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درس اول

بر اساس رهنمود قرآن کریم خردمندانی که درآفرینش آسمانها و زمین اندیشه می کنند به چه نتیجه اي میرسند؟- 1

که در جهان واقعی زندگی می کنند                               :به وجود نظم و قانون دقیق در جهان              ب:الف

جهان فعالیت هماهنگی دارد : افریده است              دجهان را خداوند بیهوده نی: ج

چه کسانی را معرفی می کند؟) ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار(آیه - 2

افرادي که در آفرینش آسمانها و زمین تفکر می کنند: دپیامبران و امامان : همه مسلمانان      ج: همه مردم        ب: الف

شاخصه هاي اصلی مجموعه هاي داراي نظام چیست؟- 3

خواص ویژه: پیوستگی و ارتباط         د: وظیفه معین     ج: هدف و غایت           ب: الف

کدام گزینه نادرست است؟- 4

قند یک ترکیب نظام مند است    : الف

نمی کنند  همکاري و ترکیب میان پدیده ها از نظم و قانون مندي خاصی پیروي : ب

هدف و غایت است که هریک از مجموعه ها را به یک نظام تبدیل می کند         : ج

مورد الف و ب: د

است.................  ویژگی که مانند روح در همه اجزا و فعالیتها حضور دارد - 5

آرایش اجزا: شکل اجزا          د: هدف        ج: نظم        ب: الف

0اندیشه می کنند.................  موده ي قرآن کریم صاحبان خرد در به فر- 6

علم الهی و آمد و شد شب و روز: آفرینش آسمانها و زمین و قدرت الهی               ب: الف

خطوط سر انگشتان و قدرت الهی: دروز      آفرینش آسمانها و زمین و آمدو شد شب و : ج

:اتقان صنع و نبودن خلل و شکاف در هستی عبارتست ازدر قرآن منظور از - 7

گسستگی و جدایی مجموعه ها      –استحکام جهان آفرینش : الف

هدفدار بودن خلقت      –پیوستگی و ارتباط جهان : ب

پیوستگی و ارتباط آن–استحکام جهان خلقت : ج
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گسستگی و جدایی مجموعه ها  –ارتباط و پیوستگی عالم : د

..........      بی سابقه ودر  ..........   آثار صنع و نشانه هاي حکمت خداوند در  ) ع(مطابق فرمایش حضرت علی - 8

.بی نظیر است 

هماهنگی–نظم : نو اوري و خلقت           د: نو اوري و هدف       ج: نوآوري       ب–خلقت : الف

؟ط و هماهنگی در یک مجموعه داراي نظام معنا نداردبدون کدام گزینه پیوستگی،ارتبا- 9

وجود ارتباط و هماهنگی: وجود نظم و هماهنگی          د: وجود هدف       ج: وجود ایمان      ب: الف

همکاري،پیوستگی و نظام در یک مجموعه منظم براي چیست؟- 10

براي تقرب و نزدیکی به خداوند       : الف

ن به هدفی معین         منجر شد: ب

رسیدن به سرانجامی روشن              : ج

موارد ب و ج : د

رسیدن به علم ودانش در جهان قانونمند و بی قانون به ترتیب چگونه است؟- 11

محال–غیرممکن : غیرممکن         د–ممکن : ممکن      ج–غیر ممکن : ممکن       ب- الف محال

خداوند هر چیزي را مطابق برنامه اي دقیق و به بهترین شکل طراحی کرد و به آن نظم بخشید و در هدفی خاص اینکه- 12

به چه جهت بود؟) ع(هدایت کرد ، طبق فرمایش حضرت علی

.هیچ یک از مخلوقات از چهار چوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نکنند: الف

.کمال نهایی کوتاهی نکنندبراي رسیدن به مقصود موردنظر و : ب

.اگر خداوند به او دستور داد ، سرکشی نکنند و انجام دادنش بر وي دشوار نباشد: ج

هر سه مورد: د

:در جهان خیالی نمی توان از قانون و قانونمندي سخن گفت زیرا- 13

.هر لحظه ممکن است بدون غلت خاصی حادثه اي رخ دهد: الف

.ون نقشه قبلی اتفاق افتاده استهماهنگی و همکاري بد: ب
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.هریک از اجزا کارمخصوص و وظیفه معینی دارد: ج

.مجموعه از رسیدن به مقصد و کمال نهایی کوتاهی می کند: د

در یک مجموعه منظم چگونه هدف و غایت محقق می شود؟- 14

.                            خود به خود و بدون نقشه قبلی انجام شود: الف

.                                                    وجودي آگاه ،مدبر و حکیم با توجه به هدف طرح و نقشه اي را شکل دهد: ب

.  به هدف می رسند اجزا از خود آگاهی دارند و با هماهنگی هم : ج

.وجودي آگاه و مدبر و حکیم بدون نقشه قبلی به هدف می رسد: د

:حیات موجودات زنده بر روي کره  زمین به وجود آن بستگی دارد- 15

همکاري اکسیژن و هیدروژن: بهمکاري دي اکسید کربن و اکسیژن               : الف

همکاري کربن دي اکسید و خورشید: دکربن دي اکسید                       همکاري آب و: ج

درس دوم

می رساند؟ظام طبیعی جهان هستی را به اثبات کدام ن) هو الذي جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل( آیه -16

انفجار ماه در روز قیامت: دنظم و ترتیب آفرینش       : زان اعمال        جحساب و می: بانفجار خورشید در قیامت   : الف

چه زمانی درك روابط و پیوستگی نظام هاي به هم پیوسته جهان آسانتر می شود؟- 17

ظم و قانونمندي بین آنها پی ببریموقتی که به ن: زمانیکه به روابط بین آنها توجه کنیم               ب: الف

هرچه دایره نظام بزرگتر می شود: هر قدر علم و دانش بشر توسعه یابد                   د: ج

کدام گزینه در مورد موجودات و نظام هاي جهان غلط می باشد؟-18

متن طبیعت از بین نمی رودهیچ چیز در: بانهدام به معناي نیستی و نابودي نیست              : الف

عمر موجودات و نظامهاي جهان نامحدود،دائمی است: دهردیک از نظام ها  انرژي و استعداد محدودي دارند   : ج

مبدا و منشا دانش بشري کدام است؟ -19

تفکر و نظام قانونمند آفرینشقدرت: قدرت تفکر و مصنوعات بشري         د: کتب علمی        ج: قدرت تفکر        ب: الف

در چه صورت انسان نسبت به ساخت مصنوعات متنوع تر و دقیق تر موفق خواهد شد؟-20
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.هر قدر علم انسان به قوانین خلقت کامل تر و دقیق تر باشد: الف

.هر قدر که انسان به قوانین جاري در مصنوعات آگاهتر باشد: ب

ر که انسان بتواند از استعدادهاي درونی اش بهتر استفاده کندهر قد: ج

.هر قدر که انسان به پیوستگی و ارتباط میان مصنوعات بهتر پی ببرد: د

وقتی در یک مجموعه، جزء کوچک در طول هدف جزء بزرگ و آن نیز در خدمت جزء بزرگتر قرار گیرد تا -21

بین اجزا برقرار است؟برسد، چه ارتباطی به برترین هدف

مورد ب و ج: ارتباط طولی                د: ارتباط عرضی             ج: ارتباط معنوي         ب: الف

ارتباط و همکاري دستگاههاي مختلف براي رسیدن به یک هدف واحد، چه پیوستگی را بوجود می آورد؟- 22

ارتباط طولی    : : دارتباط باطنی       :جارتباط معنوي        : : ارتباط عرضی                ب: الف

درس سوم

؟چیزي بستگی داردارزش انسانها به - 23

فرینشآدرك حقیقت هستی و جایگاه انسلن در کاروان ﴾بعبادت خداوند ﴾الف

ایمان وعمل صالح﴾دشناخت خدا﴾ج

برتري کدام دسته از موجودات ثابت شده است؟) وفضّلنا هم علی کثیرٍ ممن خلقنا تفضیالً (ه شریفه درآی- 24

تمام موجودات عالم﴾دمقربان الهی﴾جمسلمانان﴾ببنی آدم﴾الف

؟)تورا براي خودم پروراندم(خداوند متعال خطاب به کدا پیامبر فرمود- 25

حضرت ابراهیم    ﴾دت محمدحضر﴾جحضرت عیسی﴾بحضرت موسی﴾الف

:خداوند در خلقت جسمانی انسانها دو ابزار شناخت وهدایت قرار داده است که عبارتند از- 26

چشم وعقل﴾دحواس وعقل      ﴾جعقل وتفکر﴾بگوش وچشم     ﴾الف

ورد است؟ناظر به کدام م)انّا هدیناه السبیل ،اما شاکراً واما کفوراً(آیه شریفه - 27

خداوند هادي انسان است وانسان قدرت تمرد ندارد﴾انسان در مقابل هدایت وظیفه اش شکرگذاري است             ب﴾الف

کفر نعمت باعث از بین رفتن نعمت می شود﴾داستانسان مسئول سرنوشت خویش﴾ج
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،چرا در طول تاریخ بعضی انسانها چیزهاي دیگري می پرستیدند؟اگرانسان واقعا سرشت خدا آشنا دارد - 28

چون در یافتن خدا دچار انحراف می شدند﴾بچون خدا به آنها معرفی نشده بود ﴾الف

چون خدا پرستی به ضرر آنها تمام می شد﴾دیافتن مصادیق واقعی دچار اشتباه وخطا می شدنددر﴾ج

چه نکتهاي را بیان می کند ؟)ه علی کل شییٍء شهیداَنَّ(آیه شریفه - 29

خداوند متعال برکارهاي انسان گواه وشاهد است﴾بهرکس برکار خودش نظارت دارد               ﴾الف

علم خداوند محدود به عالم طبیعت است﴾دخداوند بر تمام اشیاءجهان شاهد است﴾ج

رد کدام ویژگی انسان را ثابت می کند؟اینکه انسان صداقت وبزرگواري را دوست دا- 30

زیبایی هانیکی ها و گرایش به ﴾دعقل انسانی ﴾جوجدان اخالقی  ﴾بسرشت خداآشنا ﴾الف

ناظر به کدام مورد است؟)فَاَلهما فُجورها وتَقواها(آیه شریفه- 31

مترین وظیفه انسان رعایت تقوي استمه﴾بانسان تقوي الهی است          دردوران فسق وفجور وظیفه﴾الف

تتمام راههاي خوب وبد به پیامبرالهام شده اس﴾دخداوند راه خوب وبد را به انسان الهام کرده است﴾ج

وجود انسان است؟ر داینکه انسان در برابر زشتی ها وگناهان ازخودعکس العمل نشان می دهد ناشی ازکدام مورد- 32

گرایش به نیکی ها وزیبایی ها﴾دعقل ﴾جوجدان اخالقی﴾بسرشت خدا آشنا﴾فال

کدام نفس انسان ،اورادر انجام گناهان سرزنش می کند؟- 33

نفس لوامه ومطمئنه﴾دنفس لوامه﴾جنفس مطمئنه         ﴾بنفس اماره ﴾الف

ت؟برترین نعمتی که خداوند به انسان داده است کدام اس- 34

عقل﴾دنفس مطمئنه ﴾جوجدان﴾بسرشت خدا آشنا﴾الف

ازکدام مورد به عنوان بهترین ثروت ونزدیک کننده انسان به خدا نام می برد؟)ع(حضرت علی- 35

خداگرایی﴾دنفس مطمئنه﴾جوجدان﴾بعقل﴾الف

منظور از حجت ظاهر وباطن به ترتیب کدام مورد است؟- 36

پیامبر-عقل﴾دعقل- پیامبر﴾جعقل- زبان ﴾بزبان-عقل ﴾الف

:راه تجلی ایمان وعمل صالح درانسان عبارت است از- 37
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بکارگیري دعوت انبیاء﴾ببه کارگیري سرمایه هاي معنوي﴾الف

هرسه مورد﴾دگشودن قلب براي الهامات فرشتگان ﴾ج

آن چیزي که باآن علیه انسان دلیل می آورند معنی کدام مورد است؟- 38

حجت﴾داستدالل              ﴾جبرهان﴾بعقل﴾فال

درس چهارم

قرآن کریم ازکدام مورد تحت عنوان دشمن آشکار انسان نام می برد؟- 39

کفار ومشرکین﴾دهواهاي نفسانی ﴾جشیطان﴾بنفس اماره)الف

کدام مورد را درباره انسان بیان می کند؟)نحن اَقرَب الیه من حبل الورید(شریفهآیه- 40

نزدیکی عمیق خداوند به انسان﴾بچنگ زدن به ریسمان الهی ﴾الف

موارد ب وج﴾دنزدیکی وقرب انسان به خدا ﴾ج

چیست؟"عاجله"منظور قرآن از)بل تُحبونَ العاجِلَه( درآیه شریفه - 41

عروج به سمت خداوند﴾دآخرت﴾جدنیا﴾بجله کردن     ع﴾الف

قرآن کریم کدام گروه راازنشانه هاي خدا غافالن میداند؟- 42

کسانی که به دیدار خداامیدي ندارند﴾بکسانی که ازدستورات پیامبروائمه اطهار سرباززده اند﴾الف

موارد ب وج صحیح است﴾ددودرآن آرام گرفته اندکسانی که به زندگی رضایت داده ان﴾ج 

نفس امر کننده انسان به گناه چه نام دارد؟- 43

نفس لوامه﴾دهواي نفس﴾جمطمئنه﴾باماره﴾الف

طبق نظر امام جعفر صادق سرچشمه تمام بدي ها چیست؟- 44

ن حقیقتکتما﴾دجهل﴾جدوري از خدا﴾بپیروي ازشیطان ﴾الف

براساس فرموده امام خمینی انسان چه موقع در چنگال گناه اسیر نخواهد شد؟- 45

هیچگاه بهشت وجهنم را ازخاطر دور نکند﴾بهمیشه گناهان وتاثیرآنها را یادآوري کند﴾الف

همیشه احساس کند که در پیشگاه خدا حضوردارد﴾دنسبت به گناهان خوف ورجاءداشته باشد﴾ج
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لی باعث رغبت دراطاعت پروردگار می شود؟چه عام- 46

شوق رسیدن به پاداش اخروي﴾بشوق رسیدن به پاداش دنیوي﴾الف

چون اطاعت ازخدا باعث دوري از لذت دنیوي می شود﴾دچون اطاعت خدا انسان را ازدنیا بیزار می کند     ﴾ج

بزرگترین ابزار شیطان براي گمراهی انسان چیست؟- 47

وسوسه وتسلط روحی بر انسان﴾بدادن وعده هاي دروغین-کردنوسوسه﴾الف

شیطان فقط وعده هاي دروغین می دهد ﴾دتسلط کامل بردنیاي انسانی ﴾ج

راه نفوذ شیطان کدام است؟- 48

هوسها ولذات مادي﴾دانسانهوسها ونفس اماره﴾جاعمال ورفتار انسان﴾بدل انسان ﴾الف

؟نمی کندشیطان معموال ازکدام راه انسانها را وسوسه - 49

سرگرم کردن انسان به آرزوهاي دورودراز﴾بزیبا نشان دادن گناه ﴾الف

تسلط بردل انسان﴾دایجاد دشمنی وکینه﴾ج

طبق فرموده حجۀ بن الحسن العسکري چه چیزي بینی شیطان را به خاك می مالد ؟- 50

قرب الهی﴾دوالیت اهل بیت     ﴾حجت قراردادن ائمه اطهار                ج﴾بزنما﴾الف

براساس آیات وروایات عامل اصلی گناه چیست؟- 51

لذات وتمایالت جنسی﴾دانسانخود﴾جآمال وآرزوهاي دنیوي اخروي ﴾بشیطان﴾الف

کدامیک حاصل می شود؟رسیدن به مقام قرب الهی با- 52

گناه سقوط وازبین بردن زمینه هاي﴾بانجام کار خیر﴾الف

موارد الف وج صحیح است﴾دتوجه به آخرت وبعضی لذات دنیوي﴾ج

بیانگر کدام بعد انسانی است؟) یه من روحیانّی خالق بشراً من طین فَاذا سویتُه ونفخت ف(آیه شریفه - 53

هیچ کدام ﴾دجسمانی وروحانی﴾جروحانی﴾بجسمانی ﴾الف

کدام یک از موارد زیر ازویژگی هاي بعد جسمانی انسان نیست ؟- 54

فرسوده ومتالشی می شود ﴾بدچار تجزیه وتحلیل نمی شود﴾الف
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غییر می شوددچار ت﴾دمحصور به زمان ومکان است ﴾ج

نیست؟)روحانی(کدامیک از ویژگی هاي بعد غیر جسمانی- 55

ثبوت وتغییر ناپذیري ﴾دتحلیل پذیري﴾جعواطف ﴾باختیار ﴾الف

اینکه انسان داراي یک سري ویژگیهاي اخالقی خاص است ناشی از چیست؟- 56

ثبوت منیت انسان ﴾بثبوت روحی ﴾الف

وجبموارد ﴾دشخصیت پایدار  ﴾ج

حقیقت ثابت انسان وابسته به کدام بعد انسان است؟- 57

عقل انسانی﴾دغیر مادي﴾جکالبد مادي ﴾بجسمانی ﴾الف

به چه دلیل شخصیت انسان وابسته به جسم مادي نیست؟- 58

چون ماده دچار تغییروتحول می شود﴾بچون ماده تغییر ناپذیر است ﴾الف

چون شخصیت انسان هم یک بعد مادي غیر از جسم انسانی است﴾دغیر قابل تغییر است چون همیشه شخصیت﴾ج

سال پیش به خودش نسبت می دهد ناشی از چیست؟50اینکه انسان کارهاي خود را در- 59

چهره انسان بالندگی تغییر همان چهره قبلی است﴾بثبات در قیافه ظاهري  ﴾الف

نسان هیچ گاه ثابت نیستا)) من (( ﴾دثبات شخصیت﴾ج

کلیه قوانین ومقررات جامعه بر پایه چیست؟- 60

ثابت) من(پذیرش﴾بهمه انسانها در شخصیت انسانی مثل هم هستند﴾الف

پذیرش روح محدود به زمان ومکان انسانها﴾دانسانی به عنوان شخصیت تغییرپذیر)من(پذیرش ﴾ج

............ته به جسم مادي باشد اگر شخصیت انسان وابس- 61

ددر طول زندگی عوض می شبارها ﴾بدرطول عمر عوض نمی شود ﴾الف

تغییر فقط مربوط به امور مادي است و شخصیت انسان ثابت است ﴾دشخصیت انسان تغیر پذیر نیست ﴾ج

کدامیک از ویژگی هاي روح نیست؟- 62

مورد ب و ج ﴾دمستهلک نشدن ﴾جلتجزیه وتحلی﴾بتغییر معنوي ﴾الف
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٩

.........انسان در خواب- 63

از ظرف مکان وزمان خارج نمی شود ﴾الف

انسان در خواب باشد یا نباشد قادر نیست از ظرف  مکان وزمان خارج شود﴾ب

.از ظرف زمان ومکان خارج می شود﴾ج

خارج شدن از زمان ومکان مخصوص خواب اولیاء خداست﴾د

دام بعد انسان در عالم قیامت مقرب درگاه الهی ومسجود فرشتگان می شود ؟ک- 64

بعد انسانی ﴾دروحانی﴾ججسمانی وروحانی با هم ﴾بجسمانی ﴾الف

سقوط به اعماق جهنم نتیجه کدام مورد است ؟- 65

انجام ندادن فرایض اجتماعی ﴾بتن دادن به ذلت ﴾الف

نشناختن حق خدا ﴾دتن دادن به رذایل ﴾ج

موید کدام مطلب است؟)الدنیا مزرعه اال خره(حدیث شریف - 66

دنیا محل کاشت وداشت وبرداشت است﴾بدنیا سراي عمل و مکافات است﴾الف

آخرت محل عمل ومکافات استونیا د﴾ددنیا سراي عمل وآخرت سراي برداشت است﴾ج

درس پنجم

کدام مورد از ثمرات دیدگاه مادیون نسبت به مرگ نیست؟- 67

یاس وناامیدي﴾ببسته شدن دریچه هاي امید به روي انسان ﴾الف

ترس از اعمال ورفتار﴾داضطراب وپریشانی ﴾ج

؟کر نابودي چه راهی راپیش می گیرندمادیون براي غلبه بر اضطراب ناشی از ف- 68

غفلت﴾بعقالنیت ﴾الف

تفکردرموردراه هاي مقابله با اضطراب﴾دتعویض مسیر فکر به سمت خدا ﴾ج

کدام مورد را ثابت می کند؟)اَجلٍ مسمی( آیه شریفه - 69

عقالنیت خدا ﴾بحکمت الهی﴾الف
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١٠

رائیل به عنوان فرشته مرگعز﴾داسماء الهی ﴾ج

کدام میل در وجود انسان باعث می شود مادیون در هنگام تفکر نابودي در مرگ دچار یاس وناامیدي شوند؟- 70

میل به مقام وریاست﴾دمیل به پرستش ﴾جمیل به جاودانگی﴾بمیل به خدا ﴾الف

طبق نظر قرآن کریم زیانکارترین مردم چه کسانی هستند؟- 71

کسانی که به آیات خدا ودیدار او کافر هستند﴾بچار یاس وناامیدي می شوند      انی که در زندگی دنیا دکس﴾الف

کسانی که در زندگی حق دیگران را پایمال می کنند﴾دو ولعب هستند                 کسانی که در دنیا مشغول له﴾ج

کدام مورد است؟برناظر)قائه ي  فَحبِطَت اعمالهم فالنقیم لهم یوم القیامۀوزناًالذین کفروا بآیات ربهم ول(آیه شریفه - 72

منکرین معاد کارشان از روي ایمان نیست ﴾بقیامت ارزشی ندارند                 منکرین معاد روز ﴾الف

اوند در روز قیامت نصیب کافران نمی شودلقاي خد﴾دد ونشانه هاي خدا، ارزشی ندارند در روز قیامت منکرین معا﴾ج

؟)مرگ غروبی است که طلوعی ندارد( طبق کدام دیدگاه - 73

موارد الف و ج﴾دغافلین ﴾جالهیون ﴾بمادیون ﴾الف

فرار از مرگ را چگونه توصیف می کند؟﴾ع(امام علی - 74

آن بهباعث نزدیکتر شدن﴾دعین نزدیک شدن به آن﴾جمانند فرار از تولد ﴾بکاري بیهوده ﴾الف

طبق نظر قرآن کریم براي کدام گروه در روز قیامت هیچ ترسی و اندوهی نیست؟- 75

کسی که به خدا و معاد ایمان دارد﴾بکسی که به خدا ایمان دارد  ﴾الف

موارد ب و ج﴾دعمل صالح﴾ج

نگرش الهیون نسبت به مرگ نیست؟کدام یک از موارد زیر از اثرات - 76

نهراسیدن از مرگ﴾ببیرون آمدن از بن بست ﴾الف

انتظار آینده موهوم﴾دشهادت طلبی ﴾ج

علت اصلی ترسناك وناگواربودن مرگ چیست؟- 77

فرار از فنا ونابودي﴾دمیل به حقیقت جویی ﴾جگناه﴾بمیل به جاودانگی   ﴾الف

نسبت به مرگ ناشی از کدام مورد است؟﴾ع(نگرش حضرت قاسم - 78
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﴾ع(شدت عالقه به عمویش امام حسین﴾بمیل به فنا ﴾الف

﴾ع(رسیدن به پدرش امام حسن﴾دپاکی از گناه﴾ج

خودکشی انسانهاي کم اراده ناشی از کدام مورد است؟- 79

غفلت از آینده ﴾باراده ضعیف آنها  ﴾الف

ناامیدي از وضع موجود﴾دغفلت از جهان آخرت ﴾ج

چه عاملی امروزه تعادل حیات انسانها را بر هم زده است؟- 80

کشف راه هاي معالجه بیماریها براي فرار از مرگ﴾بفرار از مرگ ﴾الف

کشف وتخریب منابع طبیعی﴾دفراموشی حقیقت خویش﴾ج

ایش آمار خودکشی در جهان ناشی از چیست؟پناه بردن به مواد مخدر وافز- 81

موارد الف وب﴾دغفلت از میل به جاودانگی﴾جبه دنبال لذت بودن         ﴾بهوسرانی انسان   ﴾الف

درس ششم

به کدام مورد اشاره دارد؟)ام نجعل الذین امنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض(آیه شریفه - 82

با دیگر پیروان ادیان دیگر برابر نیستند مسلمانان﴾الف

مومنین با مفسدین برابر نیستند ﴾ب

خداوند به وسیله مومنین ،مفسدین را نابود می کنند﴾ج

همیشه مفسدین روي زمین از مومنین بیشتر هستند﴾د

چه نکته اي را بیان می کند ؟)) ام نجعل المتَّقین کالفُجار((آیه شریفه - 83

برابري ومساوات بین مومن وغیرمومن﴾بمتقین با فجاربرابري ﴾الف

درقیامت همه دریک هیئت وقیافه محشور می شوند﴾دعدم برابري متقی وبدکار﴾ج

اینکه پیامبران صالح از وجود خطر درعالم قیامت خبرداده اند کسب اطالعات وآماده سازي براي رسیدن قیامت به - 84

ده عقلی است؟پیروي از کدام قاع

هرخطري راهی براي دفع آن وجود دارد ﴾بانسان همیشه در مقابل خطرها هراسناك می شود﴾الف
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کسب اطالعت خوب است ولی قیامت خطر نیست ﴾داستالزمی عقالدفع خطر احتمال﴾ج

........کاري که با هدف معقول که نتایج صحیح به دنبال دارد کاري است- 58

جاودانه﴾دعالمانه ﴾جحکیمانه﴾بعاقالنه ﴾الف

خداوند متعال هر موجودي را با هدفی خاص آفریده است،این موضوع کدام صفت رادر خداوند متعال ثابت می کند ؟- 86

حکمت﴾دقدرت             ﴾جعلم﴾بعقل﴾الف

..................اگر خداوند میلی رادر وجود انسان قرار داده است- 78

راهراباز کرده که آن میل در مسیر صحیح بیفتد﴾الف

راه ارضاءآن میل رادر عالم خارج قرارداده است﴾ب

وجود آن میل وبعضی امیال در جهت منفی قرار دارند﴾ج

همه امیال انسانی درجهت رشد وکمال انسان نیستند﴾د

یل در موجود انسان است؟دفاع ازخود دربرابرخطرها ناشی از وجود کدام م- 88

میل به بقا وجاودانگی﴾دمیل به کماالت ﴾جمیل به تعالی ﴾بترس ازخطر ﴾الف

درس هفتم

طبق آیات شریفه قرآن کریم اگر انسان درجایی مورد ظلم واقع شد چه باید بکند ؟- 89

دتقیه کن﴾دانفعال بهترین کار است ﴾جدرمقابل ظلم سکوت کند ﴾بهجرت کند﴾الف

اشاره به کدام موضوع دارد؟﴾﴾ینَّباً االنسان یومئذ بما قَدم واَخَّر((آیه شریفه - 90

آثار اعمال انسان در این دنیا وعالم برزخ به انسان می رسد ﴾بآثار اعمال انسان در دنیا   ﴾الف

اعمال موخر انسان)داعمال مقدم وموخر انسان﴾ج

ترتیب یعنی چه؟برزخ درلغت واصطالح به- 91

فاصله بین مرگ وزندگی-حایل بین دو چیز﴾بحدفاصل بین دو چیز  -بین دوچیزحایل﴾الف

فاصله عالم بین دنیا وعالم قبل از آن ﴾دعالم بین دنیا وآخرت–حایل بین دو چیز ﴾ج

کدام یک از ویژگیهاي عالم برزخ نیست؟- 92
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انسانها درآنجا به آنها می رسدآثار بعضی از اعمال﴾الف

روح در آنجا فعالیتهاي آگاهانه خود راانجام می دهد﴾ب

انسان با فرشتگان وخداوند گفتگو می کند﴾ج

عالم برزخ با دنیا ارتباطی ندارد﴾د

کدامیک ویزگی عالم برزخ است؟- 93

داراي بهشت وجهنم است ﴾بمدهوشی اهل آسمان وزمین﴾الف

زنده شدن دوباره انسانها﴾ده عدل الهی برپا شدن دادگا﴾ج

کدامیک از امور زیر جزء اعمال ماتقدم نیست؟- 94

دادن صدقه﴾دمدرسه سازي﴾جخمس﴾بنماز خواندن ﴾الف

کدام مورد ازآثار ماتاخر نیست؟- 95

ترك نماز﴾دبدعت گذاري دردین﴾جوقف﴾بایجاد یک رسم غلط ﴾الف

؟چیست)تَوفّی(معنی- 96

مرگ﴾دتفاوت دنیا وآخرت﴾جفوت وقت ﴾بدریافت چیزي به طور کمال وتمام﴾الف

کدام مورد غلط است؟- 97

انسان در عالم برزخ بافرشتگان سخن می گوید﴾الف

.سخن می گویدمی بیند و با آن ها در دنیا را اعمال خود برخی انسان در عالم برزخ﴾ب

انسان در برزخ با خدا سخن می گوید﴾ج

در عالم برزخ انسان محاکمه و محکوم می شود﴾د

اعمالی که آثار آنها درهمین دنیا تمام نمی شود چه خوانده می شوند ؟- 98

اعمال نیک انسان که تا قیامت باقی می ماند﴾دماتقد وماتاخر﴾جماتاخر﴾بماتقدم﴾الف

پرونده کدام اعمال در دنیا بسته می شود؟- 99

اعمال بد انسان که مورد بخشش الهی شده است ﴾داعمال نیک انسان که انجام داده است ﴾جماتقدم﴾بماتاخر﴾فال
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وضعیت مومنان در عالم برزخ چگونه است؟)ع(طبق احادیث رسیده از ائمه اطهار - 100

ازانسانهاي دنیا شنواترند﴾بمی توانند به دیدن خانواده بیایند﴾الف

هر سه مورد صحیح است﴾دآنان به ایشان می رسد آثار اعمال﴾ج

تنها چیزي که همراه وهمده انسان در عالم برزخ وقیامت است کدام مورد )ع(طبق روایات باقی مانده از ائمه اطهار - 011

است؟

کارهاي بد انسان﴾دکارهاي خیر ﴾جعمل انسان﴾بفرشتگان کرام الکاتبین ﴾الف

ماتاخر نیستند؟کدام مورد جزء آثار - 102

نوشتن کتاب–بدعت در دین - روش پسندیده﴾بحفر چاه آب–قنات –درخت –فرزند صالح ﴾الف

حج گذاردن- تربیت فرزند نیک-رسم غلط﴾ددرختی که کاشته شود–ساختن پل –سنت زشت ﴾ج

می آید؟براساس روایات اسالمی روح مومن چه موقع به دیدار خانواده اش- 103

درایام هفته﴾دصبح جمعه ﴾جظهر جمعه﴾بشب جمعه﴾الف

کدام جمله غلط است ؟- 104

پس ازمرگ فعالیتهاي حیاتی بدن متوقف شده اما روح فعالیت آگاهانه خود را انجام می دهد﴾الف

پس از مرگ فعالیت ناآگاهانه روح ادامه می یابد با اینکه فرشتگان او راتوفی می کنند﴾ب

در عالم برزخ انسان با فرشتگان سخن می گوید حتی با عمل خودش هم کفتگو می کند﴾ج

درعالم برزخ بهشت وجهنم وجود داردوپرونده اعمال انسان بسته نمی شود ﴾د

مربوط به کدام مورد است؟)) نَکتُب ماقَدموا وآثارهم ((آیه شریفه - 105

آثارباقی مانده از انسانهاي گذشتهقدمت ﴾بآثار نوشته شده توسط انسان ﴾الف

تمام اعمال تقدیمی وآثار آنها نوشته می شود﴾دآثارماتَقَّدم وماتَاخَّر﴾ج

موید کدام مطلب است؟)) حتی اذاجاء اَحدهم الموت قال ربِّ ارجِعون((آیه شریفه - 106

ح بیشتري انجام دهماگر مومنی بمیرد می گوید مرا به دنیا باز گردانید تا عمل صال﴾الف

اگر مومنان بمیرند می گویند مارا به طرف خداوند ببرید ﴾ب
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اگر کافري بمیرد به خدا می گوید مرا به دنیا بازگردانید تا عمل صالح انجام دهم﴾ج

موارد الف وب ﴾د

درس هشتم

از کلمه صیحه چیست؟منظور قرآن کریم- 107

زنده شدن مردگان﴾دها وزمین هنگام مردنمهیب آسمان صداي ﴾جصوردوم﴾بصوراول﴾الف

کدام آیه شریفه ازویژگیهاي نفخ صور دوم نیست؟- 108

وجی بالنّبیینَ والشهدا ﴾بواشرفت االرض بنورِّ بها ﴾الف

وضع الکتاب ﴾دفصعق من فی السماوات ومن فی االرض﴾ج

ها وزمین هست در ادامه کدام مورد است؟بیهوش شدن هرکس در آسمان- 109

هنگام قیامت کبري ﴾دصوراول﴾جصوراول ودوم ﴾بصور دوم﴾الف

کدامیک ازموارد زیر ازوقایع مرحله اول قیامت نیست؟- 110

تحول عظیم در آسمانها وزمین ﴾ببرچیده شدن بساط حیات﴾الف

نورانی شدن زمین﴾ده حیبانگ عظیم وسهمگین بنام ص﴾ج

به ترتیب به چه حوادثی اشاره دارد؟) منها خَلَقناکُم وفیها نُعیدکُم ومنها نُخرِجکم تارةً اُخري(آیه شریفه - 111

قیامت –مرگ ﴾بقیامت –مرگ –خلقت جهان آفرینش ﴾الف

مرگ–قیامت -خلقت﴾دقیامت –مرگ –خلقت انسان ﴾ج

کنونی در کدام مرحه از قیامت کبري صورت می گیرد؟تبدیل آسمانها وزمین به غیراز حالت- 112

حشر موجودات﴾دصور دوم ﴾جمرحله دوم ﴾بمرحله اول﴾الف

؟نیستکدام مورد از وقایع مرحله دوم قیامت - 113

برپایی دادگاه عدل الهی ﴾دصیحه نفح صور﴾جنورانی شدن زمین﴾بزنده شدن تمام مردگان ﴾الف

امت چه هستند ؟بهترین گواهان قی- 114

کرام الکاتبین ﴾دپیامبران وامامان﴾جفرشتگان ﴾باعضاي بدن انسان ﴾الف
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شاهدوناظر برتمام پیامبران وامامان کیست؟- 115

)ع(امام عصر ﴾د)ع(حضرت زهرا﴾ج)ص(رسول خدا﴾ب)ع(علی﴾الف

؟نیستندکدام گروه شاهد وناظر در دادگاه الهی - 116

خود انسان﴾دپیامبران وامامان﴾جپیامبران الهی ﴾باعضاي بدن انسان ﴾الف

کدام گروه معیار سنجش اعمال دیگر انسانها هستند؟- 117

مومنان هر قوم ﴾انسانهاي نیک عالم       د﴾جاولیاءاهللا وامت پیامبر﴾بپیامبران وامامان﴾الف

؟منظورقرآن کریم ازنورانی شدن زمین درمرحه دوم قیامت چیست- 118

تمام زمین با نور خورشید نورانی می شود﴾بآشکار شدن حوادث﴾الف

موارد الف و ج صحیح است﴾دکنار رفتن پرده ها﴾ج

منظور از نامه اعمال چیست؟- 119

حقیقتی مادي که اعمال انسانها روي آن نوشته شده است﴾الف

حقیقتی غیر مادي که خود عمل و حقیقت آن رادر بردارد﴾ب

ل انسان است که در قیامت تحویل انسان داده می شودعین عم﴾ج

همه موارد﴾د

منظور ازکلمه میزان طبق روایت امام جعفر صادق چیست؟)ونَضَع الموازین القسطَ لیوم القیامه (آیه شریفه- 120

برپایی دادگاه الهی ﴾دسنگینی اعمال ﴾جسنجش اعمال ﴾بعدل﴾الف

؟کدام مورد صحت ندارد- 121

اعمال انسانها در قیامت بوسیله ترازوي عدل الهی سنجیده می شود ووزن آنها مشخص می شود ﴾الف

اعمال وزنی ندارند بلکه خداوند متعال با قدرت خود آنها رابه صورت مادي سبک یا سنگین نشان می دهد تا بتوان آنها ﴾ب

رادرترازوي عدل الهی سنجید

د درصورت یکسان ودریک جا بر پا می شود وهمه به یک صورت در پیشگاه الهی حاضر ترازوي عدل الهی براي همه افرا﴾ج

می شوند
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صحت نداردهیچکدام﴾د

اعمال انسانها قرار می گیرد؟معیار سنجشکدام مورد - 122

بناي اولیه که خداوند متعال براي اعمال خوب یا بد گذاشته است﴾الف

یامبران وامامانعمل پ﴾ب

قرآن کریم واحادیث ائمه اطهار ﴾ج

اعمال انسان آنها بخاطرکثرت دین آنها با معیار تمام کتب آسمانی سنجیده می شود﴾د

چیست؟حقمنظورازکلمه ) والوزنُ یومئدالحق (براساس آیه شریفه - 123

حقایق عالم وجود﴾دعمالوزن وسنگینی ا﴾جعدل ﴾بهدف داري خدا ﴾الف

طبق حدیث شریف امام جعفر صادق چه نکته اي بیان می کند ؟) فَاما من ثَقُلَّت موازینُه(آیه شریفه - 124

اعمال بدانسان برایشان سنگین وگران تمام می شود ﴾الف

است﴾ازنظرنیکی(منظورازسنگینی اعمال  برتري ﴾ب

براي سنجش ایجاد می شودثقل وسنگینی اعمال باقدرت خدا﴾ج

اعمال به وسیله ترازوي الهی وزن شده وبه میزان سنگینی ایجاد شده پاداش داده می شود﴾د

درکدام مرحله از قیامت بساط حیات انسان وموجودات زنده برچیده می شود؟- 125

حشرانسانها﴾دحشرموجودات ﴾جمرحله دوم ﴾بمرحله اول﴾الف

چیست؟  حق مراد ازکلمه )الوزنُ یومئذ الحق(درآیه شریفه - 126

وزن وارزش اعمال﴾دترازوي توزین اعمال﴾جوسیله سنجش ﴾بسنگینی اعمال﴾الف

موید کدام مورد است؟) وان کانَ مثقال حبه من خردل اَتَینا بها (آیه شریفه - 127

اعمال توزین دقیق ﴾بدقت درحسابرسی﴾الف

موارد الف و ب صحیح است﴾دآوردن بعضی اعمال همراه انسانها ﴾ج

ظر به کدام مورد است؟نا) ووفیت کُلُ نفس ما عملَت(آیه شریفه - 128

دریافت تمام وکمال روح انسانی ﴾بمحشورشدن جسم همراه باروح            ﴾الف
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ر حسابرسی دنیا  دقت د﴾ددریافت تمام اعمال انجام شده﴾ج

درس نهم

ماموران عذاب در جهنم چه کسانی هستند ؟- 129

اعمال خود انسان-دجنیان   -جشیاطین   -بمالئکه   -الف

؟آتش جهنم چگونه است- 130

.و سوزاننده است بسیار سخت - الف

.            آن چنان است که به دلها سر می کشد وآنها رامی سوزاند-ب

.               هربارکه آتش فرومی نشیند شرارهاي برآن می افزاید وآن راشعله ورترمی کند-ج

هر سه مورد- د

خواهید بود؟ به چه کسانی گفته می شود شما وبت هایی که می پرستید هیزم دوزخ-131

متکبران و مجرمان- کافران و متکبران      د- جمجرمان و کافران-کافران و بت پرستان    ب- الف

الترین درجه بهشت و نعمتهاي بهشتی چیست ؟با -132

لقاء ودیدارخداوند                        -باب مجاهدین- بلقاء و دیدارخداوند      –باب انبیاء-لف1

لقاء و دیدار خداوند–جنت - لقاء و دیدار خداوند            د–فردوس -ج

برترین مقام بهشت چیست ؟-133

مقام رضا وخرسندي خداوند از بنده -بضا وخرسندي بنده از خداوند    مقام ر- الف

مقام رضاوخرسندي انسان وخداوندازیکدیگر-دمقام رضاي انسان ها از یکدیگر   -ج

:منظور از دارالسالم - 134

.سراي سالمتی که هیچ ناراحتی و رنجی در آن نیست - الف

.اي موقتی آن هیچگاه خستگی وسستی وماللت نمی آورد سراي سالمتی که نعمته-ب

.سراي سالمتی که چون هرروزچیز تازه اي درخواست نمی کند همیشه شاداب و سرحال است -ج

.سراي سالمتی که سخنان لغوو بیهوده را نمی شنود-د 
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تناسب جرم با کیفر در عالم آخرت بر چه اساسی است ؟-135

سیئات اعمال -جسم اعمال       د-محصول طبیعی خود عمل      ج-بقردادي  - الف

بین کدام نوع پاداش و کیفر با عمل انسان تناسب وجود ندارد؟- 136

اجتماعی- حقوقی    د-قراردادي   ج- محصول طبیعی خود عمل   ب- الف

ردد؟پاداش وکیفراخروي به چه صورت درقیامت براي انسان حاضر می گ-137

جنبه باطنی اعمال-نتیجه طبیعی اعمال     د-جنبه مادي اعمال     ج-با اجراي مقررات     ب- الف

با توجه به اینکه زندگی انسان در دنیا محدود است چگونه می توان عذاب دائمی را توجیه کرد؟-138

.                         استجهان آخرت در ادامه حیات دنیوي- الف

.عذاب اخروي در استمرار عذاب دنیوي است -ب 

.                                                           گناهان توسط مرتکب آن اختیارا صورت می گیرد-ج

0عذاب و پاداش محصول طبیعی خود عمل است -د

بیانگر چه "نیست اصلش چو جاودان استگر نقش رفت غم/ که دیدي جنسش زالمکان است هرنقش را« بیت- 139

...موضوعی است ؟ پاداش و کیفر 

لتجسم اعما- محصول طبیعی   د- جاثر وضعی - قراردادي   ب- الف

منظور از » جدا نمی گردد براي توبه ناچارهم نشینی خواهد بود که هرگز ا ز تو... « :فرمود) ص(اینکه رسول اکرم-140

هم نشین کدام گزینه است ؟

مقام-کردار      د-ثروت    ج-اوالد    ب- الف

کیفروعقوبتی که هرکس در مقابل اعمالش دریافت می کند چگونه است ؟-141

.                   محصول اثر وضعی خود شخص است -ب.           نتیجه عمل اوست - الف

. عین عمل اوست -د.          دادي استقرار-ج

حالیکه مؤمنان دیگر هنوز در محل حساب هستند ؟ چه کسانی وارد بهشت می شوند در)ص(طبق فرمایش رسول اکرم- 142

توبه کنندگان- دشهیدان وصادقان   -جانسان هاي مجاهد در راه خدا-برترین زنان بهشتی          ب- الف
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:برترین زنان بهشتی -143

مریم-زینب- فاطمه-خدیجه -بزینب    - آسیه –فاطمه -خدیجه - الف

سمیه-زینب -فاطمه- خدیجه - دآسیه      -مریم -فاطمه-خدیجه-ج

درجات بهشت به چیست ؟) ع(طبق فرمایش امام صادق-144

میزان سخاوت فرد در دنیا- مقدار تالوت قرآن       د- جتالوت و تعداد آیات قرآن-د آیات قرآن        بتعدا- الف

....هروقت به بوي بهشت اشتیاق پیدا می کنم : فرمود) ص(رسول خدا-145

.کنم بوي دخترم فاطمه را استشمام می -ب.به تالوت قرآن کریم مشغول می شوم- الف

.وضو میگیرم و به  نماز می ایستم-د.از عطر گل محمدي استفاده می کنم -ج

بیان شده است نگاه کند چه می شود؟اگرکسی با چشم دل به آنچه از بهشت برایش) ع(طبق فرمایش حضرت علی- 146

.روح وي از مخلوقات زیباي دنیا دوري خواهد کرد-الف

.ي از شهوات و لذتها و زر زیور دنیا دوري خواهد کردروح و-ب

.دري از درهاي بهشت به روي وي باز خواهدشد وداخل آن می شود-ج

2و 1گزینه  -د

در کدام کتاب آمده است ؟) ع(این فرمایش حضرت علی -147

روحت از شوق واشتیاق به آن به ....رانتظار توست واي انسان اگر قلب خویش رامتوجه زیبایی کنی که در بهشت د« 

»سوي بهشت پرواز خواهد کرد 

مجمع البیان- بحاراالنوار    د- دررالحکم    ج- نهج البالغه     ب-الف

بهشت و جهنم هر کدام چند باب دارد؟- 148

8و 9-د9و 8-ج8و 7- ب7و8-الف

در روز قیامت چرا این تقاضا که به دنیا بر گردیم پذیرفته نمی شود ؟- 149

.      زیرا وقت عمل  پایان یافته است- الف

. زیرا پایان دنیاست-ب
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.زیرا اگر به دنیا برگردیم به همان شیوه قبل عمل می کنیم-ج

.زیرا هنگام قیامت رسیده است - د

.هستند...  ت همه ي انسانها داراي یک فطر- 150

حقیقی-مساوي    د-پاك     ج- متفاوت    ب- الف

جهنمیان گاهی چه کسانی را مقصر می دانند؟- 151

ب و ج-بزرگان و شیطان     د-پدرانشان    ج- خودشان    ب- الف

»الدنیا مزرعه االخره « کدام آیه با این عبارت ارتباط معنایی نزدیکتري دارد ؟- 152

علمت نفس ما احضرت -بفذوقوا ما کنتم تکنزون    - الف

همه موارد - دفمن یعمل مثقال ذره خیرا یره    -ج

».هر کس که دو روزش مساوي باشد باخته است « این سخن از کیست ؟ - 153

)ص(پیامبر اکرم - ب)       ع(امام علی -الف

) ع(امام سجاد - ج)ع(امام صادق -ج

کدام سوره قرآ ن کریم به این مطلب اشاره دارد که مردم اعمال بد یا خوب خود را اگر به اندازه ذره اي هم باشد می - 154

.بینند 

قیامت - تکویر   د-زلزال    ج- کهف    ب- الف

خطاب به چه کسانی است ؟» فذوقوا ما کنتم تکنزون « آیه شریفه - 155

.کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می خورند - کافران       ب- الف

.کسانی که زر و سیم اندوخته اند- اهل بهست       د-ج

...طبق پیش بینی قرآن اگر گناهکاران به دنیا باز گردند - 156

.همان شیوه قبل را پیش می گیرند - الف

.ه می کنندچون سختی عذاب آخرت را چشیده اند حتما توب-ب

.فقط بعضی از آنها توبه می کنند-ج
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.خود توبه کرده و موجب هدایت دیگران نیز می شوند- د

.است ... عظمت عذابهاي جهنم نشانی از - 157

پستی و آلودگی انسان- عظمت خدا         ب- الف

عظمت آخرت   - عمق گناهان          د-ج

درس دهم

به مردم نرم خو و مهربان بودند؟چرا پیامبر اسالم نسبت-158

.چون رحمت الهی شامل حال ایشان بود- ب.چون نفس خود را کنترل می کردند-الف

.چون توکل بسیار قوي نسبت به خداوند داشتندد- د.چون بسیار قرآن تالوت می کردند-ج

تصمم نهایی چگونه باید اتخاذ شود ؟) مت فتوکلوشاورهم فی االمر فاذا عز(ریفه شبا توجه به آیه -159

بعدازمشورت با دیگران با تصمیم خود-ببا مشورت دیگران-الف

با عقل خود و مشورت با دیگران - دبا مشورت با دیگران و تصمیم خود و توکل بر خداوند- ج

.از مهم ترین عوامل تقویت عزم است...-160

توکل برخدا و اعتماد به او-دتسریع در انجام تصمیم-جتجدید روزانه عهد- بتکمیل عهد-الف

...توکل به معناي-161

2و 1گزینه -دطلب خیر کردن از خداوند-جبه خداوندواگذار کردن نتایج کارها-باعتماد کردن بر خداوند-الف

...هر چقدر معرفت به خداوند و ایمان به او قویتر باشد-162

.اعتماد و توکل بر خداوند افزایش می یابد-الف
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.نگرانی و دلهره در برخورد با مشکالت درونی کاهش می یابد-ب

.انسان بیشتر با خداوند انس می گیرد-ج

همه موارد-د

کدام اصل را نادید گرفته است ؟می شودی که در برخورد با مشکالت درونی آکنده از اضطراب و دلهرهکس-163

.برخداوند توکل ندارد-الف

.از پشتیبان راستین و مطمئن غافل مانده است-ب

.به تکیه گاههاي دروغین و لرزان اعتماد کرده است- ج

همه موارد-د

.نیازشدیدتري به توکل برخداوندو اعتمادبه او پیدامی شود،... به میزانی که- 164

ایمان قویترمی شود- بتصمیم بزرگترمی شود-الف

محبت و عالقه بیشترمی شود-دمعرفت بیشترمی شود- ج

.می گویند...تصمیم گیري بدون پشتوانه و پیش بینی عواقب کار را-165

3و 2گزینه - دریسک کردن-جخطر کردن-بتوکل کردن-الف

!براي حل مشکالت خداوند به تنهایی کافی است-166

همه موارد-دما توفیقی الّا باهللا-جالیس اهللا بکاف عبده-بکفی باهللا حسیباْ-الف

دام گزینه از نظر معنا نادرست است ؟-167



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٤

برایم کافی است= حسبی -دسنگدل= فظّاْ - جتصمیم گرفتی= عزمت - بپس در گذر= فاعف-الف

کدام عبارت در باره توکل صحیح است ؟-168

.توکل به معناي بیان یک جمله درامري قلبی و درونی است-الف

.اگرتوکل با معرفت و اخالص همراه باشد خداوندامورمارابه بهترین وجه چاره می کند-ب

.توکل وقتی معنا دارد که انسان مسئولیت و وظیفه خود را به خوبی بفهمد- ج

.توکل به معناي بی توجهی به حکمت و علم الهی است-د

چه چیزي را بیان می کند ؟"چون تو با مایی نباشد هیچ غمگر هزاران دام باشددرقدم"بیت -169

توسل-دمعرفت-جدعا-بتوکل-الف

به خداوند واگذار کند چه نامیده می شود؟ابه خود راه ندهدو نتیجه کارش راینکه انسان در پیمودن راهی هیچ تزلزلی-170

تنبه-دتوکّل-جتعبد-بتوسل-الف

چه چیزي انسان را به بی نیازي در مقابل دیگران می سازد ؟-171

ریسک کردن- دتوسل-جتوکل-بدعا-الف

پاسخ داده می شود؟، در کدام آیه به کسانی که توکل را بهانه اي براي توجیه تنبلی خود قرار می دهند -172

زمر/ 38- دهود / 56-جمائده/ 23-بآل عمران/ 159-الف

پیامبرنقل شده است ؟از قول کدام» انّی توکّلت علی اهللا ربی و ربکم « آیه شریفه -173

)ع(حضرت هود- ب)ع(حضرت ابراهیم-الف



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٥

)ص(حضرت محمد- د)ع(حضرت شعیب- ج

درس یازدهم

.خود را به نمایش گذاشت ....... خود ، خداي رحمان با آفرینش انسان و بازگذاشتن درهاي بازگشت به سوي - 174

رحمان بودن) الف

فار بودنغ) ب

رحیم بودن ) ج

حکیم بودن) د

.صفت خدا را بیان می کند خداوند آدمیان را آفرید و خدمت به آنان را خدمت به خود بر شمرد ، کدام  - 175

غفار ) درحمان ) جسمیع ) بخالق ) الف

از کیست و بیانگر "این زمان انداخت الفت بود      زمانه طرح محبت نهبودنقش دوعالم که رنگ ن"بیت - 176

چیست ؟

.حافظ ، حجت مقدم بر آفرینش جهان است ) الف

. سعدي ، الفت و محبت قبل ازاینکه درجهان خلق شود وجود داشت) ب

.کس به دنبال سعادت است باید محبت داشته باشد حافظ ، هر ) ج

.سعدي ، رنگ الفت در این عالم نیاز به محبت زمانه دارد ) د

. سرچشمه بسیاري از کارهاي انسان است.......... و ........ - 177

و نادانیجهالت) دعلم و آگاهی ) جمحبت و دوستی ) بعشق و عالقه ) الف

.....هر چه عشق و محبت ما به خدا بیشتر باشد - 178

.فعالیت بیشتري انجام می دهیم) الف

. تاثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است) ب

. به سرنوشت دیگران عالقه بیشتري پیدا می کنیم) ج



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٦

.موش می کندانسان به قالب خدا محوري در می آید و خود را فرا) د

.قرار می دهد ........ قرآن کریم اساس و پایه دینداري را - 179

محبت اهل بیت ) دمحبت خداوند) جتوسل به اهل بیت) بتوکل به خداوند) الف

دروغش فاش است و آنکه ...... آنکه رسوا می شود ": در پاسخ به ابن زیاد با استواري تمام گفت ) س(حضرت زینب - 180

.است......... می شود 

نادم–کافر ) دکافر–نادم ) جفاجر–فاسق ) بفاسق–فاجر ) الف

در منظومه عاشقان ، نزدیکترین دوستان الهی چه کسانی هستند ؟- 181

مورد الف و ب) دمؤمنین ) جاهل بیت ایشان ) ب) ص(رسول خدا ) الف

.است ........... پیچی از فرمان الهی نشانه سر- 182

عشق و محبت) ددوست نداشتن) جایمان نداشتن ) بعدم صداقت در دوستی ) الف

منسوب به کدام امام است ؟سخناین - 183

".! ت خدا را نا فرمانی کنی و اظهار دوستی نمایی ؟ به جان خودم این رفتاري شگفت انگیز اس"

)ع(امام سجاد ) د) ع(امام کاظم ) ج) ع(امام صادق ) ب )ع(امام علی ) الف

از کیست ؟") ع(جاذبه و دافعه علی "کتاب - 184

دکتر شریعتی) دشیخ صدوق) جفیض االسالم) بشهید مطهري) الف

چیست ؟"فا تّبعونی قل ان کنتم تحبون اهللا"پیام آیه شریفه - 185

. هر ادعایی با عمل ثابت می شود) الف

.پیروي از رسول خدا ، پیروي از خداوند است) ب

. اطاعت از پیامبر نشانه دوستی و محبت به خداونداست) ج

همه ي موارد) د

کدام عبارت درست است ؟- 186

. به احکام دین ضرورتی ندارداگر قلب انسان باخداباشد کافیست و عمل ) الف



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٧

. اعمال ظاهري و ظاهرانسان مهم نیست آنچه اهمیت دارد درون و باطن اوست) ب

.کسی محبت و عالقه او در قلبش باشد شایسته است از دستوراتش پیروي کند) ج

. به میزانی که دوستی با خدا عمیق تر باشد ، عشق و عالقه به باطل هم عمیق تر است) د

از کدام بزرگوار است ؟".ما احب اهللا من عصاه "این حدیث شریف - 187

)ع(امام حسین ) د) ع(امام صادق ) ج) عج(امام عصر ) ب) ع(امام علی ) الف

: اعمالی که انسان را به خدا می رساند - 188

.هماه برنامه هایی است که در اختیار ما قرار داده شده است) الف

.همان دین است ) ب

.همان راه رسیدن به اوست) ج

همه ي موارد) د

:یعنی "ان اجري اال علی اهللا "- 189

. مگر اجر من جز در نزد خداست) الف

.اگر اجر و پاداش من جز در نزد خداست) ب

.نیست پاداش من چیزي جز در نزد خداوند ) ج

همه ي موارد) د

داري با چه چیزي آغاز می شود ؟دین - 190

هیچ کدام ) دهر دو ) جبا تنفر و بیزاري از باطل ) ببا دوستی با خداوند ) الف

از چند بخش تشکیل شده است ؟ "ال اله اال اهللا "جمله - 191

یک بخش و اثبات واقعی توحید ) الف

دو بخش  و اثبات واقعی توحید) ب

و یکی نفی و دیگري اثباتدو بخش ) ج

مورد الف و ب ) د



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٨

.است ......  و ..... دین داري بر دو پایه استوار است  و آن دو پایه - 192

تولی و تبري) الف

امر به معروف و نهی از منکر ) ب

خمس و زکات ) ج

نماز و روزه ) د

پایه و اساس بناي اسالم چیست ؟- 193

بیان عدل نزد حاکم ظالم) دال اله اال اهللا ) ججهاد) بنماز ) الف

چه کسانی پرچم دارمبارزه با زشتیها و ستم و ستمگران بوده اند ؟- 194

)ع(حضرت نوح و ابراهیم ) دعاشقان خدا) جفقط امامان ) بفقط پیامبران) الف

کنند        ..... ی که ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند در حالیکه مردمی را نیاب".  عبارت زیر را کامل کنید - 195

. "گرچه آنان پدرانشان باشند. کرده اند ...... با کسانی که با خدا و رسولش 

دوستی–دشمنی ) ددشمنی –دشمنی ) جدشمنی –دوستی ) بدوستی-دوستی) الف

و مزد مجاهدت هاي خود را چه چیزي اعالم کند ؟ی دهد اجرخداوند به پیامبر دستور م- 196

هدایت پذیري مردم ) الف

اجر رسالت براي کسانی است که از آنها در خواست شود ) ب

او و خانواده اش را بپذیرند) ج

دوستی و مهر ورزي با خانواده پیامبر ) د

سوگوار و عزادار باشیم ؟شادي آنان شاد و در مصیبت آنان کدام امام از شیعیان خود خواسته اند در - 197

) ص(پیامبر اکرم ) د)ع(امام صادق ) ج) ع(امام سجاد ) ب) ع(امام علی ) الف

کدام دوتن را فرمودند که در رابطه بامن هالك می شوند ؟ ) ع(امام علی - 198

. پاي می فشردنی که در دشمنی با من  دوستی که غلو و زیاده روي می کند و دشم) الف

دشمنان خدا در دلش باشددوستی که محبت دوستان خدا در دلش خانه کرده و دشمنی که نفرت ) ب



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٢٩

.می دهدکسیکه با حضور فعال در مراسم بزرگداشت اهل بیت محبت خود را نشان ) ج

. به ائمه اطهار دارندنفرت و کینه نسبت ت به حق و کسانیکه محبت و وفاداري بیش از حد نسب) د

از کیست ؟"آفتاب در حجاب "کتاب - 199

مال مهدي نراقی) دشهید مطهري) جسید مهدي شجاعی ) بسید مرتضی ابطهی ) الف

؟خود را از آن منع کردندآنان با چه چیزي مبارزه کرده و پیروان) ع(یت و اهل ب) ص(با توجه به سیره ي پیامبر اکرم - 200

عمل بدون نیت ) دایمان بدون عمل ) جشناخت بدون ایمان ) بمحبت بدون معرفت و عمل ) الف

نماز هاي واجب تکرار می شود ؟همه روزه چند بار در تشهد"اشهد انّ محمداً عبده و رسوله "جمله ي - 201

بار9) دبار 10) جبار 7) ببار 5) الف

کدام گزینه درست نیست ؟- 202

ما میگذرنددر هنگام ابراز محبت باید آداب را کنار گذاشت زیرا اهل بیت از خطاي  ) الف 

.براي دوست داشتن خداوند محبت قلبی و درونی کافی است ) ب

.است اعمال ظاهري و ظاهرانسان مهم نیست آنچه اهمیت داردباطن انسان ) ج

همه ي موارد ) د

"اسالک حبک و حب من یحبک و حب کلّ عمل یو صلنی الی قربک "این سخن از کیست ؟- 203

)  ع(امام حسین ) د) ص(پیامبر اکرم ) ج) ع(امام سجاد ) ب)ع(امام صادق ) الف

درس دوازدهم

اشاره به چه پوششی شده است ؟"اَلبِسوالبیاض فانّه اطیب و اطهر "حدیث -204

پوشیدن لباس سفید و روشن -الف

پوشیدن لباس پاك و پاکیزه تر-ب

پوشیدن لباس سفیدي که پاك باشد-ج

مورد الف و ب-د

.است ... آراستگی از ) ع(به فرموده حضرت علی -205



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٣٠

دلهاي پاك-دتجلی درون- جاخالق مؤمنان-بشیوه ي پشوایان دین - الف

:است) ع(کدامین عبارت فرمایش امام صادق -206

.دو رکعت نماز با بوي خوش برابر با هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است -الف

دورکعت نمازبابوي خوش بهتراز هفتادرکعت نمازبدون بوي خوش است -ب

.خوش است دو رکعت نمازبا بوي خوش بهترازهفتاد نماز بدون بوي -ج

.دو رکعت نماز با بوي خوش بهتر از نماز بدون بوي خوش است- د

این سخن از کیست ؟-207

".به سوي دوستانش میرود خود را آماده و آراسته کند خداي تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش"

)ع(امام کاظم -د)ع(امام علی -ج)ع(امام صادق-ب)ص(رسول خدا - الف

:از توصیه هاي مهم هنگام عبادت - 208

.پوشیدن لباس سفید و پاك و استفاده از عطر است - الف

بودن استپوشیدن لباس روشن و تمیز و پاك استفاده از عطر و شانه زدن موها و-ب

.آراستگی و ژولیده نبودن وضع ظاهر و پاك بودن بدن است -ج

. آراستگی ظاهر و باطن است - د

کدام گزینه صحیح است ؟-209

.آراستگی به زمان حضور در اجتماعات و معاشرتها دارد - الف

.آراستگی براي حضور در خانواده و اجتماع و وقت عبادت است -ب

.آراستگی دینی همان زیبایی ظاهر و باطن است -ج

.را تغییر نمی دهدفرد رفتارهاي ظاهري به هیچ وجه بر باطن انسان تاثیر نمی گذارد و روحیه- د

.اوست ...  ظاهر هر کس  -210

عزت نفس -دنشان دهنده فرهنگ-جعاریتی و موقتی -بتجلی درون -الف

اعمال و ظواهر انسان را چه چیزهایی می سازند؟-211



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٣١

عقاید ، اخالق ، روحیات- الف

اخالق، نظرات ، خصوصیات-ب

ق، روحیاتاندیشه ها ، اخال-ج

نیات درونی و رفتارهاي ظاهري- د

چه چیزي نشانه سستی و ضعف ایمان است ؟) ع(از نظر امام صادق -212

.کسی که جسم او وسیله جلب توجه دیگران قرار گیرد- الف

.کسی که لباس نازك و بدن نما بپوشد-ب

.کسی که فقط به زیبایی ظاهر خویش توجه کند-ج

.ا براي دیگران آراسته کند کسی که خود ر- د

گناه چه عملی را نشان داده است ؟کسی که خو را براي دیگران بیاراید با انجام این) ع(از نظر حضرت علی - 213

.نشانه سستی و ضعف ایمان است -الف

.خداي تعالی را بسیار دوست دارد- ب

.به جنگ با خدا بر خاسته است -ج

.از دیگران پرداخته است به تقلید کورکورانه-د

.خلقت است ...  زن ، - 214

آیت جمال-دآیت جلوه - جآیت کمال - بآیت جالل-الف

کانون عفاف خانواده چیست ؟- 215

فرزند- مرد          د-جزن -زن و مرد     ب- الف

چه نتیجه اي دارد ؟خانواده عرضه نابجاي زیباییها ، به جاي گرمی بخشیدن به کانون- 216

.ابزار حقارت و کوچکی می شود- الف

.به جاي رستگاري ، شقاوت را نصیب می کند- ب

.تحسین و احترام دیگران را بر می انگیزد -ج



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٣٢

.عفت و حیا را از بین می برد- د

عزت در مقابل چه چیزي قرار دارد؟- 217

حقارت و ذلت- دشهوت و رذیلت-جتعفت و قدر-بعفت و حیا- الف

اشاره به چه موضوعی دارد ؟"انّ اهللا جمیلٌ و یحب الجمال "حدیث - 218

حضور با عزت و عفت-دتوکل به خدا- جفضیلت و آراستگی-بدوستی با خدا- الف

ارزشمند اسالم است ؟کدام یک از گزینه هاي زیرازبرنامه هاي- 219

توکل به خدا-دعشق و محبت به خدا-جدوستی با حق-بحضور عزتمند و عفیف در جامعه-الف

چرا رسول خدا می فرماید لباس سفید و روشن بپوشید ؟- 220

هیچکدام -د.اخالق مؤمنان است زیرا از - ج0زیرا مظهر زیبایی است - ب.زیرا پاك و پاکیزه تر است - الف

.از اخالق مومنان است .... ، ) ع(طبق فرمایش حضرت علی - 221

مورد الف و ج  -دآراستگی - جبا آراستگی به سوي دوستان رفتن-بپوشیدن لباس سفید و روشن- الف

تجمل با توجه به احادیث به چه معناست ؟- 222

ساده زیستی-درفه جوییص- جآراستگی و زیبایی-بمصرف گرایی- الف

.است ....  آراستگی بیشتر براي حضور در - 223

مورد الف و ب-ددر اجتماع-جدر خانواده -بدر پیشگاه خداوند- الف

ت بیانگر چیست ؟ضرب المثل ازکوزه همان برون تراودکه دراوس- 224

.ظاهر هر کسی تجلی درون و اندیشه هاي اوست - الف

تناسب میان ظاهر و باطن انسان در آراستگی-ب

.ظاهر هر کسی تجلی درون و اندیشه هاي وي نیست -ج

مورد الف و  ب- د

چه چیزي خصلت هر انسان با فضیلتی است ؟- 225

هیچکدام- دفساعتماد به ن-جآراستگی -بعفاف- الف
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کدام نیاز در جوانی بیشتر خود را نشان می دهد؟- 226

نیاز به دوست- دنیاز به مقبولیت-جنیاز به تشکیل خانواده-بنیاز به مسکن - الف

.در اجتماع است ... ،... ،... ازبرنامه هاي ارزشمندمؤمنان ، حضور - 227

عزتمند ، عفیف، آراسته-دمعنوي، باعفت، دوستانه-جحانی، عزتمند، با غیرترو-بدوستانه ، خوب، آراسته- الف

توجه کرده اند؟به چه آراستگی اي "البسوالبیاض فانّه اطیب و اطهر "رسول خدا با حدیث - 228

نگام نمازآراستگی در ه-دآراستگی در دوستی-جآراستگی ظاهر-بآراستگی و زیبایی باطن- الف

چیزي بدش می آید؟  با توجه به سخن امام صادق در مورد آراستگی و زیبایی ، خداوند از چه - 229

خود را ژولیده نشان دادن- دآرایش نکردن-جحمام نرفتن-بمسواك نزدن- الف

و آراسته کند؟آماده می رود خود را .... خداي تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوي - 230

معلم و دوستانش-د)خدا(خودش - جدوستانش-بپدر و مادرش-الف

و براي چه منظوري استفاده می کنند؟)دل باید پاك باشد و ظاهر چندان اهمیتی ندارد ( چه کسانی از جمله ي - 231

.براي توجیه اعمال زشت خود-برخی افراد-الف

براي توجیه به موقع نماز نخواندن -همه افراد - ب

براي توجیه ظاهر نامناسب -برخی افراد-ج

.براي توجیه اخالق زشت و نامناسب خود-برخی افراد-د

.است .... و فضیلت ... عفاف یک حالت - 232

زیبایی-روحی-دمعنوي-روحی -جدنیوي–معنوي -باخالقی–روحی - الف

کدام یک از ویژگیهاي انسان هاي صاحب روح شکست ناپذیر و عزیز است ؟- 233

.کورکورانه تقلید نمیکنند–الف 

.دیگران نمی توانندآنها را ابزاررسیدن به خواسته ها و تمایالت خودقرار دهند -ب

.از تاثیر سوء رفتار دیگران بر خود جلوگیري می کنند-ج

همه ي موارد - د
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.دو مظهر عفاف اند که سرگذشت آن ها در قران ذکر شده است..... و...... - 234

حضرت مریم و حضرت یوسف     )حضرت مریم و حضرت ابراهیم        ب )الف

حضرت داوود و حضرت یوسف)حضرت ابراهیم و حضرت یوسف         د)ج

درس سیزدهم

.است ..... یکی از نشانه هاي آراستگی و عفاف -235

آرایش بیش از حد-آرایش در خانه           د- جپوشش مناسب-اخالق و فرهنگ         ب-الف

.است ....  گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش  -236

فطري در میان زنان-فطري در میان زنان و مردان     ب-الف

غریزي در میان زنان-غریزي در میان زنان و مردان        د-ج

.جوامع دارد...  میزان و شکل گیري پوشش و عفاف رابطه ي مستقیمی با -723

میزان دینداري-داصول دین       -جاخالق و فرهنگ-بارزش هاي اخالقی      -الف

.اعتقاد بیشتري دارند.....در جوامع مختلف کسانی که از پوشش کامل تري استفاده می کنندبه -238

ارزش هاي اخالقی- شرم وحیا       د-دین        ج-اسالم      ب- الف

اهمیت بیشتریداشته است ؟......  در آیین مسیحیت  -239

گسترش تعالیم مسیحیت-دینداري              د-جپوشش-ب)            ع(ظهور حضرت عیسی -الف

داشتن حجاب در میان زنان راهبه و قدیس نشانه ي چیست ؟-240

.به ظهور حضرت مسیح اعتقاد بیشتري دارند - الف

.آنها هم مانند حضرت مریم خود را می پوشانند تا خدا از آنها راضی باشد -ب

.به دینداري نزدیکتر و در نزد خدا پسندیده تر است -ج

.اي مشرکانه قبل از مسیح استباز گشت به سنته- د

ظهور حضرت عیسی در چه منطقه اي اتفاق افتاد ؟-241

مکّه-دفلسطین     -جآسیا    -باروپا    - الف
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زنان ایرانی قبل از اسالم پیرو چه آیینی بودند؟-242

3و 1گزینه  - دیهود        -مسیحیت      ج- زرتشت      ب- الف

کتاب تاریخ تمدن اثر کیست ؟-243

ژان پل سارتر-ویل دورانت      د-انگلس        ج- مارکس       ب- الف

بر کدام مسئله تاکید میکند ؟"قُل للمؤمنین یغُضّوا من ابصارهم"آیه شریفه - 244

کوتاه کردن غضب- کوتاه کردن نگاه         د-جکوتاه کردن آرزو-کوتاه کردن چشم           ب-الف

در کدام سوره حدود پوشش و عفاف  تعیین و تاکید شده است ؟- 245

سوره کهف-سوره بقره        د- سوره نور      ج- سوره هود       ب- الف

پوشش و حجاب در کدامین جامعه درسطح مناسبی نبوده است ؟- 246

جامعه ایرانیان قبل از اسالم-یهود و مسیحیت       بجامعه دینی- الف

جوامع واقوام و ملتهاي قبل از اسالم-دبرخی از اقوام ابتدایی        -ج

در مورد پوشش زنان کدام گزینه نادرست است ؟- 247

افزایش امنیت اخالقی-دروانی  افزایش آرامش - جحفظ حریم حرمت زن-بمحدودیت حضور در جامعه  - الف

نگاه به نامحرم را به چه چیزي تشبیه کرده اند؟) ص(حضرت رسول - 248

تیري زهرآلود از ناحیه شیطان-بمقدمه ي گناهان بزرگتر      - الف

ود از ناحیه دشمنتیري زهر آل- دمقدمه ي لغزش و سقوط از پاکدامنی و عفت -ج

دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است ؟- 249

موي سر گریبان و گردن- دچهره و دست تا مچ   - جگردي صورت- چهره و دست تا مچ و پا تا قوزك        ب- ا لف

؟علت اینکه قرآن اززنان خواسته است پوششهایشان را به خود نزدیک سازندچیست- 250

.بهتر است تا به عفاف شناخته شوند -فال

.تا مورد اذیت و آزار قرار نگیرند -ب

.تا به عنوان زنی مؤمن و مسلمان شناخته شوند -ج
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2و 1گزینه - د

جلباب چیست ؟- 251

.پوششی است که از روسري بزرگتر و از چادر کوچکتر است - الف

می شوند به آن تشبیه شده اندرمناسب و آرایش غیر معمول در جامعه حاضحبابی است که زنانی که با لباس نا-ب

.پوشیه ایست که معموال زنان براي پوشاندن چهره خود از آن استفاده میکنند-ج

هیچکدام-د

کدام کلمه با توجه به معنا نادرست است ؟- 252

چنگ زنید= اعتصموا-شروع نکنید     د= ال یبدین-جانجام می دهند= یصنعون-پاك تر        ب= اَزکی- الف

می شود؟با رعایت چه مسئله اي در درجه اول بخش قابل توجه اي از سالمت جامعه تامین - 253

کنترل نگاه به نا محرم از جانب زنان- الف

کنترل نگاه به نامحرم از جانب مردان-ب

زنانعدم استفاده از زیور و زینت از جانب-ج

پوشاندن موي سر و گریبان و گردن از جانب زنان- د

در میان خویشان و بستگان چه کسانی به زنان نامحرم اند؟- 254

پسران شوهر خاله-پسران عمه-پسران خواهر-بشوهر خاله-پسران خواهر-شوهر خواهر- الف

پسران عمه-پسران عمو–ران برادر پس-دپسران عمه-شوهر عمه–شوهر خاله -ج

درس چهاردهم

مردمان یک جامعه را به چه چیزي تشبیه کرده اند؟) ص(رسول خدا- 255

سرنشینان یک کشتی -بکشتی شکسته              - الف

هیچکدام-دکشتی در حال غرق شدن     -ج

: "ین آمنوا تقواهللا حقّ تقاته وال تموتنّ اال و انتم مسلمون یا ایهاالّذ"آیه شریفه - 256

.از خدا پروا کنید آنطور که شایسته اوست و به جنگ نروید مگر مسلمان باشید-الف
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. از خدا پروا کنید آنطور که شایسته اوست و به جنگ نروید با آنها مگر مسلمان باشند -ب

.شلیسته اوست و جز در حال مسلمانی نمیرید از خدا پروا کنید و آنطور که-ج

.از خدا پروا کنید آنطور که شایسته اوست و به جنگ با مسلمانان نروید - د

با توجه به پیوند امت اسالمی و هدف مشترك آنان دو وظیفه مهم براي مسلمانان چیست ؟- 257

نهی از منکر –امر به معروف -الف

امر به معروف و نهی از منکر –دعوت به خیر و نیکی-ب

پرداخت خمس و زکات –امر به معروف و نهی از منکر -ج

جهاد–امر به معروف و نهی از منکر - د

چرا دعوت به خیر و نیکی قبل از امر به معروف است ؟- 258

براي آشنایی و تشویق و ترغیب دیگران به خوبیها -الف

.گ شود و تمایل به سوي آنها کاهش یابدتا میدان بر بدي ها تن-ب

.تا سالمت جامعه دوام یابد و به تعالی آن کمک شود -ج

هر سه مورد - د

قبل از امر به معروف و نهی از منکر چه چیزي باید انجام شود ؟- 259

همه موارد-دشناخت معروف و منکر       -جدعوت به خیر و نیکی -نهی از منکر           ب-الف

موثر ترین راه فراخوانی به خیر و نیکی چیست ؟) ع(از نظر امام صادق - 260

از طریق زبان و گفتار-دعوت عملی        د-جنهی از منکر -امر به معروف           ب-الف

برترین نوع دعوت کدام است ؟- 261

دعوت به مطالعه -ددعوت به تماشاي فیلم هاي مناسب-جدعوت با زبان و گفتگو -بدعوت عملی -الف

در چه صورت رفتار هاي یک گناهکار مانند یک بیماري مسري به دیگران سرایت می کند ؟- 262

.در صورتیکه فرد گناهکار زمینه هاي گناه را در خودش کم نکند -الف

.در صورتیکه نظارت همگانی وجود نداشته باشد- ب
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.در صورتیکه در مقابل گناهکار اقدام مناسبی انجام نشود-ج

مورد ب و ج-د

چه بود ؟) ع(هدف از قیام امام حسین - 263

اقامه نماز و روزه-برپایی احکام اسالمی        د-جبرپایی عدل و داد- امر به معروف و نهی از منکر     ب-االف

فراد شرورو بد کاردرجامعه مسلط می شوند؟درچه صورت ا) ع(ازنظرحضرت علی- 264

.وقتی که فریضه هاي بزرگ الهی انجام نشود-الف

.وقتی که امر به معروف و نهی از منکر ترك شود-ب

.وقتی که مردم به دنبال کسب و کار حالل نبا شند-ج

گزینه الف و ب-د

نزدیکتري دارد؟ارتباط معنایی "تموتن اال و انتم مسلمونوال "کدامیک از پیامهاي زیر با آیه شریفه - 265

.انسانی که جز در حال مسلمانی بمیرد وارد جهنم میشود- الف

.مسلمانان هیچگاه نمی میرند-ب

.اسالم نه تنها چگونه زیستن بلکه چگونه مردن را به ما می آموزد-ج

.و جز در حال مسلمانی نمیرید - د

"وکنتم علی شفا حفره من النار "در این آیه به چه معناست ؟  "حفره"واژه - 266

شکاف-سوراخی بسیار بزرگ         د- جپرتگاه-بسوراخ    -الف

هدف واحده امت اسالمی چیست؟- 267

انجام امر به معروف و نهی از منکر-بدعوت به خیر و نیکی          - الف

گزینه الف و ب-رسیدن به رستگاري و سربلندي جامعه      د-ج

کتاب بایدها و نبایدها  اثر کیست ؟- 268

شهید چمران- هاشمی رفسنجانی     د-جشهید بهشتی -شهید مطهري        ب-ااف

ترك امر به معروف و نهی از منکر سبب کدامین مورد است ؟- 269



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٣٩

مستجاب نشدن دعا-دبرپایی فرائض -جآبادانی و تامین حقوق افراد-یت       ببرقراري امن- الف

.که این رفتارها خود دعوت کننده هستند،.....،.....،....بلکه با .... دعوت کننده مردم باشیداما نه با ":) ع(امام صادق - 270

زبان ،نماز،تالش،گفتگو-عمل- الف

گفتگو،کردار مناسب،پارساییعمل ،- زبان- ب

پارسایی، تالش، نماز، نیکی-زبان-ج

زبان،تالش، نیکی،نماز-پارسایی-د

:یبینُ  یعنی - 271

بیان میشود-روشن میشود         د-روشن میکند    ج- بیان میکند      ب-الف

ز خداوندمورد لعن این پیامبران واقع شدند؟  قوم بنی اسرائیل در زمان کدام پیامبران به علت نا فرمانی ا- 272

)ع(حضرت موسی و داود -ب)     ع(حضرت موسی و عیسی - الف

)ع(حضرت ابراهیم و عیسی-د)           ع(حضرت عیسی و داود -ج

نهی از منکر چون قطره آبی ر امر به معروف و تمام کارهاي نیک حتی جهاد در راه خدا در براب"این سخن از کیست ؟- 273

"است در برابر دریاي پهناور

)ع( امام علی -د)         ع(امام حسین -ج)ص(رسول اکرم -ب)             ع(امام صادق- االف

در چه صورت امر به معروف و نهی از منکر ضروري می باشد؟- 274

.و فرائض باشد در صورتی که از اصول دین- الف

.در صورتیکه از اموري باشد که خداوند به ان اهمیت زیادي می دهد -ب

.در صورتیکه در جهت حفظ عقاید مسلمانان باشد -ج

.در صورتیکه توانایی الزم را داشته باشیم - د

.پهناور چون قطره آبی است دربرابردریاي ..... در برابر: ..... می فرماید) ع(حضرت علی - 275

امر به معروف و نهی از منکر - جهاد  در راه خدا- الف

جهاد در راه خدا–امر به معروف و نهی از منکر -ب
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جهاد در راه خدا      –کار و تالش -ج

پرداخت زکات–انفاق - د

ف والنّهی عن المنکر االّ لنفثته  فی بحرٍ لجی ٍ و ما اعمالَ البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اهللا عند االمرِ باالمعرو"حدیث - 276

یعنی چه و از کیست ؟"

منکر به اندازه دریایی ثواب دارد هیچ عملی در روي زمین انجام ندهید مگر جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از –الف 

)ع(امام علی –

قطره آبی است در برابر دریاي منکر چون معروف ونهی ارزتمام کارهاي نیک حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به-ب

)ع(امام علی -پهناور

–هیچ عملی در روي زمین انجام ندهید مگر جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از  منکر به اندازه دریایی ثواب دارد -ج

)ص(پیامبر اعظم 

قطره آبی است در برابر دریاي پهناور امر به معروف و نهی از منکر چونتمام کارهاي نیک حتی جهاد در راه خدا در برابر - د

)ص(پیامبر اکرم –

چه چیزي در انجام امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است ؟- 277

نرعایت دقیق شرایط و مراحل آ-انتخاب روش هاي درست     د-جانتخاب مراحل آن-دانستن شرایط آن       ب-الف

در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر از چه شیوه هایی می توان بهره برد ؟- 278

هیچ کدام -تربیتی و عملی ومنطق        د- جتربیتی، استدالل و منطق-تربیتی ، اسالمی ، عملی       ب- الف

شهید امر به معروف ونهی از منکر کیست ؟- 279

)س(حضرت زینب -د)            ع(امام صادق -ج)ع(امام رضا -ب) ع(امام حسین -الف

در چه صورتی میزان تاثیر گذاري امر به معروف و نهی از منکر افزایش می یابد؟- 280

.مانند طبیبی مهربان رفتار کنیم - الف

.از شیوه هاي مختلف تربیتی و استدالل و منطق بهره ببریم -ب

.مصلحت طرف مقابل را رعایت کنیم -ج



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف

٤١

.به زور و جبر او را از حرام باز داریم - د

درچه صورت درامربه معروف و نهی ازمنکرمی توانیم ازجبروزوراستفاده کنیم ؟- 281

.در صورتی که مرتکب عمل حرامی شود- الف

.در صورتی که جز این راه دیگري نباشد-ب

.اسالمی اجازه دهددر صورتی که حاکم -ج

.اگر با عمل و موعظه دست از عمل حرام برندارد- د

:کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند موظف است - 282

قصدش رضاي خدا باشد-مانندطبیبی مهربان رفتار کند-الف

خود را منزه از گناه و برتر از گناهکار ببیند–مانند طبیبی مهربان رفتار کند -ب

مصلحت خود و مخاطب را رعایت کند–مانند طبیبی مهربان رفتار کند -ج

در انجام آن می تواند مرتکب دروغ و توهین بشود-مانند طبیبی مهربان رفتار کند- د

می توان کمک گرفت؟معروف ونهی از منکر از چه کسانیبا توجه به گسترش روابط اجتماعی ، در امر به- 283

انه هاي جدید مانند مجالت وروزنامه هااز رس- الف

از رسانه تصویري مانند تلویزیون-ب

از رسانه هایی مانند تلویزیون و روزنامه-ج

از رسانه هایی که جنبه اجتماعی و عمومی دارند- د

".واهیم شداگراکنون غنیمت تو هستیم به زودي غرامت تو خ"این سخن از کیست و خطاب به چه کسی است ؟- 284

یزیدبن معاویه–) س(حضرت زینب -بابن ملجم-)س(حضرت زینب - الف

)ص(حمزه عموي پیامبر–هند همسر ابو سفیان -دیزیدبن معاویه–) س(حضرت رقیه -ج

کدام گزینه بیانگر مراحل امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟- 285

زبان ، زور، عمل- دعمل ، زور ، زبان     -جزبان ، عمل ، زور-عمل ، زبان ، زور         ب-الف

درراه امربه معروف ونهی ازمنکرازکدام گناهان باید پیش ازگناهان دیگرپرهیزنمود؟- 286



دوم دبیرستان) دین و زندگی(تست هاي معارف
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تحقیر- توهین –دروغ -یا       در–غیبت –دروغ -جریا–تهمت –غیبت -نفاق             ب–ریا –حسد - الف

اگرانسان احتمال دهدکه امربه معروف ونهی ازمنکربا تکرارموثراست وظیفه چیست ؟- 287

جرح و قتل-توسل به جبرو زور      د-جتکرار-بقطع      - الف

در کدام مورد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟- 288

)واجبات( داوند به آ ن اهمیت زیادي می دهداموري که خ- الف

)ضروریات( در در جهت حفظ عقاید مسلمانان و اصول دین -ب

.انجام معروف و ترك منکررا با اهمیت تلقی کنیم -ج

در مورد مستحبات و مکروهات- د

کدام گزینه از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟- 289

.شخص مکلف بجا تمی آورد واجبست بجا آوردبداند آنچه -الف

.بداند که معصیت کار بنا دارد معصیت خود را تکرار کند- ب

.احتمال تاثیر بدهد و مفسده اي نباشد -ج

همه موارد-د

کسی که خود معروف ومنکر را نمی شناسد، امر به معروف و نهی از منکر او چه حکمی دارد؟- 290

حرام است-دمکروه است-جواجب نیست-بواجب است       - الف

اگر حفظ دین و اصول اعتقادي آن در گرو بذل جان و مال باشد امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد؟- 291

مکروه است-مباح است          د-جواجب است    -مستحب است          ب- الف

چندمین مرحله ازمراحل امر به معروف و نهی ازمنکر است ؟   توسل به جبروزور- 292

چهارم- دسوم       -جدوم     - اول        ب-الف

اگر جلوگیري از منکر و اقامه واجب همراه با جرح و قتل شود حکمش چیست ؟- 293

هیچکدام-دمباح است    -ججایز نیست    - واجب و جایزاست       ب-الف

کدام گزینه در مورد امر به معروف و نهی از نمکر درست نیست ؟- 294
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.قصدش باید رضاي خدا باشد -ب.اگر مردم تاثیر پذیري نداشتند الزم نیست -الف

.از واجبات کفایی است -د.      اگر شرایط فراهم بود نباید ترك کند-ج

انزجار و قطع رابطه اخوت می گردد؟ش درست انجام نگیرد نتیجه معکوس دارد و موجب تنفر وکدام فریضه اگر به رو- 295

امر به معروف و نهی از منکر-دقضاوت   -ججهاد   -بزکات   -الف

زینه باید مواظب روش خود باشد؟گامام خمینی توصیه میکند کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکندبه جز کدام- 296

.خود را منزه از گناه و برتر از گناهکار ببیند-ب.        مرتکب گناهی نشود-الف

.قصدش رضاي خدا باشد - د.        مانند طبیبی مهربان باشد-ج

امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایط آن چه حکمی دارد؟- 297

مباح است- مستحب است          د-جمستحب موکد است-ست        بواجب ا-الف

کدام گزینه راجع به مرحله اول امربه معروف ونهی ازمنکرصحیح به نظر میرسد؟ - 298

هر سه مورد-د.         با ترك مراوده کند -ج.به او اخم کند -ب.       از او رو برگرداند-الف

له دوم زبان است در چه صورت با موعظه و نصیحت الزم است به آن اکتفا کند و نباید از آن تجاوز کند؟مرح- 299

د نبدا-یقین کند      د-جاحتمال دهد     -شک کند     ب-الف

از شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست ؟- 300

.احتمال تااثیر بدهد-بمعروف را بشناسد          -الف

.مفسده هی نداشته باشد -دگمان کند که معصیت کار قصد تکرار نداشته باشد   -ج

منظور از نعمت الهی چیست ؟"فَاَصبحتُم بنعمته اخواناً "در عبارت قرآنی - 301

اتحی-هدایت       د-اسالم      ج-قرآن      ب-الف

اشاره به کدام اختالف دارد؟"وکُنتُم علی شفا حفره من النّار"عبارت قرآنی - 302

)ص(اختالف مسلمانان بعد از رحلت پیامبر -الف

اختالف اعراب قبل از تشرف به اسالم- ب

اختالف مسلمین با کفار-ج
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اختالف پیامبر با سران قریش-د

مقدم شمرده شده است ؟در سوره آل عمران کدام مورد - 303

نهی از منکر-وحدت      د-جامر به معروف    -تقوي     ب-الف

.است .... بر مسلمانان ...  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک - 304

مستحب-ت عباد-واجب          د–وظیفه - جمستحب–وظیفه -بواجب       –عبادت -الف

درس پانزدهم

:از ویژگیهاي دوران جوانی و نوجوانی - 305

داشتن هدف و آرمانهاي بزرگ و تالش براي رسیدن به آن-بنیاز به مقبولیت در جامعه-الف

عالقه شدید به زندگی-دتحرك و فعالیت زیاد-ج

چیست ؟توجه به آیات و نعمات الهی براي - 306

همواره به یاد محبت هاي خداوند باشیم -ب.  در آن تفکر و تعقل کنیم -الف

همه موارد-دبا کار و تالش نعمات الهی را بدست آوریم وشکرگزار باشیم -ج

ملتی که به دنبال سربلندي است چه عملی را باید انجام دهد ؟- 307

.بدنبال شناخت فضل و بخشش خداوند در گستره زمین باشد -الف

.عمران و آبادانی را یکی از اهداف بزرگ خود قرار دهند- ب

.با تن دادن به سختی ها ، بهره خود را از نعمات الهی بدست آورند-ج

3و2مورد -د

گیرد؟چه کسی در قیامت در شمار انبیا قرار می) ص(از نظر رسول خدا - 308

.کسی که روزي خودرا با کار و تالش تهیه کند-الف

.کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند- ب

.کسی که براي بدست آوردن روزي رنج بکشد و آفتاب بخورد-ج

.کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازد-د
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هدف ملتی که بدنبال سربلندي است چیست؟- 309

گسترش علم و دانش-دعمران و آبادانی -جایجاد انگیزه براي انجام کار-بافزایش فعالیت-الف

کسیکه شب را در حال خستگی ناشی ازکار بگذراندچه نتیجه اي دارد؟) ص(ازنظررسول خدا - 310

.مرزیده بسر می بردشب را آ-ب.در قیلمت در شمار انبیا قرار می گیرد-الف

.نفس خود را به کاري مشغول میدارد-د.جزء اوصیا و بندگان شایسته خداوند قرار میگیرد-ج

چند نفر بودند؟) ع(شاگردان امام صادق - 311

هزار نفر14بالغ بر -بهزار نفر5بالغ بر -الف

چهر صد نفر-دهزار نفر4بالغ بر -ج

چه چیزي به هدف انسان واقعیت می بخشد ؟- 312

فضل و بخشش خداوند-دعمران و آبادانی-جکار و فعالیت-بتحرك و جنبش و پویایی-الف

کار کند؟) ع(چه کسی می خواست در کار کشاورزي به جهی امام صادق - 313

مالک بن اشتر-دعبداهللا بن سالم- جنیابو عمروشیبا- بحضرت قاسم  -الف

کدام گزینه از سیره ي پیامبران و اوصیاي آنان است ؟- 314

سربار دیگران بودن -دکارو فعالیت -جیکتا پرستی-بکمک به دیگران -الف

چه کسی از چشم پیامبر می افتد؟- 315

.م می دهدعابدي که کارش را دیگران انجا-الف

.عابدي که براي ریا و تظاهر عبادت می کند- ب

.فردي که خودش را برتر از دیگران می داند و امورش را دیگران انجام می دهد-ج

.کسی که بار زندگی خودش را بر دوش دیگران می اندازد-د

در چه کارهایی براي امت خویش نگران بودند؟) ص(پیامبر اکرم - 316

شکم پرستی و پرخوابی -بم پرستی و بیکاريشک-الف

شکم پرستی و بیکاري و پرخوابی و ضعف ایمان -دشکم پرستی و ضعف ایمان-ج
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....... .هر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازد ) ص(به فرموده پیامبر - 317

دور از رحمت الهی است -دعون است مل-جمطرود است -بمغبون است -الف

هنگامیکه تنبلی و ناتوانی باهم عقداخوت بستندفرزندآنهاچه نام خواهدگرفت؟   ) ع(به گفته امام علی- 318

بی ایمانی-دفقر      -جشرافت -حقیر و زبونی      ب-الف

اتقان در کار به چه معناست ؟- 319

دانستن اصول در کار -دشکوفایی استعدادها-جسستی در کار - بو محکم کاري در کار درستی -الف

ارزش کار به چیست ؟- 320

به تاثیر گذاري به شخصیت وجودي انسان- ببه کسب درآمد و شکوفایی اقتصادي-الف

2و 1مورد -دجلو گیري از تنبلی و بیکارکی -ج

.باعث تربیت و تعال بخش احساسات انسانی است ..... باعث قساوت و .... - 321

کار و تالش–بیکاري و تنبلی -بعزت نفس –بیکاري و تنبلی -الف

تنبلی و بیکاري–س عزت نف-دنمرکز قوه خیال–افکار و اوهام فاسد شیطانی -ج

؟"اگر نفس خودرا به کاري مشغول نکنی او تو را مشغول می کند"سخن این از کیست  - 322

)ع( امام صادق -د)        ص(رسول خدا - جامام حسین -ب)         ع(امیر مومنان-االف

زي بر خوردار است ؟کسی که کار می کند و دستش را پیش دیگران دراز نمی کند از چه چی- 323

وضع اقتصادي خوب -داحساس عزت نفس - جلطافت احساس- بتمرکز قوه ي خیال -الف

هنگام بوسه بر دست پینه بسته کارگر چه می فرمایند؟) ص(پیامبر - 324

.این دست پینه بسته و مبارك وارد بهشت می شود-الف

.نخواهد کرداین دستی است که آتش آن را  لمس- ب

.این دستی است که باعث رشد و توسع اقتصادي می شود-ج

.این دست پینه بسته و مبارك پیش دیگران دراز نشده است -د

درس شانزدهم
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در بینش اسالمی منشا اصلی کسب و مال و درآمد چیست ؟-325

کار و تالش با پشتکار بسیار  -بکار و تالش          - الف

دوري از تنبلی و بیکارگی -دکار خالق و مولد با نتیجه سودمند        -ج

شرط تصرف یک شئ چیست ؟- 326

مالک اصلی و حقیقی آن باشد -بپدید آورنده آن شئ باشد         -الف

نمی تواند تصرف کند چون مالک حقیقی خداوند است - دشخص آن شئ را حتما خریده باشد -ج

کار مولد و خالق در چه صورتی کاذب و دروغین است ؟- 327

در ضورتیکه نتیجه سودمند نداشته باشد -بدر صورتیکه کار تازه اي در آن انجام نگرفته باشد - الف

در صورتیکه جزء کارهاي تولیدي نباشد-دکار بر او سبقت نگرفته باشد در صورتیکه شخص دیگري در این -ج

.می دانند........ است  و چنین معامله اي را فقیهان...... فروش کاال پیش از تحویل گرفتن آن با قیمت بیشتر نمونه اي از - 328

حرام–کار کاذب -دمکروه     –ذب کار کا-جمجاز –کار مولد -مستحب       ب–کار مولد - الف

کاذب ترین کارها چیست ؟- 329

کوپن فروشی -دست فروشی              د-داللی            ج- رباخواري           ب- الف

در چه صورتی ربا پیش می آید ؟- 330

.در صورتیکه از پولی که قرض گرفته شده ، بیشتر پرداخت شود - الف

.در صورتیکه پول خودش مستقیما مورد معامله قرار گیرد -ب

.در صورتیکه قرض گیرنده خودش از پول قرض گرفته شده بیشتر پرداخت کند -ج

.در ضورتیکه بدون فعالیت با داشتن سرمایه ، به ثروت برسد - د

چه کسی با عملش به جنگ با خدا و رسولش می پردازد ؟- 331

پرداخت نکننده خمس -تارك الصلوه           د–ج رباخوار-بنده زکات    پرداخت نکن- الف

راه درست افزایش ثروت چیست ؟- 332

کار و تالش با پشتکار -بپرداخت زکات و انفاق      - الف
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دوري از تنبلی و بیکارگی - دو تالش با نتیجه اي سودمند کار-ج

نزدیکتر است؟"یا ایها الذینّ امنوا اتّقواهللا و ذروا ما بقی من الرّبا ان کنتم مؤمنین "کدام پیام به آیه شریفه - 333

.نشانه تقوا ایمان آوردن به خداوند است - الف

.نشانه ایمان و تقوا ، رها کردن مال حرام است -ب

.چون ربا محارب با خداست ، پس مبارزه با رباخواران وظیفه حکومت اسالمی است -ج
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؟.نیاز هاي عمومی جامعه از چه راهی تامین می شود- 336
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به کدام مورد زکات تعلق می گیرد و مورد مصرف آن کدام است ؟- 343
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راه خدا -دمسکینان      - جابن السبیل      - بیتیمان       - الف

انفاق چند نوع است ؟- 363
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یک پنجم منفعت کسب و کار به عنوان خمس به ترتیب از آن کیست؟- 366

ابن السبیلو–والمساکین -لذي القربی–والیتامی –للرّسول –لِلّه -الف
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؟اگر خمس مالی پرداخت نشود حکم آن چیست- 367
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زیور آالت خانمها اگر بیش ازمقدار مصرفی متداول باشد حکمش چیست؟- 368
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.در هر مورد اشکالی ندارد - د

....هر نوع بازي به شرط برد و باخت و گرفتن مال از بازنده حرام است جز - 369
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وارد دوزخ کند کسی که باك نداشته باشد که مال خود را از کجا بدست آورد ، خدا هم باك ندارد که او را از کجا"- 371

این سخن از کیست؟".

)ع(امام رضا -د)               ع(امام علی -ج)ص(رسول خدا -ب)          ع(امام صادق - الف

مورد قبول واقع نخواهد شد؟) ص(صدقه چه کسی از نظر رسول خدا - 372

.ل خود را از کجا بدست آورده استکسی که نداند ما-الف

.کسی که مالی را پیدا کرده و نشانه اي هم ندارد- ب

.م بدست آورده باشدکسی که مالی را از راه حرا-ج
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