گرفتگی خدا عذاب

بد(آخرتعذاب ج(  و الف  گزینه

است؟-8 کدام قرآن نظر از روزه فایده ترین مهم

محرومانب(  سالمتیحفظ  الف( به توجه

الهیج( نظیر بی تقواپاداش و صرب تقویت د(

تَِصّحوا»حدیث-9 ؟«ُصوُموا دارد اشاره روزه آثار از یک کدام به

آخرت الف( عذاب برابر در پوششی

دنیاب( مشکالت برابر در سپری

محرومانج( به   توجه

سالمتید( حفظ

؟-01 آورد جا به را آن قضای باید چگونه نگیرد روزه َشعی عذر بدون شخصی اگر

دهد.الف( طعام را فقیر شصت یا بگیرد روزه ماه یک روز هر برای

دهد.ب( طعام را فقیر شصت یا بگیرد روزه ماه دو روز هر برای

بگیرد.ج( روزه ماه یک روز هر برای

بگیرد.د( روزه ماه دو روز هر برای
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درسپاسخ تستی آزمون طالیی:1تشریحی فرصت یک

31ص«د»گزینه-1

کند.نادرست،الف(: نمی باطل را روزه آب دوش زیر ایستادن

: کند.،نادرستب( نمی باطل را روزه حلق به غلیظ دود عمدی غیر بردن فرو

نادرستج : )،. نیست باطل اش روزه بخورد غذا و آب است روزه کند فراموش گزار نماز اگر

اشد( روزه ببرد، آب زیر را سرش تمام عمدی دار روزه اگر است.درست، باطل

45ص«ب»گزینه-2

گذشت.الف(َنادرست، خواهد صراط از آسانی به قیامت روز در کند، نیکو ماه این در اخالقش که کسی

گذشت.درست، ب(: خواهد صراط از آسانی به قیامت روز در کند، نیکو ماه این در اخالقش که کسی

درنادرست،ج(: کند، نیکو ماه این در اخالقش که گذشت.کسی خواهد صراط از آسانی به قیامت روز

گذشت.نادرست،(:د خواهد صراط از آسانی به قیامت روز در کند، نیکو ماه این در اخالقش که کسی

14ص«الف»گزینه-1

قبل که کسانی بر که گونه همان شد، واجب شما بر روزه آوردید ایمان که کسانی ای آیه: باتوجه درست، الف:

بود.ازشما شده واجب نیز بودند

نادرست، قبلب: که کسانی بر که گونه همان شد، واجب شما بر روزه آوردید ایمان که کسانی ای آیه: باتوجه

بود. شده واجب نیز بودند ازشما

نادرست، کهج: کسانی بر که گونه همان شد، واجب شما بر روزه آوردید ایمان که کسانی ای آیه: به باتوجه

بود شده واجب نیز بودند ازشما قبل

قبلناد: که کسانی بر که گونه همان شد، واجب شما بر روزه آوردید ایمان که کسانی ای آیه: باتوجه درست،

بود. شده واجب نیز بودند ازشما

11ص«ج»ینهگز-2

با ثروتمندان که است محرومان به توجه روزه فواید از یکی صادق)ع(: امام سخن به توجه با نادرست، الف:

بچشند. را گرسنگی مزه گرفتن روزه
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باناب: ثروتمندان که است محرومان به توجه روزه فواید از یکی صادق)ع(: امام سخن به توجه با ، درست

مزه گرفتن بچشند.روزه را گرسنگی

روزهدرست،ج: با ثروتمندان که است محرومان به توجه روزه فواید از یکی صادق)ع(: امام سخن به توجه با

بچشند. را گرسنگی مزه گرفتن

باد: ثروتمندان که است محرومان به توجه روزه فواید از یکی صادق)ع(: امام سخن به توجه با ، نادرست

گر مزه گرفتن بچشند.روزه را سنگی

11ص«ب»گزینه-5

گوید. می نه نیز خود نفس گوید،به می نه آشامیدن و خوردن برابر گیرددر می روزه که کسی نادرست، الف:

گوید. می نه نیز خود نفس گوید،به می نه آشامیدن و خوردن برابر گیرددر می روزه که کسی ، درست ب:

نادرست، میج( روزه که گوید.کسی می نه نیز خود نفس گوید،به می نه آشامیدن و خوردن برابر گیرددر

نادرست، گوید.د( می نه نیز خود نفس گوید،به می نه آشامیدن و خوردن برابر گیرددر می روزه که کسی

54ص«ب»گزینه-1

تسبیح و ذکر ثواب شما کشیدن نفس دار روزه پیامبر)ص(:افراد سخن به بنا نادرست، دارد.الف: را خداوند

دارد.درست،ب: را خداوند تسبیح و ذکر ثواب شما کشیدن نفس دار روزه پیامبر)ص(:افراد سخن به بنا

دارد.نادرست،ج: را خداوند تسبیح و ذکر ثواب شما کشیدن نفس دار روزه پیامبر)ص(:افراد سخن به بنا

نفسنادرست،:-د دار روزه پیامبر)ص(:افراد سخن به دارد.بنا را خداوند تسبیح و ذکر ثواب شما کشیدن

11ص«ج»گزینه-1

آخرت. عذاب برابر در است پوششی و دنیا مشکالت دربرابر است سپری روزه نادرست، الف:

آخرت. عذاب برابر در است پوششی و دنیا مشکالت دربرابر است سپری روزه نادرست، ب:

دنیا مشکالت دربرابر است سپری روزه درست، آخرت.ج: عذاب برابر در است پوششی و

آخرت. عذاب برابر در است پوششی و دنیا مشکالت دربرابر است سپری روزه نادرست، د:

14ص«د»گزینه-6

است. وتقوا صبر تقویت روز فایده ترین مهم نادرست، الف:

است. وتقوا صبر تقویت روز فایده ترین مهم نادرست، ب:
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فایده ترین مهم نادرست، است.ج: وتقوا صبر تقویت روز

است. وتقوا صبر تقویت روز فایده ترین مهم درست، د:

11ص«د»-4

نادرست، سالمتیالف: حفظ روزه، های فایده از یکی بمانید، سالم تا بگیرید روزه حدیث: معنی به توجه با

است.

، ازب:نادرست یکی بمانید، سالم تا بگیرید روزه حدیث: معنی به توجه سالمتیبا حفظ روزه، های فایده

است.

، نادرست سالمتیج( حفظ روزه، های فایده از یکی بمانید، سالم تا بگیرید روزه حدیث: معنی به توجه با

است.

است.د( سالمتی حفظ روزه، های فایده از یکی بمانید، سالم تا بگیرید روزه حدیث: معنی به توجه با ، درست

11ص«ب»گزینه-11

دوماهالف روز هر برای یعی بدهد، کفاره روزه قضای بر عالوه نگیرد روزه شرعی عذر بدون هرکس نادرست، )

یا بگیرید دهد.11روزه طعام را فقیر

روزه دوماه روز هر برای یعی بدهد، کفاره روزه قضای بر عالوه نگیرد روزه شرعی عذر بدون هرکس درست، ب(

یا دهد.11بگیرید طعام را فقیر

دوماهج( روز هر برای یعی بدهد، کفاره روزه قضای بر عالوه نگیرد روزه شرعی عذر بدون هرکس ، نادرست

یا بگیرید دهد.11روزه طعام را فقیر

روزهد( دوماه روز هر برای یعی بدهد، کفاره روزه قضای بر عالوه نگیرد روزه شرعی عذر بدون هرکس نادرست،

یا دهد.11بگیرید طعام را فقیر
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هشتمتستیآزمون ارزشمندی8درسپیام نشان :

آید-1 می شامر به هم دیگر گناهان مقدمۀ و ساز زمینه گناه ؟کدام

نامناسبالف( پوشش

زبان ب( نکردن    حفظ

نگرفنتج(     روزه

حرام د(  نگاه

چیست-1 حجاب به توجهی بی نتیجۀ ترین ؟مهم

خداوندالف( از انسان شدن دور

جامعه  ب( در زن شدن ارزش کم

افرسدگیج(

گرفنتد( قرار آزار مورد و  ناامنی

؟-3 چیست احکام اصلی دلیل و معیار

واجبات  الف( ودقیق درست انجام

روحیب(    آرامش

انسانج( رستگاری

انحرافد( از نجات

ی-4 َشیفه عبارت در متعال ِبالَْقْول»خداوند تَْخَضْعَن است؟«َفال داده قرار مخاطب را کسانی چه

مردان    الف(

زنانب(

  جوانانج(

است د( واجب همه بر حیا حفظ که چرا افراد ی  .همه

؟-5 دانند می کافی فرد گمراهی برای را محرم نا به نگاه صادق)ع( امام  چرا

دارد. الف( پی در طوَلنی حرست

است.  ب( دیگر گناهان از بسیاری انجام ی  مقدمه

بردج( می بین از را انسان   .آرامش

استد( شیطان آگین زهر تیرهای از  .تیری

؟-6 است کدام زنان و مردان در پوشش بودن متفاوت علت

خطراتالف( با مقابله در بانوان کم جسامنی .قدرت

پذیرد ب( می گونه این جامعه   .عرف

آنان ج( خلقت نوع دلیل به

شوند. د( حفظ بیشرتی پوشش در باید و اند خانواده اساسی ارکان زنان
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حجابی-7 بد آثار زیر های گزینه از یک است؟کدام

امنیالف( خدا-نا از شدن خانواده-افرسدگی-دور از شدن طرد

شدن  ب( ارزش خدا-کم از شدن دوستان-دور گروه از شدن طرد

شدن-تنهایی ج(  ارزش گرفنت-کم قرار آزار مورد

شدند( ارزش خدا-کم از شدن امنی--دور  نا

کند.»-8 می ایجاد او دل در را خودش با ارتباط شیرینی خداوند بندد فرو نامحرم به نگاه از را خود چشم کس «هر

است؟از معصومین از یک کدام

علی)ع(ب(  پیامرب)ص(  الف( صادق)ع(ج(امام حسن)ع(امام(دامام

ی-9 َشیفه عبارت در ِبالَْقْوِل »خداوند تَْخَضْعَن َمْعُروفا  َفال َقْوَل  ُقلَْن َو َمرٌَض َقلِْبِه ِفی الَِّذی مخاطبان«َفَیطَْمَع از

نگویند؟ سخن ناز با کسانی چه مقابل در که اند خواسته

جوان الف( مردان

دلخشب( بیامر ص

رانج( هوس   افراد

نامحرماند( ی همه

است؟-01 زندگی عمیق های پرتگاه از یکی حجابی بد چرا

شود.الف( می خدا از انسان دوری باعث چون

کندب( می فراهم گمراه افراد با را فرد دوستی .زمینه

بردج( می بین از را زن واقعی وشخصیت .هویت

گذاردد( می اثر فرد آ؛رامش و خانواده بر مستقیام حجابی .بد

د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

6 1 

7 2

8 3

9 4

11 5
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درسپاسخ تستی آزمون ارزشمندی:6تشریحی نشان

32ص«د»گزینه-1

رود.الف(: می شمار به نیز دیگر بزرگ گناهان ساز زمینه و مقدمه حرام. نگاه نادرست،

: رود.،نادرستب( می شمار به نیز دیگر بزرگ گناهان ساز زمینه و مقدمه حرام. نگاه

نادرستج : به،( نیز دیگر بزرگ گناهان ساز زمینه و مقدمه حرام. رود.نگاه می شمار

رود.د( می شمار به نیز دیگر بزرگ گناهان ساز زمینه و مقدمه حرام. نگاه درست،

32ص«الف»گزینه-2

است.الف(َدرست، خدا از انسان شدن دور حجاب به توجهی بی نتایج مهمترین

است.نادرست، ب(: خدا از انسان شدن دور حجاب به توجهی بی نتایج مهمترین

است.نادرست،ج(: خدا از انسان شدن دور حجاب به توجهی بی نتایج مهمترین

است.نادرست،(:د خدا از انسان شدن دور حجاب به توجهی بی نتایج مهمترین

11ص«ج»گزینه-1

است. انسان رستگاری فقط اسالمی احکام دلیل و معیار نادرست، الف:

نادرست، است.ب: انسان رستگاری فقط اسالمی احکام دلیل و معیار

درست، است.ج: انسان رستگاری فقط اسالمی احکام دلیل و معیار

است.ناد: انسان رستگاری فقط اسالمی احکام دلیل و معیار درست،

14 ص«ب»گزینه-2

زنان به خطاب مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به باتوجه نادرست، است.الف:

است.ب: زنان به خطاب مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به باتوجه ، درست

است.نادرست،ج: زنان به خطاب مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به باتوجه

است.د: زنان به خطاب مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به باتوجه ، نادرست

16 ص«د»گزینه-5
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نادرست، بهالف: برای وهمین است شیطان آگین زهر تیرهای از تیری نامحرم به نگاه صادق)ع(: امام

است. کافی صاحبش کشیدن گمراهی

به برای وهمین است شیطان آگین زهر تیرهای از تیری نامحرم به نگاه صادق)ع(: امام ، نادرست ب:

است. کافی صاحبش کشیدن گمراهی

نادرست، نگاهج( صادق)ع(: گمراهیامام به برای وهمین است شیطان آگین زهر تیرهای از تیری نامحرم به

است. کافی صاحبش کشیدن

درست، گمراهید( به برای وهمین است شیطان آگین زهر تیرهای از تیری نامحرم به نگاه صادق)ع(: امام

است. کافی صاحبش کشیدن

14 ص«ج»گزینه-1

مردا پوشش بودن متفاوت علت نادرست، باشد.الف: می آنان خلقت نوع در زنان و ن

باشد.نادرست،ب: می آنان خلقت نوع در زنان و مردان پوشش بودن متفاوت علت

باشد.درست،ج: می آنان خلقت نوع در زنان و مردان پوشش بودن متفاوت علت

باشد.نادرست،:-د می آنان خلقت نوع در زنان و مردان پوشش بودن متفاوت علت

11و14 ص«د»گزینه-1

خدا. از انسان شدن دور جامعه، در زن شدن ارزش ناامنی،کم بدحجابی: نتایج نادرست، الف:

خدا. از انسان شدن دور جامعه، در زن شدن ارزش ناامنی،کم بدحجابی: نتایج نادرست، ب:

خدا. از انسان شدن دور جامعه، در زن شدن ارزش ناامنی،کم بدحجابی: نتایج نادرست، ج:

خدا.د: از انسان شدن دور جامعه، در زن شدن ارزش ناامنی،کم بدحجابی: نتایج درست،

16 ص«الف»گزینه-6

ارتباط شیرینی خداوند بندد، فرو نامحرم به نگاه از را خود چشم هرکس پیامبر)ص(فرمود: درست، الف:

کند. می ایجاد او دل در را خودش

خود چشم هرکس پیامبر)ص(فرمود: نادرست، ارتباطب: شیرینی خداوند بندد، فرو نامحرم به نگاه از را

کند. می ایجاد او دل در را خودش
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ارتباط شیرینی خداوند بندد، فرو نامحرم به نگاه از را خود چشم هرکس پیامبر)ص(فرمود: نادرست، ج:

کند. می ایجاد او دل در را خودش

نگا از را خود چشم هرکس پیامبر)ص(فرمود: نادرست، خودشد: ارتباط شیرینی خداوند بندد، فرو نامحرم به ه

کند. می ایجاد او دل در را

14 ص«ب»-4

نادرست، بهالف: خطاب بیفتد طمع به دل بیمار شخص که مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به توجه با

است. دل بیمار افراد

، درست کهب: مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به توجه افرادبا به خطاب بیفتد طمع به دل بیمار شخص

است. دل بیمار

، نادرست بهج( خطاب بیفتد طمع به دل بیمار شخص که مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به توجه با

است. دل بیمار افراد

بد( خطاب بیفتد طمع به دل بیمار شخص که مگویید، سخن ناز با پس آیه: معنی به توجه با ، هنادرست

است. دل بیمار افراد

11ص«الف»گزینه-11

کند. می دور خداوند از را ما که است عمیق های پرتگاه از یکی حجاب بی به توجهی بی درست، الف(

کند. می دور خداوند از را ما که است عمیق های پرتگاه از یکی حجاب بی به توجهی بی نادرست، ب(

حجاب بی به توجهی بی ، نادرست کند.ج( می دور خداوند از را ما که است عمیق های پرتگاه از یکی

کند.د( می دور خداوند از را ما که است عمیق های پرتگاه از یکی حجاب بی به توجهی بی نادرست،
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هشتمتستیآزمون زندگانی9درسپیام تدبیر :

بیگانه-1 کشورهای به وابستگی عامل ... و است ... مخاطب جذب برای تجاری بزرگ های َشکت شگرد ترین اصلی

 ؟است

ارساف–مدسازیالف( ترویج

گرایی–مدسازیب(  مرصف

گرایی ج(    مدسازی–مرصف

گرایید( ارساف–مرصف        ترویج

دارد-1 قرار گرایی مرصف اجتامعی زیانهای گروه در مورد ؟کدام

بیگانهالف( کشورهای به وابستگی

 ارسافب(

شدنج( کاَلکمیاب

کشورد( به واردات حد از بیش رشد

؟-3 چیست شمرده مذموم مطلق صورت به را دنیا که افرادی استدَلل

است.  الف( دنیا امکانات از نکردن استفاده به انسان ارزش

خواهند.ب( می آخرت برای را    دنیا

کرد.ج( تالش زندگی گذران ی اندازه به دنیا در باید

بستد( دل دنیا به نباید .اصال

ارساف-4 زیر های گزینه از یک ؟نیستکدام

گرایی مرصف    الف(

پرخوریب(

گراییج(   مد

طلبی د(  تنوع

فرماید:-5 می اند، کرده محروم الهی های نعمت از را خود دلیل بی که کسانی به کریم «قرآن مرصف»ذذذذذ و

؟ است ذ ناپسند اخالق های ّنونه از یکی گرایی

لِِعباِده الف( أخَرَج الله زینة حرَّم من بودن-قل .خسیس

أخَرَج  ب( الله زینة حرَّم من  ارساف.-لِِعباِدهقل

ترسفواج( َل و واَشبوا کلوا بودن–و    .خسیس

ترسفواد( َل و واَشبوا کلوا  ارساف–و

؟-6 شود می مردم خرید توان کاهش سبب چگونه گرایی مرصف

گیردالف( می آنها مال از را برکت خداوند زیاد ارساف دلیل .به

شود. ب( می آن شدن گران نتیجه در و کاَل شدن کمیاب باعث زیاد  خرید
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. ج( کند می گران را اجناس و و کند می طمع فروشنده زیاد خرید دلیل به

یابد. د( می کاهش آنها خرید توان و شود می کم مردم پول زیاد خرید دلیل به

مح-7 ارساف فردی آثار از ها گزینه از یک شودسوبکدام ؟ّنی

محرومیتالف( و فقر

پرخوری  ب(

مردم ج( خرید توان  کاهش

 بیامرید(

ی-8 َشیفه عبارت َمْن »از لِِعَباِدِهُقْل أَْخَرَج الَِّتي اللَِّه ِزيَنَة شود؟«َحرََّم می برداشت مطلب کدام

دنیا  الف( به توجهی بی در افراط از نهی

نامحرمب( مقابل در ها زینت شدن آشکار از نهی

حرامج( ازمال استفاده از نهی

هاد( ازنعمت نکردن استفاده درست

می-9 نشان خود از جامعه اقشار سایر به نسبت بیشرتی تاثیرپذیری مدها با مواجهه در جامعه از گروه کدام

دهند؟

ها الف( زن

مردهاب(

مشهورج( افراد و   هرنمندان

جواناند( و نوجوانان

؟-01 آورد حساب به فرهنگی تهاجم موارد از توان می را زیر های گزینه از یک کدام

مدگراییالف(

گراییب( زیبا

پوشیج( شیک

طلبید( تنوع
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د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

6 1 

7 2

8 3

9 4

11 5

. 

  



هشتم آسمانی پیام شده بندی طبقه تستی های 57سوال

درسپاسخ تستی آزمون زندگانی:4تشریحی تدبیر

32و33ص«ب»گزینه-1

موجبالف(: گرایی مصرف و است سازی مد مخاطبان جذب برای بزرگ های شرکت شگرد نادرست،

شود. می بیگانه کشورهای به وابستگی

: وابستگی،درستب( موجب گرایی مصرف و است سازی مد مخاطبان جذب برای بزرگ های شرکت شگرد

شود. می بیگانه کشورهای به

نادرستج : وابستگی،( موجب گرایی مصرف و است سازی مد مخاطبان جذب برای بزرگ های شرکت شگرد

شود. می بیگانه کشورهای به

هاید( شرکت شگرد بهنادرست، وابستگی موجب گرایی مصرف و است سازی مد مخاطبان جذب برای بزرگ

شود. می بیگانه کشورهای

33ص«ج»گزینه-2

است.الف(َنادرست، کاالها شدن کمیاب گرایی مصرف اجتماعی های زیان

است.نادرست، ب(: کاالها شدن کمیاب گرایی مصرف اجتماعی های زیان

هایدرست،ج(: است.زیان کاالها شدن کمیاب گرایی مصرف اجتماعی

است.نادرست،(:د کاالها شدن کمیاب گرایی مصرف اجتماعی های زیان

12ص«الف»گزینه-1

امکانات از نکردن استفاده انسان ارزش اند دانسته مذموم مطلق رابطور دنیا که کسانی استدالل درست، الف:

است. دنیا

نادرست، کسانیب: امکاناتاستدالل از نکردن استفاده انسان ارزش اند دانسته مذموم مطلق رابطور دنیا که

است. دنیا

نادرست، امکاناتج: از نکردن استفاده انسان ارزش اند دانسته مذموم مطلق رابطور دنیا که کسانی استدالل

است. دنیا
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دانستهناد: مذموم مطلق رابطور دنیا که کسانی استدالل امکاناتدرست، از نکردن استفاده انسان ارزش اند

است. دنیا

16ص«د»گزینه-2

باشد. نمی اسراف طلبی تنوع ام باشد می اسراف مدگرایی و پرخوری و گرایی مصرف درست، الف:

باشد.ب: نمی اسراف طلبی تنوع ام باشد می اسراف مدگرایی و پرخوری و گرایی مصرف ، درست

باشد.درست،ج: نمی اسراف طلبی تنوع ام باشد می اسراف مدگرایی و پرخوری و گرایی مصرف

باشد.د: نمی اسراف طلبی تنوع ام باشد می اسراف مدگرایی و پرخوری و گرایی مصرف ، نادرست

15ص«ب»گزینه-5

فر می کنند می محروم الهی نعمت از دلیل بی که کسانی درمورد خداوند نادرست، زینةالف: حرم من قل ماید:

اسراف. لعباده، اخرج التی اهّلل

زینة حرم من قل فرماید: می کنند می محروم الهی نعمت از دلیل بی که کسانی درمورد خداوند ، درست ب:

اسراف. لعباده، اخرج التی اهّلل

نادرست، فرمایج( می کنند می محروم الهی نعمت از دلیل بی که کسانی درمورد زینةخداوند حرم من قل د:

اسراف. لعباده، اخرج التی اهّلل

نادرست، زینةد( حرم من قل فرماید: می کنند می محروم الهی نعمت از دلیل بی که کسانی درمورد خداوند

اسراف. لعباده، اخرج التی اهّلل

11ص«ب»گزینه-1

ک کاالها کنندو خرید زیاد مردم شود می باعث گرایی مصرف نادرست، گرانالف: ها کاال نتیجه در شودو میاب

شود. می

میدرست،ب: گران ها کاال نتیجه در شودو کمیاب کاالها کنندو خرید زیاد مردم شود می باعث گرایی مصرف

شود.

گراننادرست،ج: ها کاال نتیجه در شودو کمیاب کاالها کنندو خرید زیاد مردم شود می باعث گرایی مصرف

شود. می
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گراننادرست،:-د ها کاال نتیجه در شودو کمیاب کاالها کنندو خرید زیاد مردم شود می باعث گرایی مصرف

شود. می

11ص«ج»گزینه-1

های زیان از مردم خرید توان کاهش اسراف، فردی ازآثار بیماری و پرخوری محرومیت، و فقر درست، الف:

است. اسراف اجتماعی

و پرخوری محرومیت، و فقر درست، هایب: زیان از مردم خرید توان کاهش اسراف، فردی ازآثار بیماری

است. اسراف اجتماعی

های زیان از مردم خرید توان کاهش اسراف، فردی ازآثار بیماری و پرخوری محرومیت، و فقر نادرست، ج:

است. اسراف اجتماعی

کاهش اسراف، فردی ازآثار بیماری و پرخوری محرومیت، و فقر نادرست، هاید: زیان از مردم خرید توان

است. اسراف اجتماعی

15ص«الف»گزینه-6

را پاکیزه های ی روز و آفریده بندگان بر راکه های زینت کسی چه آیه:بگو معنی به توجه با درست، الف:

باشد. می دنیا به توجهی بی افراط از نهی به مربوط کرده حرام

چه آیه:بگو معنی به توجه با نادرست، حرامب: را پاکیزه های ی روز و آفریده بندگان بر راکه های زینت کسی

باشد. می دنیا به توجهی بی افراط از نهی به مربوط کرده

حرام را پاکیزه های ی روز و آفریده بندگان بر راکه های زینت کسی چه آیه:بگو معنی به توجه با نادرست، ج:

دن به توجهی بی افراط از نهی به مربوط باشد.کرده می یا

حرام را پاکیزه های ی روز و آفریده بندگان بر راکه های زینت کسی چه آیه:بگو معنی به توجه با نادرست، د:

باشد. می دنیا به توجهی بی افراط از نهی به مربوط کرده

16ص«د»-4

نادرست، بیالف: پذیری تاثیر مدها با مواجه در طلبی تنوع دلیل به جوانان و افرادنوجوانان سایر از شتر

دهند. می نشان ازخود جامعه
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، نادرست جامعهب: افراد سایر از بیشتر پذیری تاثیر مدها با مواجه در طلبی تنوع دلیل به جوانان و نوجوانان

دهند. می نشان ازخود

، نادرست سایج( از بیشتر پذیری تاثیر مدها با مواجه در طلبی تنوع دلیل به جوانان و جامعهنوجوانان افراد ر

دهند. می نشان ازخود

جامعهد( افراد سایر از بیشتر پذیری تاثیر مدها با مواجه در طلبی تنوع دلیل به جوانان و نوجوانان ، درست

دهند. می نشان ازخود

14ص«الف»گزینه-11

است. فرهنگی تهاجم از ای نمونه مدگرایی درست، الف(

ای نمونه مدگرایی نادرست، است.ب( فرهنگی تهاجم از

است. فرهنگی تهاجم از ای نمونه مدگرایی ، نادرست ج(

است.د( فرهنگی تهاجم از ای نمونه مدگرایی نادرست،
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هشتمتستیآزمون گرانبها11درسپیام رسمایه دو :
است-1 گزینه کدام آخرت و دنیا در خوشبختی برای ما رسمایۀ ؟اولین

 اندیشیدننعمتالف(

   معلمنعمتب(

مادرنعمت ج(    پدرو

  عمرنعمتد(

چیست-1 کنند می فردا و امروز کارهایشان انجام در افراد بعضی که این علت ترین ؟مهم

تنبلیالف(

درکارهاب( اولویت  نداشنت

هدفیج( بی

نظمید( بی

ی-3 َشیفه عبارت به توجه تََرْكُت»با ِفيََم َصاِلًحا أَْعَمُل نعمتی«لََعِّلي چه از جمله این گویندگان

نکرده ؟استفاده اند

عقل  الف(

   عمرب(

جوانیج(

سالمتید(

علی-4 ؟)ع(امام اند کرده تشبیه ابر به را ها فرصت جهت چه از

ابرها رسیع حرکت به ما توجه عدم    الف(

ابرهاب( آرام حرکت

ابرها ج( بودن حرکت   در

ابرهاد( نبودن دسرتس  در

؟-5 شود می کارها در عجله از ناشی اضطراب ایجاد سبب گزینه کدام

کردن  الف( فردا و امروز

کارها  ب( کامل ندادن نداشنتانجام

هدفج(   نداشنت

هاد( اولویت به توجهی     بی

فرمایند:-6 می )ع( علی شمرید»حرضت غنیمت را خوب های فرصت پس گذرند می ... مانند ها یکی.«فرصت و

که است این کنند می فردا و امروز کارها در که افرادی های نشانه  ...از

دهند.–ابرهاالف( ّنی انجام وقتش در را کارها

دهند.–بادها ب( ّنی انجام وقتش در را  کارها
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گیرند.–ابرها ج( ّنی نظر در را ها اولویت کارها انجام در

گیرند.–بادها د( ّنی نظر در را ها اولویت کارها انجام در

َشیفه-7 آیه صالِحا  »خداوند أعمل لعلّی ُارجعون ربِّ قال املوت أَحَدهم جاءَ إذا فرموده«حتی کسانی چه درباره را

است؟

شوند.الف( می ارساف دچار و نکرده دفت الهی های نعمت از استفاده اندازه و نوع  در

دا  ب( ّنی را خود عمر واقعی دهند.ارزش می دست از دلیل بی را زندگی های فرصت و نند

کنند ج( می محروم دلیل بی را خود و کرده گردانی روی هستند حالل حتی که الهی های نعمت  .از

ود( کرده عمل توانند می دوباره مرگ از پس کنند می کنندگامن جربان را خود  . دنیای

چیست؟-8 شود می خود عمر از انسان بهرت وری بهره سبب که حیوان و انسان متایز وجه ترین مهم

گفنت  الف( سخن توانایی

انسانب( بودن هدایت قابل

بودنج( انسانعاطفی

بودند( انسانعاقل

؟-9 چیست تفکر نتیجه )ع( علی املومنین امیر فرمایش به توجه با

خدا الف( های نعمت شناخت

صالحب( عمل

گذاریج(   شکر

تقوید(

؟-01 کیست از حدیث است»این برتر عبادت طوَلنی ساعتهای از تفکر ؟«ساعتی

اکرم)ص(الف( علی)ع(ب(پیامرب صادق)ع(ج(امام حسن)ع(د(امام امام
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درستشریحیپاسخ تستی گرانبها:11آزمون رسمایه دو

 24ص«د»گزینه-1

است.الف(: عمر نعمت آخرت و دنیا در خوشبختی برای ما سرمایه اولین نادرست،

: است.،نادرستب( عمر نعمت آخرت و دنیا در خوشبختی برای ما سرمایه اولین

نادرستج : خوشبختی،( برای ما سرمایه است.اولین عمر نعمت آخرت و دنیا در

است.د( عمر نعمت آخرت و دنیا در خوشبختی برای ما سرمایه اولین درست،

26ص«ج»گزینه-2

والف(َنادرست، امروز همواره دهدو نمی انجام وقتش در را کارش نکرده تعیین خود برای هدفی که کسی

کند. می فردا

خودنادرست، ب(: برای هدفی که وکسی امروز همواره دهدو نمی انجام وقتش در را کارش نکرده تعیین

کند. می فردا

فردادرست،ج(: و امروز همواره دهدو نمی انجام وقتش در را کارش نکرده تعیین خود برای هدفی که کسی

کند. می

هموارنادرست،(:د دهدو نمی انجام وقتش در را کارش نکرده تعیین خود برای هدفی که فرداکسی و امروز ه

کند. می

61ص«ب»گزینه-1

استفاده عمر نعمت از آورم، جای به کردم ترک که را شایسته کارهای شاید آیه: معنی به توجه با نادرست، الف:

اند. نکرده

درست، استفادهب: عمر نعمت از آورم، جای به کردم ترک که را شایسته کارهای شاید آیه: معنی به توجه با

اند.نکرده

نادرست، استفادهج: عمر نعمت از آورم، جای به کردم ترک که را شایسته کارهای شاید آیه: معنی به توجه با

اند. نکرده
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استفادهناد: عمر نعمت از آورم، جای به کردم ترک که را شایسته کارهای شاید آیه: معنی به توجه با درست،

اند. نکرده

61ص«لف»گزینه-2

درست، است.الف: کرده تشبیه ابرها به سریع حرکت توجه عدم علت به ها علی)ع(فرصت امام

است.ناب: کرده تشبیه ابرها به سریع حرکت توجه عدم علت به ها علی)ع(فرصت امام ، درست

است.نادرست،ج: کرده تشبیه ابرها به سریع حرکت توجه عدم علت به ها علی)ع(فرصت امام

امامد: ، است.نادرست کرده تشبیه ابرها به سریع حرکت توجه عدم علت به ها علی)ع(فرصت

62ص«د»گزینه-5

باشد. داشته عجله خود ی کارها در انسان شود می کارهاموجب ها اولویت به توجهی بی نادرست، الف:

باشد. داشته عجله خود ی کارها در انسان شود می کارهاموجب ها اولویت به توجهی بی ، نادرست ب:

نادرست، باشد.ج( داشته عجله خود ی کارها در انسان شود می کارهاموجب ها اولویت به توجهی بی

درست، داشد( عجله خود ی کارها در انسان شود می کارهاموجب ها اولویت به توجهی باشد.بی ته

62و61ص«الف»گزینه-1

می فردا و امروز که های نشانه از یکی گذرندو می ابرها مانند ها علی)ع(فرصت امام درست، الف:

دهد. نمی انجام وقتش در را کنند،کارهایش

مینادرست،ب: فردا و امروز که های نشانه از یکی گذرندو می ابرها مانند ها علی)ع(فرصت امام

دهد.کنند،کارها نمی انجام وقتش در را یش

مینادرست،ج: فردا و امروز که های نشانه از یکی گذرندو می ابرها مانند ها علی)ع(فرصت امام

دهد. نمی انجام وقتش در را کنند،کارهایش

مینادرست،د: فردا و امروز که های نشانه از یکی گذرندو می ابرها مانند ها علی)ع(فرصت امام

نمی انجام وقتش در را دهد. کنند،کارهایش

61ص«ب»گزینه-1
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دنیا به مرا پروردگارا گوید: می رسد، می فرا آنان از یکی مرگ که هنگامی آیه: معنی باتوجه نادرست، الف:

خود عمر واقعی ارزش که کسانی مرد در آیه این آورم، جای به کردم ترک که ای شایسته کارهای شاید، برگردان

دهند.را می دست از دلیل بی زندگی های فرصت دانندو نمی

دنیا به مرا پروردگارا گوید: می رسد، می فرا آنان از یکی مرگ که هنگامی آیه: معنی باتوجه درست، ب:

خود عمر واقعی ارزش که کسانی مرد در آیه این آورم، جای به کردم ترک که ای شایسته کارهای شاید، برگردان

دانن نمی دهند.را می دست از دلیل بی زندگی های فرصت دو

دنیا به مرا پروردگارا گوید: می رسد، می فرا آنان از یکی مرگ که هنگامی آیه: معنی باتوجه نادرست، ج:

خود عمر واقعی ارزش که کسانی مرد در آیه این آورم، جای به کردم ترک که ای شایسته کارهای شاید، برگردان

فرصت دانندو نمی دهند.را می دست از دلیل بی زندگی های

دنیا به مرا پروردگارا گوید: می رسد، می فرا آنان از یکی مرگ که هنگامی آیه: معنی باتوجه نادرست، د:

خود عمر واقعی ارزش که کسانی مرد در آیه این آورم، جای به کردم ترک که ای شایسته کارهای شاید، برگردان

ز های فرصت دانندو نمی دهند.را می دست از دلیل بی ندگی

65ص«د»گزینه6

است.1 اندیشیدن و تعقل قدرت گیاهان، و حیوانات با انسان های تفاوت از یکی نادرست، لف:

است. اندیشیدن و تعقل قدرت گیاهان، و حیوانات با انسان های تفاوت از یکی نادرست، ب:

حیوانات با انسان های تفاوت از یکی نادرست، است.ج: اندیشیدن و تعقل قدرت گیاهان، و

است. اندیشیدن و تعقل قدرت گیاهان، و حیوانات با انسان های تفاوت از یکی درست، د:

65ص«ب»-4

نادرست، خواند.الف: می فرا آن به عمل و نیکی سوی به را انسان تفکر نتیجه علی)ع(: امام

، درست بهب: را انسان تفکر نتیجه علی)ع(: خواند.امام می فرا آن به عمل و نیکی سوی

، نادرست خواند.ج( می فرا آن به عمل و نیکی سوی به را انسان تفکر نتیجه علی)ع(: امام

خواند.د( می فرا آن به عمل و نیکی سوی به را انسان تفکر نتیجه علی)ع(: امام ، نادرست
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65ص«الف»گزینه-11

ساعتی پیامبر)ص(فرمود: درست، است.الف( برتر تفکر بدون کردن عبادت طوالنی های ساعت از تفکر

است. برتر تفکر بدون کردن عبادت طوالنی های ساعت از تفکر ساعتی پیامبر)ص(فرمود: نادرست، ب(

است. برتر تفکر بدون کردن عبادت طوالنی های ساعت از تفکر ساعتی پیامبر)ص(فرمود: ، نادرست ج(

پیامبر)ص(فرمد( است.نادرست، برتر تفکر بدون کردن عبادت طوالنی های ساعت از تفکر ساعتی ود:
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هشتمتستیآزمون زبان11درسپیام های آفت :
ایم-1 شده گناهی چه مرتکب باشد، نداشته واقعیت که حالی در کنیم، بدگویی دیگران رس پشت ؟اگر

تهمتالف( و دروغ

   غیبتب(

   تهمت ج(

  دروغد(

است-1 زبان آفات از یک کدام به مربوط زیر ؟توضیحات

شود............» می فراهم دیگر گناهان افزایش زمینه و پاشد می دیگران دل در را دشمنی و کینه .«بذر

کردنالف( غیبت

 دروغگوییب(

زدنج( تهمت

گویید(   ناسزا

؟-3 چیست غیبت درمان راه بهرتین

طرفالف( از خواسنت عذر و کردن .توبه

آنب( عواقب به     .توجه

عیبج( کاستیاز و نباشیمهای غافل خود .های

مید( زندگی از از برکاتی چه اینکه به .رودتوجه

؟-4 داند می چیزی چه در را ها زشتی همه کلید )ع( عسکری حسن امام

دروغ    الف(

تهمتب(

  غیبت ج(

گویید( ناسزا

رواج-5 بد نتایج از مورد ناسزاگویی »کدام و ؟است«فحاشی

حافظه  الف( شدن ضعیف

حیا  ب( رفنت بین از

مردهج( برادر گوشت   خوردن

انگیزهد( رفنت بین     از

گفنت-6 دروغ پیامدهای از زیر های گزینه از یک ؟نیستکدام

حافظه.الف( شدن ضعیف

مالی. ب( توان  کاهش
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تنهایی. ج(

انسان. د( عمر شدن کوتاه

نابودی-7 باعث گفنت دروغ ؟ایامنچرا شود می خدا از شدن دور و انسان

شود.الف می دور خدا از دروغگو نتیجه در و کند می سیاه را انسان درون  گناه

کنند.  ب( می دور خدا از را او که هستند منحرف افراد دروغگو انسان همنشین

آوردج( می خود همراه زیادی گناهان  .دروغ

شودد( می گرفته دروغگو افراد از توبه  . فرصت

؟-8 نکند اصالح را خود خطای اند کرده بازگو را او عیب که فردی شود می باعث غیبت چرا

دهد.  الف( می دست از را دیگران به اعتامدش

دهد.ب( می دست از خود اصالح برای را اش انگیزه

شودج( می او لجبازی سبب دیگران بد .رفتار

شود.د( می قطع خوب افراد با ارتباطش و شود می منزوی

؟-9 دهد می یاد ما به را اخالقی رذیله کدام درمان راهکار املثل رضب این

پرست» خود ای مگو را مردم هستعیب تو دنبال به هم جویی «عیب

هوش» و عقل داری و خردمندی پوش     اگر پرده را ها عیب «تاتوانی

تهمت الف(

غیبتب(

  دروغج(

گویی د( ناسزا

اکرم-01 رسول حدیث به توجه ؟با است کرده حرام کسانی چه بر را بهشت خداوند )ص(

زبانج(بدحجابب(دروغگوالف( کنندهد(بد غیبت
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درسپاسخ تستی آزمون زبان:11تشریحی های آفت

52ص«الف»گزینه-1

شود.الف(: می دروغ هم و تهمت هم باشد نداشته واقعیت بگوییم سردیگران پشت مطلبی اگر درست،

: بگوییم،نادرستب( سردیگران پشت مطلبی شود.اگر می دروغ هم و تهمت هم باشد نداشته واقعیت

نادرستج : شود.،( می دروغ هم و تهمت هم باشد نداشته واقعیت بگوییم سردیگران پشت مطلبی اگر

شود.د( می دروغ هم و تهمت هم باشد نداشته واقعیت بگوییم سردیگران پشت مطلبی اگر نادرست،

50ص«د»گزینه-2

فراهمالف(َنادرست، دیگر گناهان افزایش زمینه و پاشد، می دیگران دل در را دشمنی و کینه بذر گویی ناسزا

شود. می

فراهمنادرست، ب(: دیگر گناهان افزایش زمینه و پاشد، می دیگران دل در را دشمنی و کینه بذر گویی ناسزا

شود. می

فراهمدرست،ناج(: دیگر گناهان افزایش زمینه و پاشد، می دیگران دل در را دشمنی و کینه بذر گویی ناسزا

شود. می

میدرست،(:د فراهم دیگر گناهان افزایش زمینه و پاشد، می دیگران دل در را دشمنی و کینه بذر گویی ناسزا

.شود

11ص«ج»گزینه-1

آن غیبت درمان راه بهترین نادرست، غافلالف: خود های کاستی و ها عیب از گاه هیچ انسان که است

نباشد.

نادرست، نباشد.ب: غافل خود های کاستی و ها عیب از گاه هیچ انسان که است آن غیبت درمان راه بهترین

درست، نباشد.ج: غافل خود های کاستی و ها عیب از گاه هیچ انسان که است آن غیبت درمان راه بهترین

نباشد.ناد: غافل خود های کاستی و ها عیب از گاه هیچ انسان که است آن غیبت درمان راه بهترین درست،

64ص«لفا»گزینه-2
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دروغ آن کلید که اند شده جمع ای خانه در همگی ها زشتی عسگری)ع(فرمود: حسن امام درست، الف:

است.

درناب: همگی ها زشتی عسگری)ع(فرمود: حسن امام ، دروغدرست آن کلید که اند شده جمع ای خانه

است.

دروغنادرست،ج: آن کلید که اند شده جمع ای خانه در همگی ها زشتی عسگری)ع(فرمود: حسن امام

است.

دروغد: آن کلید که اند شده جمع ای خانه در همگی ها زشتی عسگری)ع(فرمود: حسن امام ، نادرست

است.

44ص«ب»گزینه-5

برود.الف: میان از حیا که شود می باعث جامعه در ناسزاگویی و زشت کلمات رواج نادرست،

برود. میان از حیا که شود می باعث جامعه در ناسزاگویی و زشت کلمات رواج ، درست ب:

نادرست، برود.ج( میان از حیا که شود می باعث جامعه در ناسزاگویی و زشت کلمات رواج

نادرست، کد( برود.رواج میان از حیا که شود می باعث جامعه در ناسزاگویی و زشت لمات

64ص«د»گزینه-1

است. حافظه کم دروغگو وانسان شود، ی ضعیف اش حافظه گوید می دروغ که کسی درست، الف:

رود.درست،ب: می انسان زندگی از برکت که چرا شود می تنگدستی و فقر موجب گفتن دروغ

شود.انساندرست،ج: می تنها و دهد می دست از را دوستانش دوغگو

شود.نادرست،د: نمی انسان عمر شدن کوتاه باعث گفتن دروغ

64ص«ج»گزینه-1

ایمان نابودی و کند می فراموش وخدارا دهد انجام را دیگر گناهان شود می باعث گفتن دروغ نادرست، الف:

. شود می او

شو می باعث گفتن دروغ نادرست، ایمانب: نابودی و کند می فراموش وخدارا دهد انجام را دیگر گناهان د

. شود می او
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او ایمان نابودی و کند می فراموش وخدارا دهد انجام را دیگر گناهان شود می باعث گفتن دروغ درست، ج:

. شود می

م فراموش وخدارا دهد انجام را دیگر گناهان شود می باعث گفتن دروغ نادرست، اود: ایمان نابودی و کند ی

. شود می

41ص«ج»گزینه-6

را1 اشتباهش کار است ممکن بدانند را او اشتباه دیگران ندارد دوست کرده اشتباهی که کسی نادرست، لف:

را اشتباهش تا ماند نمی باقی او برای ای انگیزه دانند می را او های عیب همه بداند که همین اما کند جبران

کند. ترک

را اشتباهش کار است ممکن بدانند را او اشتباه دیگران ندارد دوست کرده اشتباهی که کسی نادرست، ب:

را اشتباهش تا ماند نمی باقی او برای ای انگیزه دانند می را او های عیب همه بداند که همین اما کند جبران

کند. ترک

اشتباه دیگران ندارد دوست کرده اشتباهی که کسی درست، راج: اشتباهش کار است ممکن بدانند را او

را اشتباهش تا ماند نمی باقی او برای ای انگیزه دانند می را او های عیب همه بداند که همین اما کند جبران

کند. ترک

را اشتباهش کار است ممکن بدانند را او اشتباه دیگران ندارد دوست کرده اشتباهی که کسی نادرست، د:

ه اما کند راجبران اشتباهش تا ماند نمی باقی او برای ای انگیزه دانند می را او های عیب همه بداند که مین

کند. ترک

41ص«ب»-4

نادرست، دیگرانالف: برای ها عیب نداریم حق ما است دیگران های عیب گفتن و کردن غیبت درمورد شعر

کنیم. بازگو

، درست هایب: عیب گفتن و کردن غیبت درمورد دیگرانشعر برای ها عیب نداریم حق ما است دیگران

کنیم. بازگو

، نادرست دیگرانج( برای ها عیب نداریم حق ما است دیگران های عیب گفتن و کردن غیبت درمورد شعر

کنیم. بازگو
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دیگراند( برای ها عیب نداریم حق ما است دیگران های عیب گفتن و کردن غیبت درمورد شعر ، نادرست

ک نیم.بازگو

44ص«ج»گزینه-11

است. کرده حرام زبان بد دهنده فحش هر بر را بهشت خداوند پیامبر)ص(فرمود: نادرست، الف(

است. کرده حرام زبان بد دهنده فحش هر بر را بهشت خداوند پیامبر)ص(فرمود: نادرست، ب(

زبان بد دهنده فحش هر بر را بهشت خداوند پیامبر)ص(فرمود: ، درست است.ج( کرده حرام

است.د( کرده حرام زبان بد دهنده فحش هر بر را بهشت خداوند پیامبر)ص(فرمود: نادرست،
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هشتمتستیآزمون کار12درسپیام ارزش :

فیَن»آیۀ-1 للُمطفَّ کند«َویل  می رسزنش را کسانی  ؟چه

کنندگانغیبت الف(

    کنندگانمسخره ب(

گویان ج(    ناسزا

فروشاند(   کم

است-1 کوشش و کار مثرات از گزینه ؟کدام

انفاق الف( برای توانایی

اجتامعیب( تخلفات و جرائم از     جلوگیری

اجتامعیج( مشکالت ساخنت طرف بر

استد( صحیح موارد  همه

است-3 ذذذذ آن جزء نه که دارد جزء ده  .عبادت

خواندنالف(   ّناز

صالحب(   عمل

کسبکارج( حاللو

گرفنتد( روزه

اسالم-4 قبول مورد دیدگاه کدام حالل( روزی کسب برای تالش مورد) در معصومین سفارش به توجه ؟ با است

دانند می آن امکانات از نکردن استفاده و دنیا به توجهی بی در را خود ارزش که هستند افرادی     .الف(

کنند.ب( می استفاده آن از اولیه نیاز رفع قدر به و کنند می تالش حالل روزی کسب برای که افرادی

کنند. ج( می استفاده خواهند می که مقدار و نحو هر به و آورند می دست به حالل طریق از را مالی که افرادی

  

مید( دست کاری هر به روزی کسب برای که ندارندافرادی توجهی َشعی قوانین به و  .زنند

کند-5 پاک را دیگری ........ تواند ّنی ذذذذ کار اما است ......... کند می پاک را گناهان ؟آنچه

حرام  الف( ، حرام نیک، .کار

حالل  ب( ،حالل، کارنیک

حرام،ج(     کارنیک،حالل،

حاللد( بد،حرام، کار

حرام-6 زیر اموال از یک ؟نیستکدام

گذارند.الف( می کم خود اجناس مقدار در که افرادی پول

کنند. ب( می کوتاهی وظایفشان انجام در که افرادی  پول

. ج( کنند می تبلیغ خود اجناس فروش برای که افرادی پول

که د( افرادی میاجناسپول خوب جنس جای به کیفیت فروشند.بی
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؟-7 چیست آن شدن زیاد و مال برکت ی رابطه )ع( رضا امام حدیث به توجه با

آنالف شدن زیاد یعنی پول کردن پیدا  .برکت

نیست  ب( پول زیاد مقدار معنی به .برکت

چونج( شود ّنی زیاد مقدارش حرام استمال برکت  .بی

استد( برکت با چون شود می زیاد حالل  . مال

حدیث-8 اصلی پیام به گزینه کدام حالل کار و کسب و دعا ی رابطه مورد در )ص( پیامرب حدیث به توجه با

؟ است تر نزدیک

گردد.  الف( می دعا شدن مستجاب سبب حالل مال مرصف

کنیم.ب( تالش نیازمان رفع برای هم خودمان کردن دعا کنار در

شودج( می شخص دعای شدن مستجاب مانع حرام . مال

شودد( می خدا به شدن نزدیک سبب حالل روزی .کسب

؟-9 شود می چیزی چه باعث خیر کارهای در حرام اموال از استفاده

است. الف( محفوظ خداوند نزد فرد خیر کار ارزش

اصالحب( برای شود می ای فرد.مقدمه

شودج( می افزوده فرد گناهان  .به

شود د( ّنی نوشته او برای حرام،دیگر مال کسب .گناه

چرا-11 )ع( باقر امام فرمایش به توجه استبا عبادت کردن ؟کار

شود الف( می وثروت درآمد صاحب کردن کار با .انسان

کندب( می نیاز بی دیگران از را اش وخانواده خود کردن کار با .انسان

.ج( شود می ورزیده و قوی صاحب کردن کار با انسان

دچار د( کردن کار با شود.انسان ّنی گناه و معصیت
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درسپاسخ تستی آزمون کار:14تشریحی ارزش

322ص«د»گزینه-1

بهالف(: توجه با کلمهنادرست، فروشان کم بر وای آیه: است.«:مطففین»معنی فروشان کم

: کلمه،نادرستب( فروشان کم بر وای آیه: معنی به توجه است.«:مطففین»با فروشان کم

نادرستج : کلمه،( فروشان کم بر وای آیه: معنی به توجه است.«:مطففین»با فروشان کم

واید( آیه: معنی به توجه با کلمهدرست، فروشان کم است.«:مطففین»بر فروشان کم

52ص«د»گزینه-2

والف(َنادرست، ازجرایم اجتماعی،جلوگیری مشکالت ساختن انفاق،برطرف برای توانایی : کردن کار ثمرات از

است. اجتماعی تخلفات

مشکالتنادرست، ب(: ساختن انفاق،برطرف برای توانایی : کردن کار ثمرات واز ازجرایم اجتماعی،جلوگیری

است. اجتماعی تخلفات

ودرست،ناج(: ازجرایم اجتماعی،جلوگیری مشکالت ساختن انفاق،برطرف برای توانایی : کردن کار ثمرات از

است. اجتماعی تخلفات

ودرست،(:د ازجرایم اجتماعی،جلوگیری مشکالت ساختن انفاق،برطرف برای توانایی : کردن کار ثمرات از

است. اجتماعی تخلفات

19ص«ج»گزینه-1

است. حالل کسب و کار آن، جزء نُه که دارد جزء ده عبادت نادرست، الف:

نادرست، است.ب: حالل کسب و کار آن، جزء نُه که دارد جزء ده عبادت

درست، است.ج: حالل کسب و کار آن، جزء ُنه که دارد جزء ده عبادت

جزءناد: ده عبادت است.درست، حالل کسب و کار آن، جزء نُه که دارد

41ص«ب»گزینه-2

استفاده آن از نیازاولیه قدر وبه کند می تالش حالل روزی کسب برای که کسی اسالم نظر از نادرست، الف:

کند. می
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آنب: از نیازاولیه قدر وبه کند می تالش حالل روزی کسب برای که کسی اسالم نظر از ، میدرست استفاده

کند.

مینادرست،ج: استفاده آن از نیازاولیه قدر وبه کند می تالش حالل روزی کسب برای که کسی اسالم نظر از

کند.

مید: استفاده آن از نیازاولیه قدر وبه کند می تالش حالل روزی کسب برای که کسی اسالم نظر از ، نادرست

کند.

46ص«الف»گزینه-5

درست، پاکالف: را دیگری حرام تواند نمی حرام کار اما است، نیک کارهای کند، می پاک را گناهان آنچه

کند.

پاک را دیگری حرام تواند نمی حرام کار اما است، نیک کارهای کند، می پاک را گناهان آنچه ، نادرست ب:

کند.

نادرست، کارج( اما است، نیک کارهای کند، می پاک را گناهان کند.آنچه پاک را دیگری حرام تواند نمی حرام

نادرست، کند.د( پاک را دیگری حرام تواند نمی حرام کار اما است، نیک کارهای کند، می پاک را گناهان آنچه

ج-1 44ص«گزینه

است. حرام گذارند می کم خود اجناس در که افرادی پول درست، الف:

وظایفشاندرست،ب: انجام در که افرادی است.پول کنندحرام می کوتاهی

نیست.نادرست،ج: حرام کنند می تبلیغ خد اجناس فروش که افرادی پول

است.درست،د: حرام فروشند می خوب اجناس جای به را کیفیت بی اجناس در که افرادی پول

44ص«ب»گزینه-1

برکت آید می بدست حرام از که مالی رضا)ع( امام سخن به بنا نادرست، شدنالف: زیاد برکت از منظور ندارد

باشد. نمی پول

شدندرست،ب: زیاد برکت از منظور ندارد برکت آید می بدست حرام از که مالی رضا)ع( امام سخن به بنا

باشد. نمی پول
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شدننادرست،ج: زیاد برکت از منظور ندارد برکت آید می بدست حرام از که مالی رضا)ع( امام سخن به بنا

ب نمی اشد.پول

شدندرست،ناد: زیاد برکت از منظور ندارد برکت آید می بدست حرام از که مالی رضا)ع( امام سخن به بنا

باشد. نمی پول

44ص«ج»گزینه-6

شود. می دعا شدن قبول مانع حرام پیامبر)ص(:مال سخن بنا نادرست، الف:

می دعا شدن قبول مانع حرام پیامبر)ص(:مال سخن بنا نادرست، شود.ب:

شود. می دعا شدن قبول مانع حرام پیامبر)ص(:مال سخن بنا درست، ج:

شود. می دعا شدن قبول مانع حرام پیامبر)ص(:مال سخن بنا نادرست، د:

46ص«ج»گزینه-4

شود.1 می افزوده فرد گناه به خیر کار در حرام مال ار استفاده نادرست، لف:

در حرام مال ار استفاده نادرست، شود.ب: می افزوده فرد گناه به خیر کار

شود. می افزوده فرد گناه به خیر کار در حرام مال ار استفاده درست، ج:

شود. می افزوده فرد گناه به خیر کار در حرام مال ار استفاده نادرست، د:

41ص«ب»گزینه-11

خود1 خانواده کردن کار با انسان باقر)ع(: امام سخن به بنا نادرست، سازد.لف: می نیاز بی دیگران از

سازد. می نیاز بی دیگران از خود خانواده کردن کار با انسان باقر)ع(: امام سخن به بنا درست، ب:

سازد. می نیاز بی دیگران از خود خانواده کردن کار با انسان باقر)ع(: امام سخن به بنا نادرست، ج:

انسان باقر)ع(: امام سخن به بنا نادرست، سازد.د: می نیاز بی دیگران از خود خانواده کردن کار با
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هشتمتستیآزمون ها13درسپیام گنج کلید :
است-1 کسی چه دعای اجابت به دعا ترین  ؟نزدیک

.الف( کند دعا آداب رعایت با که  کسی

کهب( .ابتداکسی کند دعا دیگران    برای

کند  ج( َشوع صلوات با را دعا که     .کسی

دهدد( صدقه دعا از قبل که   .کسی

بشامریم-1 غنیمت کردن دعا برای را زمان کدام است بهرت معصوم حدیث به توجه ؟با

باطلالف( علیه حق جنگ    هنگام

سفرب(     در

بیامریج( هنگام

گرفنتد( وضو  هنگام

کیست؟-3 از حدیث رسید»این آن به توان ّنی دعا با جز که است جایگاهی مرتبه بلند خداوند  .«نزد

)ص( اکرم پیامرب   الف(

امام   علی)ع(ب(

صادق)ع(ج( امام

باقر)ع(د(  امام

؟-4 شود می اضطراب کاهش باعث چگونه کردن دعا

دهدالف( می آرامش انسان دل بر دعا نورانی    .اثر

کند.ب( ّنی تنهایی احساس مشکالت برابر در شخص

رسد ج( می آرامش به و شود می حل او مشکل کردن دعا   .با

خواد( منتی هیچ بدون دیگران خالف بر کندستهخداوند می اجابت را اش بنده  .ی

داند؟-5 می بندگان دست در خدا های گنجینه کلید را آن )ع( علی امام

کردن  الف( دعا

خواندن  ب( ّناز

حجج(     انجام

آموزید( علم

صحیح-6 دعا مورد در زیر عبارت باشدّنکدام ؟ی

داردالف( وجود مختلفی دعاهای لحظات، متامی در خدا با ارتباط .برای

است ب( بزرگ مشکالت و خطر خاص های زمان فقط  .دعا

است ج( داده کردن دعا اجازه بندگانش همه به .خدا

کردن د( دعا کنیمبا طلب را روزی افزایش و برطرف را ها غم توان .می
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ونیایش-7 دعا مثرات باشداز ؟ّنی

خداونالف توجه  دجلب

اخرویب( پاداش از مندی   بهره

بیشرتج( های نعمت  دریافت

امیدید( نا و اضطراب

8-.................... بار زیر از و و گرداند ذذذذذذذذذذ را درآمدش شود، مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر

. برود بیرون

مردم-زیاد الف( مردم-کمب(حقوق مردم-پاک د(مسولیت-پاکج(حقوق حقوق

ی-9 آیه به توجه لَُكْما»با أَْسَتِجْب ؟ «ْدُعوِِن چیست کردن دعا اصلی ی مثره

است.  الف( کردن دعا خداوند نعامت از کردن استفاده راه تنها

کند.ب( می آورده بر را انسان های خواسته و دعاها متام خداوند

شودج( می خداوند ی ویژه توجه جلب سبب کردن .دعا

شودد( می روزی شدن زیاد سبب کردن .دعا

رس-01 خواهد چیزی چه به کردن دعا با انسان کردن دعا مثرات ی باره در )ع( صادق امام حدیث به توحه ؟با ید

زیاد  الف( روزی

بهشتب(

پروردگارج( بخشش

الهید( قرب

د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال

6 1 

7 2

8 3

9 4

11 5
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323ص«ب»گزینه-1

دیگرانالف(: برای ابتدا اش پنهانی دعاهای در که است کسی دعای اجابت به ها دعا ترین نزدیک نادرست،

کند. می دعا

: دیگران،درستب( برای ابتدا اش پنهانی دعاهای در که است کسی دعای اجابت به ها دعا ترین نزدیک

کند. می دعا

نادرستج : دیگران،( برای ابتدا اش پنهانی دعاهای در که است کسی دعای اجابت به ها دعا ترین نزدیک

کند. می دعا

دعاد( دیگران برای ابتدا اش پنهانی دعاهای در که است کسی دعای اجابت به ها دعا ترین نزدیک نادرست،

کند. می

323ص«الف»گزینه-2

دعاالف(َدرست، برای ها زمان روبروبهترین باران،هنگام باریدن هنگام اذان، وقت قرآن، قرائت کردن:هنگام

کفر. لشکر با ایمان سپاه شدن

روبرونادرست، ب(: باران،هنگام باریدن هنگام اذان، وقت قرآن، قرائت کردن:هنگام دعا برای ها زمان بهترین

کفر. لشکر با ایمان سپاه شدن

دعادرست،ناج(: برای ها زمان روبروبهترین باران،هنگام باریدن هنگام اذان، وقت قرآن، قرائت کردن:هنگام

کفر. لشکر با ایمان سپاه شدن

روبرونادرست،(:د باران،هنگام باریدن هنگام اذان، وقت قرآن، قرائت کردن:هنگام دعا برای ها زمان بهترین

کفر. لشکر با ایمان سپاه شدن

101ص«ج»گزینه-1

امام نادرست، آنالف: به توان نمی کردن دعا با جز است جایگاهی مرتبه بلند خداوند نزد صادق)ع(فرمود:

رسید.

درسپاسخ تستی آزمون ها:11تشریحی گنج کلید
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نادرست، آنب: به توان نمی کردن دعا با جز است جایگاهی مرتبه بلند خداوند نزد صادق)ع(فرمود: امام

رسید.

درست، دعج: با جز است جایگاهی مرتبه بلند خداوند نزد صادق)ع(فرمود: رسید.امام آن به توان نمی کردن ا

آنناد: به توان نمی کردن دعا با جز است جایگاهی مرتبه بلند خداوند نزد صادق)ع(فرمود: امام درست،

رسید.

111ص«ب»گزینه-2

در انسان بیاید انسان سراغ به وقتی ناامیدی و اضطراب انسان شود می باعث کردن دعا نادرست، الف:

اح مشکالت نکند.مقابل تنهایی ساس

مقابلب: در انسان بیاید انسان سراغ به وقتی ناامیدی و اضطراب انسان شود می باعث کردن دعا ، درست

نکند. تنهایی احساس مشکالت

مقابلنادرست،ج: در انسان بیاید انسان سراغ به وقتی ناامیدی و اضطراب انسان شود می باعث کردن دعا

نکند. تنهایی احساس مشکالت

مقابلد: در انسان بیاید انسان سراغ به وقتی ناامیدی و اضطراب انسان شود می باعث کردن دعا ، نادرست

نکند. تنهایی احساس مشکالت

112ص«الف»گزینه-5

است. کردن دعا بندگان دست در خدا های گنجینه علی)ع(فرمود:کلید امام درست، الف:

است. کردن دعا بندگان دست در خدا های گنجینه علی)ع(فرمود:کلید امام ، نادرست ب:

نادرست، است.ج( کردن دعا بندگان دست در خدا های گنجینه علی)ع(فرمود:کلید امام

نادرست، علی)ع(فرد( است.امام کردن دعا بندگان دست در خدا های گنجینه مود:کلید

115ص«ب»گزینه-1

دارد. وجود فراوانی دعاهای خدا، با ارتباط برای درست، الف:

نیست.نادرست،ب: بزرگ مشکالت و خطر خاص های زمان مخصوص فقط کردن دعا

است.درست،ج: داده کردن دعا اجازه افراد همه به خدا

کنیم.درست،د: طلب را روزی افزایش و کنیم برطرف را ها غم توانیم می کردن دعا با
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111ص«د»گزینه-1

نعمت دریافت قیامت، روز در پاداش از مندی بهره خداوند، توجه جلب ونیایش: دعا ثمرات نادرست، الف:

بیشتر. های

درنادرست،ب: پاداش از مندی بهره خداوند، توجه جلب ونیایش: دعا هایثمرات نعمت دریافت قیامت، روز

بیشتر.

هاینادرست،ج: نعمت دریافت قیامت، روز در پاداش از مندی بهره خداوند، توجه جلب ونیایش: دعا ثمرات

بیشتر..

هایدرست،د: نعمت دریافت قیامت، روز در پاداش از مندی بهره خداوند، توجه جلب ونیایش: دعا ثمرات

بیشتر.

111ص«د»گزینه-6

مردم حقوق بار زیر از و کند پاک را درآمدش شود مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر نادرست، الف:

برود. بیرون

بیرون مردم حقوق بار زیر از و کند پاک را درآمدش شود مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر نادرست، ب:

برود.

پاک را درآمدش شود مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر بیرونج:نادرست، مردم حقوق بار زیر از و کند

برود.

بیرون مردم حقوق بار زیر از و کند پاک را درآمدش شود مستجاب دعایش خواهد می کسی اگر درست، د:

برود.

115ص«ج»گزینه-4

باعث1 کردن دعا بپذیرم، را شما دعای تا بخوانید گفت:مرا آیه:پرودگارتان معنی به توجه با نادرست، لف:

شود.جلب می خداوند ویژه توجه

جلب باعث کردن دعا بپذیرم، را شما دعای تا بخوانید گفت:مرا آیه:پرودگارتان معنی به توجه با نادرست، ب:

شود. می خداوند ویژه توجه
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جلب باعث کردن دعا بپذیرم، را شما دعای تا بخوانید گفت:مرا آیه:پرودگارتان معنی به توجه با درست، ج:

ویژه شود.توجه می خداوند

جلب باعث کردن دعا بپذیرم، را شما دعای تا بخوانید گفت:مرا آیه:پرودگارتان معنی به توجه با نادرست، د:

شود. می خداوند ویژه توجه

111ص«ج»گزینه-11

رسید.1 خواهد پروردگار بخشش به انسان کردن دعا ثمرات صادق)ع(:از امام سخن به بنا نادرست، لف:

نادرس رسید.ب: خواهد پروردگار بخشش به انسان کردن دعا ثمرات صادق)ع(:از امام سخن به بنا ت،

رسید. خواهد پروردگار بخشش به انسان کردن دعا ثمرات صادق)ع(:از امام سخن به بنا درست، ج:

رسید خواهد پروردگار بخشش به انسان کردن دعا ثمرات صادق)ع(:از امام سخن به بنا نادرست، د:
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هشتمتستیآزمون مسلامنان14درسپیام ما :

آیه-1 به توجه اِخوٌة»با املُؤمنوَن َا چیست«:اِّنَّ برادری منظوراز برادرند باهم مومنان حقیقت ؟در

 

والف( دلبستگی خانوادهاحساس افراد به نسبت .دلسوزی

خودب( برادران و خواهران تک تک به نسبت دلسوزی    .احساس

فکر  ج( به فقط باید باشد.هرکس اش خانواده و    کارخود

ود( خواهران به داریم،نسبت خود وخواهر برادر به نسبت که دلسوزی احساس باید داشتهما هم دینی برادران

 باشیم.

صادق)ع(-1 امام نظر از دیگر مسلامنان بر مسلامنان حقوق باشداز ؟ّنی

هایالف( لباس سازی.از مند بهره را    اوخود

است.ب( گرسنه او که حالی در نباشی سیراب و     سیر

اوج( و باشی اش خشنودی دنبال نکنی.به خشمگین را

بپسندی.د( نیز او برای پسندی، می خودت برای را  آنچه

است-3 مسلامنان میان در ذذذذذذذذذذ استعامرگر قدرت اصلی های برنامه  .از

تحریکالف( و داخلیاتحاد های جنگ   به

افروزیب( جنگ و تفرقه   ایجاد

طرفدارانشج( بین مهامت و اسلحه توزیع

تبلیغاتید( های قدرت از  استفاده

آن-4 در دیگر چیز وهیچ است مسلامن باشد وذذذذذذذمعتقد و.............. ........... به کس هر اسالم نظر از

ندارد .دخالتی

کعبهالف( ، قرآن یگانه،    .خدای

کعبهب( نبوت، .معاد،

خواندن ج( ّناز کعبه بسوی او، کتاب ، پیامرب)ص( قیامت،آخرین روز یگانه،   .خدای

پیامرب)ص(د( آخرین کعبه، یگانه،  .خدای

جن-5 وارد مسلامنان با که این جای به اسالم دشمنان آنهاگچرا بین داخلی جنگهای اندازی راه دنبال به شوند

؟ هستند

ندارند الف( مسلامنان با مقابله در را کافی نظامی .قدرت

دهد ب( شکست آنها تواند ّنی قدرتی هیچ باشند متحد مسلامنان .اگر

ازج( خشنی ی چهره خواهند دهندخّنی نشان جهانیان به   .  ود

. د( ترسند می جنگها این با مخالفت در خود مردم خشم از

بین-6 دشمنان افکنی تفرقه علت ؟مسلامنانمهمرتین چیست

.الف( کند پیدا گسرتش اسالم خواهند ّنی و دانند می حق بر را خود  دین
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باشند.  ب( دنیا بزرگ قدرت خود خواهند  می

اندج( اسالمی کشورهای ثروت دنبال .به

.  د( اند نربده پی اسالم دین حقانیت به

ی-7 َشیفه ی آیه در ال»خداوند آَمُنوا الَّذیَن َها أَیُّ ُدونِکُْمِبطانًَةتَتَِّخُذوایا منع«ِمْن کسانی چه با دوستی از را ما

؟ است کرده

ها یهودی الف(

  هامسیحیب(

مسلامناج( غیر نهمه

افکناند( تفرقه

اند؟-8 آمده وجود به دشمنان توسط هدفی چه با اسالمی ظواهر و شعارها با تکفیری گروههای

ز  الف( ی چهره دادن اسالمنشان از خشن و شت

مسلامنان ب( نظامی تضعیف

مسلامنان ج( روحی تضعیف

مسلامنان د( جمعی کشتار

؟-9 است زیر افراد از یک کدام رفتار (بیانگر ریخنت دشمن آسیاب به )آب املثل رضب

کنند.  الف( می کم جنگ برای را آنها قدرت و اندازند می تفرقه مسلامنان میان که دشمنان

شوند.اب( می جنگ بروز باعث و اند کرده رخنه مسلامن اقوام میان به که نفوذی فراد

شوج( می گذاشته مسلامنان کل حساب به ها آن ای قبیله و قومی تعصب که لوح ساده .دافراد

مید( مسلامنان با جنگ به و اند کرده معرفی مسلامن را خود که پردازند.مزدورانی

رحلت-01 از پس ذذذ مسئله دارند، نظر اختالف باهم آن باره در سنت اهل و شیعیان که موضوعی مهمرتین

)ص(است. پیامرب

خالفت  الف(

معادب(

ّنازج(

حجد( مناسک
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درسپاسخ تستی آزمون مسلامنان:12تشریحی ما

333ص«د»گزینه-1

والف(: خواهران به نسبت داریم خود خواهر و برادر به که دلسوزی احساس باید ما آیه به توجه با نادرست،

باشیم. داشته نیز دینی برادران

: و،نادرستب( خواهران به نسبت داریم خود خواهر و برادر به که دلسوزی احساس باید ما آیه به توجه با

باشیم.برادران داشته نیز دینی

نادرستج : و،( خواهران به نسبت داریم خود خواهر و برادر به که دلسوزی احساس باید ما آیه به توجه با

باشیم. داشته نیز دینی برادران

ود( خواهران به نسبت داریم خود خواهر و برادر به که دلسوزی احساس باید ما آیه به توجه با درست،

دینی باشیمبرادران داشته .نیز

331ص«الف»گزینه-2

نهالف(َنادرست، سازی، مند بهره اورا خودت های لباس از که است: این دیگر مسلمانان بر مسلمانان حقوق از

او. های لباس از

سازی.درست، ب(: سیراب را او باشد تشنه که است: این دیگر مسلمانان بر مسلمانان حقوق از

حقوقدرست،ج(: نکنی.از خشمگین را او و سازی خشنود را او که است: این دیگر مسلمانان بر مسلمانان

بپسندی.درست،(:د او برای پسندی می خود بر را آنچه که است: این دیگر مسلمانان بر مسلمانان حقوق از

111ص«ب»گزینه-1

بین تفرقه ایجاد استعمارگر قدرت های برنامه از یکی نادرست، است.الف: آنها میان افروزی جنگ و مسلمانان

درست، است.ب: آنها میان افروزی جنگ و مسلمانان بین تفرقه ایجاد استعمارگر قدرت های برنامه از یکی

نادرست، است.ج: آنها میان افروزی جنگ و مسلمانان بین تفرقه ایجاد استعمارگر قدرت های برنامه از یکی

برنامهناد: از یکی است.درست، آنها میان افروزی جنگ و مسلمانان بین تفرقه ایجاد استعمارگر قدرت های

114ص«ج»گزینه-2
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قرآن پیامبرو محمد)ص(آخرین حضرت و قیامت روز و یگانه خدای به کس هر اسالم نظر از نادرست، : الف

رنگ مانند چیزی وهیچ است مسلمان بخواند نماز کعبه بسوی آسمانی کتاب درآخرین دخالتی زبان و نژاد و

ندارد. او مسلمانی

قرآنناب: پیامبرو محمد)ص(آخرین حضرت و قیامت روز و یگانه خدای به کس هر اسالم نظر از ، درست

در دخالتی زبان و نژاد و رنگ مانند چیزی وهیچ است مسلمان بخواند نماز کعبه بسوی آسمانی کتاب آخرین

ندارد. او مسلمانی

قرآندرست،ج: پیامبرو محمد)ص(آخرین حضرت و قیامت روز و یگانه خدای به کس هر اسالم نظر از

در دخالتی زبان و نژاد و رنگ مانند چیزی وهیچ است مسلمان بخواند نماز کعبه بسوی آسمانی کتاب آخرین

ندارد. او مسلمانی

حد: و قیامت روز و یگانه خدای به کس هر اسالم نظر از ، قرآننادرست پیامبرو محمد)ص(آخرین ضرت

در دخالتی زبان و نژاد و رنگ مانند چیزی وهیچ است مسلمان بخواند نماز کعبه بسوی آسمانی کتاب آخرین

ندارد. او مسلمانی

115ص«ب»گزینه-5

اند می آنها بین داخلی های جنگ مسلمانان اتحاد بردن ازبین برای استعمارگر های قدرت نادرست، ازند.الف:

اندازند. می آنها بین داخلی های جنگ مسلمانان اتحاد بردن ازبین برای استعمارگر های قدرت ، درست ب:

نادرست، اندازند.ج( می آنها بین داخلی های جنگ مسلمانان اتحاد بردن ازبین برای استعمارگر های قدرت

نادرست، اتحادد( بردن ازبین برای استعمارگر های اندازند.قدرت می آنها بین داخلی های جنگ مسلمانان

115ص«ج»گزینه-1

کشورهای های ثروت بدنبال مسلمانان بین اندازی تفرقه از استعمارگر های قدرت هدف نادرست، الف:

هستند. اسالمی

اسالنادرست،ب: کشورهای های ثروت بدنبال مسلمانان بین اندازی تفرقه از استعمارگر های قدرت میهدف

هستند.

اسالمیدرست،ج: کشورهای های ثروت بدنبال مسلمانان بین اندازی تفرقه از استعمارگر های قدرت هدف

هستند.
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اسالمیدرست،ناد: کشورهای های ثروت بدنبال مسلمانان بین اندازی تفرقه از استعمارگر های قدرت هدف

هستند.

115ص«ج»گزینه-1

معنی به توجه با نادرست، صمیمیالف: دوست دینانتان دین هم غیر میان از آوردید ایمان که کسانی ای آیه:

نکنید. انتخاب خودتان برای

صمیمینادرست،ب: دوست دینانتان دین هم غیر میان از آوردید ایمان که کسانی ای آیه: معنی به توجه با

نکنید. انتخاب خودتان برای

کسانیدرست،ج: ای آیه: معنی به توجه صمیمیبا دوست دینانتان دین هم غیر میان از آوردید ایمان که

نکنید. انتخاب خودتان برای

صمیمیدرست،د:نا دوست دینانتان دین هم غیر میان از آوردید ایمان که کسانی ای آیه: معنی به توجه با

نکنید. انتخاب خودتان برای

111ص«الف»گزینه-6

ارئه با تکفیری های گروه درست، شد.الف: ایجاد اسالم دشمنان توسط اسالم از خشن چهره

شد. ایجاد اسالم دشمنان توسط اسالم از خشن چهره ارئه با تکفیری های گروه نادرست، ب:

شد. ایجاد اسالم دشمنان توسط اسالم از خشن چهره ارئه با تکفیری های گروه ج:نادرست،

ا از خشن چهره ارئه با تکفیری های گروه نادرست، شد.د: ایجاد اسالم دشمنان توسط سالم

115ص«ج»گزینه-4

المثل1 ضرب نادرست، ریختن»لف: دشن آسیاب به یک«:آب در لوح ساده افراد که افرادی رفتار بیانگر

انجام اشتباهی کار یک مذهب

گذارند. می مسلمانان کل حساب به را آن استکباری های قدرت دهند می

المثل ضرب نادرست، ریختن»ب: دشن آسیاب به مذهب«:آب یک در لوح ساده افراد که افرادی رفتار بیانگر

انجام اشتباهی کار یک

گذارند. می مسلمانان کل حساب به را آن استکباری های قدرت دهند می
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المثل ضرب درست، ریختن»ج: دشن آسیاب به مذهب«:آب یک در لوح ساده افراد که افرادی رفتار بیانگر

ک انجامیک اشتباهی ار

گذارند. می مسلمانان کل حساب به را آن استکباری های قدرت دهند می

المثل ضرب نادرست، ریختن»د: دشن آسیاب به مذهب«:آب یک در لوح ساده افراد که افرادی رفتار بیانگر

انجام اشتباهی کار یک

گذ می مسلمانان کل حساب به را آن استکباری های قدرت دهند ارند.می

111ص«الف»گزینه-11

از1 بعد خالفت مسئله دارند نظر اختالف آن درباره سنت اهل و شیعیان موضوع ترین اصلی درست، لف:

اکرم)ص(است. پیامبر

از بعد خالفت مسئله دارند نظر اختالف آن درباره سنت اهل و شیعیان موضوع ترین اصلی نادرست، ب:

اکرم)ص(است. پیامبر

نادرست، پیامبرج: از بعد خالفت مسئله دارند نظر اختالف آن درباره سنت اهل و شیعیان موضوع ترین اصلی

اکرم)ص(است.

پیامبر از بعد خالفت مسئله دارند نظر اختالف آن درباره سنت اهل و شیعیان موضوع ترین اصلی نادرست، د:

اکرم)ص(است.
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هشتمتستیآزمون النّاس:15درسپیام حق

معصومین-1 سخنان اساس شودبر می رسیدگی مردم اعامل به که دارد وجود هایی گاه توقف قیامت روز در )ع(

آن شودبه می گفته  ؟ذذذ

ایستگاهالف(

   گردنهب(

     منزل  ج(

 درجهد(

کدامند؟-1 زند می رس ما از که کارهایی به مربوط روز شبانه هر در گانه سه  حقوق

فردالف( خود حق النفس، حق ، اللّه .حق

الّناسب( حق النفس، حق ، دوستان     .حق

الّناسج( حق خانواده، حق ، اللّه  .حق

النّاس(د حق النفس، حق ، اللّه  .حق

بیشرت،-3 ّنره کسب برای که حقوقکسی از یک کدام کند، می تقلب امتحان گانه هنگام است؟ سه کرده ضایع را

اللّهالف(   حق

النّاسب(   حق

النفسج( حق

خانوادهد(  حق

بر-4 عالوه اسالم ردیفدین در را الهی نعامت این از حفاظت و رشد به کمک زیست محیط حفظ ذذذ تاکید

شامرد. می

     واجباتالف(

هاب( گاه توقف

الّناس ج(   حق

 عباداتد(

توان-5 می ذذذذذذذذذذ با درقیامت مردم شده ضایع حقوق جربان آوردبرای بدست را آنها .رضایت

پولالف(  .پرداخت

بخشد. ب( می را انسان بخشش  طلب

شاکی.  دادنج( گناهان گرفنت خود خوب  کارهای

شاکید( برای کاری .انجام

؟-6 گیرد می نادیده را حقوق از یک کدام مدها از آگاهانه نا تقلید با انسان

حق  النفسالف(
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اللّه  ب(  حق

الناسج( حق

بدن  د( حقوق

؟-7 چیست انسان وظیفه کردن توبه از پس الناس حق در

مغفرت طلب الف(

هاب( گذشته   جربان

استج( کافی  پشیامنی

مردمد( حق جربان

النفس-8 حق زیر های گزینه از یک ؟نیستکدام

ای   الف( رایانه های بازی از حد از بیش استفاده

کردن ب( فردا و    امروز

گفنت ج( دروغ

هدف د( نداشنت

؟-9 کنند می پایامل زیر حقوق از یک کدام عمومی های مکان در دخانیات استعامل با افراد

الّناس.الف( حق اللّه،   حق

الّناسب( حق النفس، حق اللّه، حق

النفسج( حق اللّه،  حق

الّناسد( حق النفس، حق

الناس»-01 ؟«حق است مربوط اموری چه به

انسانهاالف( رشد موجب که چیزی شودهر .  می

کنیم.ب( اطاعت را خداوند   دستور

روحشج( و جسم رشد قبال در شخص هر ی . وظیفه

بهد( نسبت ما استوظیف .دیگران
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درسپاسخ تستی آزمون النّاس:15تشریحی حق

302ص«الف»گزینه-1

براساسالف(: شوددرست، می بررسی مردم اعمال که دارد وجود هایی توقف قیامت در معصومین سخنان

گویند می ایستگاه آن .به

: شود،نادرستب( می بررسی مردم اعمال که دارد وجود هایی توقف قیامت در معصومین سخنان براساس

گویند. می ایستگاه آن به

نادرستج : قیامت،( در معصومین سخنان شودبراساس می بررسی مردم اعمال که دارد وجود هایی توقف

گویند. می ایستگاه آن به

بهد( شود می بررسی مردم اعمال که دارد وجود هایی توقف قیامت در معصومین سخنان براساس نادرست،

گویند می ایستگاه .آن

300ص«د»گزینه-2

کارهایالف(َنادرست، از روز شبانه طول در گانه سه الناس.حقوق حق النفس، حق اهّلل، حق زند: می سر ما

الناس.نادرست، ب(: حق النفس، حق اهّلل، حق زند: می سر ما کارهای از روز شبانه طول در گانه سه حقوق

الناس.نادرست،ج(: حق النفس، حق اهّلل، حق زند: می سر ما کارهای از روز شبانه طول در گانه سه حقوق

سهدرست،(:د الناس.حقوق حق النفس، حق اهّلل، حق زند: می سر ما کارهای از روز شبانه طول در گانه

122ص«ب»گزینه-1

است. نکرده رعایت را الناس حق کند می تقلب امتحان در که کسی نادرست، الف:

درست، است.ب: نکرده رعایت را الناس حق کند می تقلب امتحان در که کسی

نادرست، است.ج: نکرده رعایت را الناس حق کند می تقلب امتحان در که کسی

است.ناد: نکرده رعایت را الناس حق کند می تقلب امتحان در که کسی درست،

141ص«د»گزینه-2

ردیف در آنها از حفاظت و رشد به کمک باشند کوشا زیست محیط حفظ در اسالم نظر از نادرست، : الف

می شمارد.عبادات
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ردیفناب: در آنها از حفاظت و رشد به کمک باشند کوشا زیست محیط حفظ در اسالم نظر از ، درست

شمارد. می عبادات

عباداتنادرست،ج: ردیف در آنها از حفاظت و رشد به کمک باشند کوشا زیست محیط حفظ در اسالم نظر از

شمارد. می

محیطد: حفظ در اسالم نظر از ، عباداتدرست ردیف در آنها از حفاظت و رشد به کمک باشند کوشا زیست

شمارد. می

141ص«ج»گزینه-5

گرفتن فرد خوب کارهای برداشتن قیامت در مردم ضایع حقوق رضایت، آوردن بدست برای نادرست، الف:

شاکی. گناهان

برد قیامت در مردم ضایع حقوق رضایت، آوردن بدست برای ، نادرست گرفتنب: فرد خوب کارهای اشتن

شاکی. گناهان

درست، گرفتنج( فرد خوب کارهای برداشتن قیامت در مردم ضایع حقوق رضایت، آوردن بدست برای

شاکی. گناهان

نادرست، گرفتند( فرد خوب کارهای برداشتن قیامت در مردم ضایع حقوق رضایت، آوردن بدست برای

شاکی. گناهان

144ص«الف»گزینه-1

ایم. نکرده رعایت را النفس حق مدها از ناآگاهانه تقلید با ما درست، الف:

ایم.نادرست،ب: نکرده رعایت را النفس حق مدها از ناآگاهانه تقلید با ما

ایم.نادرست،ج: نکرده رعایت را النفس حق مدها از ناآگاهانه تقلید با ما

مدهادرست،ناد: از ناآگاهانه تقلید با ایم.ما نکرده رعایت را النفس حق

141ص«د»گزینه-1

کرد. راجبران مردم حق باید کردن توبه بعداز الناس حق در نادرست، الف:

کرد.نادرست،ب: راجبران مردم حق باید کردن توبه بعداز الناس حق در

کرد.نادرست،ج: راجبران مردم حق باید کردن توبه بعداز الناس حق در
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حقدرست،د: کرد.در راجبران مردم حق باید کردن توبه بعداز الناس

144ص«ج»گزینه-6

است. النفس حق ای رایانه های بازی حد از بیش استفاده درست، الف:

است. النفس حق کردن فردا و امروز درست، ب:

است. اهّلل حق نیست، النفس حق گفتن دروغ ج:نادرست،

است. النفس حق هدف نداشتن درست، د:

141ص«ب»گزینه-4

رعایت1 را الناس حق و النفس، حق اهّلل، ،حق کشد می سیگار عمومی های مکان در که نادرست،کسی لف:

کند. نمی

نمی رعایت را الناس حق و النفس، حق اهّلل، ،حق کشد می سیگار عمومی های مکان در که کسی درست، ب:

کند.

م سیگار عمومی های مکان در که کسی نادرست، نمیج: رعایت را الناس حق و النفس، حق اهّلل، ،حق کشد ی

کند.

نمی رعایت را الناس حق و النفس، حق اهّلل، ،حق کشد می سیگار عمومی های مکان در که کسی نادرست، د:

کند.

144ص«د»گزینه-11

است.1 دیگران به نسبت ما وظیفه الناس حق نادرست، لف:

نس ما وظیفه الناس حق نادرست، است.ب: دیگران به بت

نادرست، است.ج: دیگران به نسبت ما وظیفه الناس حق

است. دیگران به نسبت ما وظیفه الناس حق درست، د:


