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نام و نام خانوادگی

دین و زندگی

در عهد بستن با خدا، ناخشنودی خداوند معلول ............ و خشنودی او نتیجۀ ............ است.1

وادارشدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت - نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث (1

قدم گذاشتن در مسیر هالکت و ظلم به خود - گام برداشتن در مسیر رستگاری و خوشبختی خود (2

وادارشدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت - گام برداشتن در مسیر رستگاری و خوشبختی خود (3

قدم گذاشتن در مسیر هالکت و ظلم به خود - نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث (4

از آثار عزم قوی کدام است و علت آسان تر رسیدن به هدف چیست؟2

شکیبایی و تحمل سختی ها - عهد بستن با خدا (2 تع�ن هدف - عزم قوی تر (1

شکیبایی و تحمل سختی ها - عزم قوی تر (4 تع�ن هدف - عهد بستن با خدا (3

آیۀ شریفۀ ﴿و اصبر علی ما اصابک اّن ذلک من عزم االمور﴾ سفارش کدام شخصیت به فرزندش است و ما را به کدام یک از گام های الزم برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب الهی3

رهنمون می کند؟

نوح (ع) - عهد بستن با خدا (2 لقمان - عهد بستن با خدا (1

نوح (ع) - تصمیم و عزم برای حرکت (4 لقمان - تصمیم و عزم برای حرکت (3

در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت ............ است تا ............ و قرآن کریم تعبیر اسوۀ نیکو را برای ............ به کار برده است.4

محاسبه - ثمرات موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید - اهل بیت (ع) (1

ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - اهل بیت (ع) (2

ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - پیامبر (ص) (3

محاسبه - میزان موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید - پیامبر (ص) (4

پیامبر اسالم (ص)، ............ را موجب رستگاری و نجات انسان می شمردند و اسوه بودن بزرگان دین در اموری است که ............5

پیروی از اهل بیت (ع) - به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغ�ر می کند. (1

پیمان بستن با خدا - به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغ�ر می کند. (2

پیمان بستن با خدا - همواره برای بشر خوب و باارزش است. (3

پیروی از اهل بیت (ع) - همواره برای بشر خوب و باارزش است. (4

مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان شکنی با خداست، به جز ............6

عدم طهارت از گناه (2 عدم نگرش خدا به آن ها در قیامت (1

عدم بهره در آخرت (4 ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها (3

امام سجاد (ع) در دعای مناجات المحبین، عاشقانه خدا را می خواند و می فرماید: "بارالها! خوب می دانم هرکس لذت دوستی ات را چشیده باشد، ............. و آن کس با تو انس گیرد،7

".............

فقط دوست داشتنت را می خواهد - لحظه ای از تو روی گردان نشود. (2 غیر تو را اختیار نکند - لحظه ای از تو روی گردان نشود. (1

فقط دوست داشتنت را می خواهد - فقط دوستی تو را خواهد (4 غیر تو را اختیار نکند - فقط دوستی تو را خواهد (3
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اینکه برخی می گویند: "قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندارد." با آیۀ شریفۀ ............ در تناقض است و حدیث "ما احّب اهللا من عصاه" مربوط به8

............ از راه های افزایش محبت به خدا است.

﴿و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا...﴾ - دوستی با دوستان خدا (2 ﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی...﴾ - دوستی با دوستان خدا (1

﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی...﴾ - پیروی از خداوند (4 ﴿و من الّناس من یتخذ من دون اهللا اندادًا...﴾ - پیروی از خداوند (3

اکسیری که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند و اینکه امام صادق (ع) می فرماید: "قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید." به ترتیب9

ما را متوجه کدام موضوعات می کند؟

عشق به خدا - محبت به خدا (2 عشق به خدا - پیروی از خداوند (1

بیزاری از دشمنان خدا - دوستی با دوستان خدا (4 دوستی با دوستان خدا - بیزاری از دشمنان خدا (3

علت ﴿اشّد حّبًا هللا﴾ کدام است؟10

﴿اّلذین آمنوا﴾ (2 ﴿یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (1

﴿ان کنتم تحّبون اهللا﴾ (4 ﴿فاّتبعونی﴾ (3

معنای مقام الگویی و اسوه بودن پیامبر (ص) برای ما آن است که ............11

خود را از آلودگی ها پاک کنیم. (2 کامًال مطابق رفتار آن بزرگوار عمل کنیم. (1

اراده را در خود افزایش دهیم. (4 در حد توان از ایشان پیروی کنیم. (3

آنجا که آدمی خود را از نگاه الهی در قیامت محروم می کند، از کدام وظیفۀ خود فروگذاری کرده است؟12

وفای به عهد (2 مراقبت (1

تقویت عزم و اراده (4 محاسبه و ارزیابی (3

آنجا که امیرمؤمنان (ع) می فرماید: "گذشت ایام آفاتی دارد و موجب ازهم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود." کدام عبارت مورد تب�ن قرار می گیرد؟13

برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگو در راه موفقیت ضروری است. (1

خدا وقتی از ما راضی خواهد بود که در مسیر رستگاری و خوشبختی گام برداریم. (2

عهدی که بسته می شود، مانند نوزادی است که باید از او مراقبت شود تا آسیب نبیند. (3

اگر در عهد خود سستی ورزیده باشیم، خود را سرزنش می کنیم و مورد عتاب قرار می دهیم. (4

اگر بخواهیم پایه های استواری دین داری را ترسیم کنیم، آن ها را بر اساس ............ و ............ بیان می کنیم و عبارت ............ را مستمسک خود قرار می دهیم.14

تولی - پیروی - ﴿فاّتبعونی یحببکم اهللا﴾ (2 تولی - تبری - "ال اله اّال اهللا" (1

مبارزه - پیروی - ﴿فاّتبعونی یحببکم اهللا﴾ (4 مبارزه - تبری - "ال اله اّال اهللا" (3

کدام یک از عبارات زیر به تصمیم و عزم برای حرکت اشاره دارد و زندگی لذت بخش در دنیا و رستگاری ابدی در آخرت معلول چیست؟15

﴿و اصبر علی ما اصابک اّن ذلک من عزم االمور﴾ - زندگی در مسیر قرب الهی (1

"حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا" - زندگی در مسیر قرب الهی (2

﴿و اصبر علی ما اصابک اّن ذلک من عزم االمور﴾ - زندگی توأم با صبر و صداقت (3

"حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا" - زندگی توأم با صبر و صداقت (4

مطابق اندیشۀ اسالمی، ............ در برنامۀ تمام پیامبران بوده است و بیشتر آنان در حال ............ به شهادت رسیده اند.16

جهاد در راه خدا - مبارزه با ستمگران (2 گسترش مرزها - بیزاری از دشمنان خدا (1

جهاد در راه خدا - بیزاری از دشمنان خدا (4 گسترش مرزها - مبارزه با ستمگران (3



3/7لرنیتو 1397

هریک از عبارات زیر به ترتیب با کدام یک از آثار محبت به خدا ارتباط دارد؟17

"عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد" - "اگر به خدا محبت داشته باشیم، کسانی که رنگ و بوی خدا دارند را نیز دوست داریم."

مبارزه با دشمنان خدا - دوستی با دوستان خدا (2 بیزاری از دشمنان خدا - دوستی با دوستان خدا (1

مبارزه با دشمنان خدا - پیروی از خدا (4 بیزاری از دشمنان خدا - پیروی از خدا (3

درک میزان موفقیت در عهد انسان با خدا مستلزم ............ است و علت و معلول این موفقیت به ترتیب کدام است؟18

محاسبه و ارزیابی - پشتیبانی خداوند متعال - سپاس گویی و شکرگزاری برای خداوند (1

محاسبه و ارزیابی - مقاومت در برابر تندباد حوادث - سپاس گویی و شکرگزاری برای خداوند (2

مراقبت - مقاومت در برابر تندباد حوادث - اتخاذ تصمیم های بهتر و درست تر برای آینده (3

مراقبت - پشتیبانی خداوند متعال - اتخاذ تصمیم های بهتر و درست تر برای آینده (4

آنجا که آدمی مورد محبت و غفران الهی قرار می گیرد، کدام وظیفۀ خود را به درستی انجام داده است؟19

﴿و اصبر علی ما اصابک﴾ (2 ﴿آمنوا اشّد حبًا هللا﴾ (1

﴿تحّبون اهللا فاّتبعونی﴾ (4 ﴿یّتخذ من دون اهللا اندادًا﴾ (3

باتوجه به آیات مبارکۀ قرآن کریم، به ترتیب خداوند به پیمان چه کسانی وفا خواهد کرد و پاداش عظیم را به چه کسانی خواهد داد؟20

به پیمانی که با خدا بسته اند، وفا کنند - محاسبه و ارزیابی نفس داشته باشند. (1

به پیمانی که با خدا بسته اند، وفا کنند - به پیمانی که با خدا بسته اند، وفا کنند. (2

در حرکت و تصمیم خود مصمم باشند - محاسبه و ارزیابی نفس داشته باشند. (3

در حرکت و تصمیم خود مصمم باشند - به پیمانی که با خدا بسته اند، وفا کنند. (4

خداوند شرط اصلی دوستی با خود را ............ اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ............ تجلی دارد.21

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده - ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (1

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده - ﴿ان کنتم تحبون اهللا فاّتبعونی﴾ (2

دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا - ﴿ان کنتم تحبون اهللا فاّتبعونی﴾ (3

دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا - ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (4

اگر از ما بپرسند: "پایه و اساس اسالم، با حفظ رتبۀ تقّدم و تأّخر چیست؟" می گو�م: ............ و ............ است که بیانگر آن، جملۀ ............ می باشد.22

تبری - تولی - ﴿ال اله اّال اهللا﴾ (2 تولی - تبری - ﴿ال اله اّال اهللا﴾ (1

تبری - تولی - ﴿اّیاک نعبد و اّیاک نستعین﴾ (4 تولی - تبری - ﴿اّیاک نعبد و اّیاک نستعین﴾ (3

کدام یک بسترساز اقدام خداوند برای اطالع رسانِی برخی فایده های مهم ترین احکام به انسان ها است؟23

عدم امکان عمل به احکام بدون علم به حکمت آن (2 تشخیص افراد مؤمن و غیرمؤمن با مراجعه به احکام (1

درخواست پیامبران از خداوند برای بیان علت احکام (4 تمایل انسان به آگاهی از حکمت و علت احکام (3

کدام یک از موارد زیر جزء نجاسات محسوب می شود؟24

ادرار انسان و هر حیوان حرام گوشت (2 خون انسان و هر حیوان فاقد خون جهنده (1

مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشت (4 مردار انسان و هر حیوان دارای خون جهنده (3

امام خمینی (ره) بر مبنای کدام عبارت شریف می فرماید: "باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند"؟25

"ال اله اال اهللا" (2 "ما احّب اهللا من عصاه" (1

﴿یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (4 ﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی﴾ (3
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باتوجه به آیات قرآن کریم، صبر مصائب و گرفتاری ها، مصداق ............ است که تسهیل کنندۀ ............ می باشد.26

وفای به عهد با خدا - نیل به اهداف (2 تصمیم و عزم برای حرکت - نیل به اهداف (1

وفای به عهد با خدا - درک میزان موفقیت (4 تصمیم و عزم برای حرکت - درک میزان موفقیت (3

امیرمؤمنان علی (ع) رسیدن به سعادت را نتیجۀ مبارک چه چیزی می دانستند؟27

محاسبه (2 مراقبت (1

روزه (4 عزم و اراده (3

اگر کسی بخواهد به سفر معصیت برود و حدود 5 روز در آن سفر باقی بماند، نسبت به روزه اش چه وظیفه ای دارد؟28

می تواند روزه اش را نگیرد و در عوض آن، کفاره بپردازد. (2 باید قضای روزه را پس از سفر بگیرد و کفارۀ جمع بپردازد. (1

باید روزه اش را به طور تمام و کمال به جا آورد. (4 نباید روزه بگیرد و نیازی به قضای آن هم نیست. (3

دوستی برای طرح یک سؤال به ما مراجعه می کند. مسئلۀ او این است که "چگونه می شود عالوه بر گناهان بزرگ، از مکروهات هم دور شد؟"، برای پاسخ به او کدام یک از عبارات29

زیر کامًال درست و قابل استفاده است؟ 

از کارهای بی خاصیت کننده و خنثی کنندۀ نماز بپرهیزیم. (1

در تداوم نماز اهتمام داشته و دقت و توجه ویژه به آن داشته باشیم. (2

نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گو�م و انجام می دهیم، درک صحیح داشته باشیم. (3

عبارت ﴿غیر المغضوب علیهم و ال الّضالین﴾ را با توجه بگو�م تا در زمرۀ کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته نباشیم. (4

راِه خانه کردِن محبت الهی در دل انسان، قدم گذاشتن در مسیر ............ است.30

بیزاری از دشمنان خدا (2 دوستی با دوستان خدا (1

مبارزه با دشمنان خدا (4 پیروی از خدا (3

اگر از ما بپرسند، یکی از راه های افزایش عامل تبدیل کنندۀ بخل به بخشش چیست، کالم خود را با استناد به کدام مبنای قرآنی بیان می کنیم؟31

﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی﴾ (2 ﴿من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا﴾ (1

﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (4 ﴿یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم﴾ (3

آنجا که امام صادق (ع) می فرمایند: "قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا، غیر خدا را جا ندهید" ما را از عمل به کدام گزینه بازداشته اند؟32

﴿تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾ (2 ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (1

﴿یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (4 ﴿و اصبر علی ما اصابک﴾ (3

خشنودی خدا مربوط به اقدام ............ است و پیامبر اکرم (ص) ............ را ............ می داند.33

محاسبه - "ان تحاسبوا" - مؤخر بر "حاسبوا انفسکم" (2 عهد بستن با خدا - "حاسبوا انفسکم" - مقدم بر "ان تحاسبوا" (1

محاسبه - "ان تحاسبوا" - مقدم بر "حاسبوا انفسکم" (4 عهد بستن با خدا - "حاسبوا انفسکم" - مؤخر بر "ان تحاسبوا" (3

"من گاهی در اثر وسوسه های شیطان به کسب درآمد از راه حرام فکر می کنم. اگر بخواهم میزان تمایل خود را نسبت به مال حرام کم کنم، چه پیشنهادی دارید؟" شما در جواب این34

فرد چه توصیه ای به او می کنید؟

توجه به بزرگی خداوند هنگام گفتن تکبیر (2 گفتار صادقانۀ ﴿اهدنا الّصراط المستقیم﴾ (1

توجه به عبارت ﴿غیر المغضوب علیهم و ال الّضالین﴾ (4 رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار (3

کدام یک از موارد زیر جزء نجاسات است؟35

ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت دارای خون جهنده (2 خون انسان و هر حیوان حرام گوشت (1

ادرار و مدفوع حیوانات فاقد خون جهنده (4 مردار انسان و هر حیوان حرام گوشت (3
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کدام یک از شرایط زیر، نماز شکسته را برای انسان واجب می کند؟36

رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی نباشد. (1

رفت وبرگشت او بیشتر از 8 فرسخ شرعی نباشد. (2

رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی و مجموع رفت وبرگشت او کمتر از 8 فرسخ باشد. (3

رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی و مجموع رفت وبرگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد. (4

راهنمایی خداوند به انسان برای تسلط بر خود و کنار زدن موانع درونی و برداشتن گام های موفقیت به  سوی برترین هدف زندگی، انجام عمل "............" است.37

روزه (2 آراستگی (1

نماز (4 عفاف (3

با دقت در کدام قسمت از آیۀ شریفۀ ﴿یا اّیها اّلذین آمنوا کتب علیکم الّصیام کما کتب علی اّلذین من قبلکم لعّلکم تّتقون﴾ علت وجوب روزه بر مسلمین واضح می گردد؟38

﴿لعّلکم تّتقون﴾ (2 ﴿کتب علیکم الّصیام﴾ (1

﴿کتب علی اّلذین من قبلکم﴾ (4 ﴿یا اّیها اّلذین آمنوا﴾ (3

امیر مؤمنان علی (ع) در کالمی می فرمایند: "َمَثل آدم های باتقوا، َمَثل سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند." مبنای تمثیل ایشان چه بوده است؟39

نفس انسان به اسب تشبیه شده و خودنگه داری به تسلط بر لجام این اسب. (1

نفس انسان به اسب تشبیه شده و تقوا به رام بودن ذاتی حیوان. (2

تقوا به سوارکاری تشبیه شده و نفس انسان به افسار حیوان. (3

تقوا به سوارکاری تشبیه شده و خودنگه داری به اسب. (4

بنا بر آیات الهی، الزمۀ دوست داشتن خداوند ............ و بازتاب این موضوع ............ است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ............ تجلی دارد.40

پیروی از خداوند - آمرزش گناهان - ﴿فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم﴾ (1

پیروی از خداوند - آمرزش گناهان - ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا اهللا﴾ (2

عبادت و بندگی خداوند - رستگاری اخروی - ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (3

عبادت و بندگی خداوند - رستگاری اخروی - ﴿فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم﴾ (4

منظور از این فرمایش امام صادق (ع): "ما احّب اهللا من عصاه" چیست و کدام مورد از واجبات دینی، در برنامۀ همۀ پیامبران الهی بوده است؟41

کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، خدا او را دوست ندارد - جهاد در راه خدا (1

کسی که خدا را دوست دارد، نافرمانی او را نمی کند - جهاد در راه خدا (2

کسی که خدا را دوست دارد، نافرمانی او را نمی کند - نماز و حج (3

کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، خدا او را دوست ندارد - نماز و حج (4

کدام یک از عبارات قرآنی زیر، مفهوم مهم ترین فایدۀ روزه را بیان می کند؟42

﴿غیر المغضوب علیهم و ال الّضاّلین﴾ (2 ﴿اهدنا الّصراط المستقیم﴾ (1

﴿لذکر اهللا اکبر﴾ (4 ﴿تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾ (3

وظیفۀ کسی که به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند، چیست؟43

روزۀ او صحیح است. (2 کّفارۀ جمع بر او واجب می شود. (1

باید هم روزه اش را قضا کند و هم یک ُمد طعام به فقیر بدهد. (4 باید فقط قضای روزه را به جا آورد. (3

بر کدام شخص کفارۀ جمع واجب است؟44

فرزندی که در هنگام روزه، با خشم به والدین خود نگاه کند. (2 کسی که به عمد در هنگام روزه شراب بخورد. (1

کسی که تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند تا روزه نگیرد. (4 کسی که عمدًا روزۀ واجب خود را نگیرد. (3
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کدام یک مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است و میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ، به چه چیزی بستگی دارد؟45

روزه - تسلط انسان بر خود و خودنگهداری و تقوا (2 نماز - تسلط انسان بر خود و خودنگهداری و تقوا (1

روزه - خودشناسی و اعتمادبه نفس (4 نماز - خودشناسی و اعتمادبه نفس (3

اگر بگو�م "نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد، اما از فرمانش سرپیچی کند."، پیام کدام عبارت مؤید این مطلب است؟46

 

﴿یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم﴾ (2 ﴿ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی﴾ (1

﴿یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (4 ﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبا هللا﴾ (3

............ ، ............ از ............ است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد به  دست آید.47

مراقبت - مؤخر - عزم و اراده (2 محاسبه - مؤخر - مراقبت (1

مراقبت - مقدم - عزم و اراده (4 محاسبه - مقدم - مراقبت (3

با تکیه بر کدام یک از آیات شریفۀ زیر، به کسانی که می گویند: "اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است"، پاسخ صحیح خواهیم داد؟48

﴿یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (2 ﴿و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا﴾ (1

﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی﴾ (4 ﴿ما احّب اهللا َمن عصاه﴾ (3

اینکه "نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند." به کدام یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد؟49

عهد بستن با خدا (2 دوستی با دوستان خدا (1

بیزاری از دشمنان خدا (4 پیروی از خدا (3

"سهولت وصول به هدف" مستلزم تقویت کدام اقدام انسان در مسیر بندگی است و "تسریع در دستیابی به هدف" چگونه امکان پذیر است؟50

عهد بستن با خدا - تبعیت از پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) (2 عهد بستن با خدا - محاسبه و ارزیابی (1

عزم - تبعیت از پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) (4 عزم - محاسبه و ارزیابی (3

ایجاد تردید در دل انسان برای امکان الگوگیری از نبی مکرم اسالم (ص) ناشی از برخورداری آن بزرگوار از ............ است که عبارت "............" رافع این ابهام می باشد.51

اعلمیت - در حد توان از ایشان تبعیت کنیم و به راه و روش ایشان نزدیک شویم. (1

معصومیت - در حد توان از ایشان تبعیت کنیم و به راه و روش ایشان نزدیک شویم. (2

اعلمیت - کافی است ظاهر و سبک زندگی خود را کامًال مشابه آن بزرگواران نما�م. (3

معصومیت - کافی است ظاهر و سبک زندگی خود را کامًال مشابه آن بزرگواران نما�م. (4

اعطای حیات حقیقی به انسان منوط به ............ است که عامل فزایندۀ آن ............ است.52

جایگاه بخشی به خدا در قلب - دوستی با دوستان خدا (2 دل سپاری به سرچشمۀ کماالت - ایمان به خدا (1

ادراک وجود خدا - ایمان به خدا (4 عشق به خدا - دوستی با دوستان خدا (3

عوامل سبب ساز "عدم استقرار در مسیر تحّیر و سرگشتگی" و "قرارگیری در زمرۀ پرواپیشگان" به ترتیب چیست؟53

عبارت ﴿اهدنا الّصراط المستقیم﴾ را صادقانه از خداوند بخواهیم. - یاری از نماز و روزه (1

عبارت ﴿اهدنا الّصراط المستقیم﴾ را صادقانه از خداوند بخواهیم. - دوری از فحشا و منکر (2

عبارت ﴿غیر المغضوب علیهم و ال الّضالین﴾ را با توجه بگو�م. - یاری از نماز و روزه (3

عبارت ﴿غیر المغضوب علیهم و ال الّضالین﴾ را با توجه بگو�م. - دوری از فحشا و منکر (4
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مقصود پیامبر اسالم (ص) از بیان سخن "چه بسا روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیب او نمی شود." چیست؟54

روزه دار بایستی با امساک از خوردن و آشامیدن، تمرین صبر نماید. (1

روزۀ حقیقی آن است که خودنگهداری از گناه را در فرد صائم پدید آورد. (2

روزه دار می تواند با تقویت اراده یک ماه گرسنگی را تحمل نماید. (3

روزه زمانی مؤثر واقع می شود که به الهام فجور و تقوا به روح فرد بیانجامد. (4

با استناد به مفهوم کدام آیۀ شریفه، عبارت "الهی بودن سیرت انسان، مستقل از صورت او، برای آدمی کفایت می کند" مردود می گردد؟55

﴿قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا﴾ (2 ﴿و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا یحّبونهم کحّب اهللا﴾ (1

﴿و اّلذین آمنوا اشّد حّبًا هللا﴾ (4 ﴿یدنین علیهّن من جالبیبهّن ذلک ادنی ان یعرفن﴾ (3


