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تست

 95خداوند متعال برای آن با انسان پیمان بسته است کدام است؟سراسری هنرعهدی که  .40

 یا ایهاالناس انتم الفقراء الی هللا وهللا هوالغنی الحمید-2یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا  -1
 انه لکم عدو مبین وان اعبدونیان ال تعبدواالشیطان -4لنصرف عنه السوءوالفحشاءانه من عبادنا المخلصین    -3

تست

 *94برآن داللت می کند؟سراسری هنرشعراخالص در بندگی به چه معناست؟اولین قدم برای ورودبه بندگی واخالص چیست وپیام کدام  .41

این همه نقش عجب بردرودیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بردیوار  -افزایش معرفت به خدا-اعتقاد به توحید-1
   بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها تاهمه جانت کنند  –استمدادازخدا -اعتقاد به توحید -2
 این همه نقش عجب بردرودیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بردیوار  - افزایش معرفت به خدا -توحید عبادی-3
   بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها تاهمه جانت کنند  –استمدادازخدا  -توحید عبادی -4

 تست
  ازتقد محقّ كهنموده ایمترسیمرا ............حسن و ..........حسنترتیببهكنیمتصورروحي وبراي عمل جسدبخواهیماگر .42

93سراسری ریاضی .استآن    
نخستین -فعلي  -فاعلي -4نخستین -فاعلي -فعلي -3دومین -فعلي -فاعلي -2دومین  -فاعلي–فعلي -1

تست

انجام عبادت مطابق با چهار چوب تعیین شده از سوی شارع مقدس نشانی از برخورداری از حسن.....است که نتیجه ی بالفصل حسن  .43
 93....بیانگر آن است. سراسری انسانی .......می باشد وپیام آیه ی شریفه ی 

 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدهللا مخلصا له الدین   -فاعلی-فعلی-1
 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدهللا مخلصا له الدین    -فعلی-فاعلی-2
 الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا لشیطان انه لکم عدو مبین-فاعلی-فعلی -3
 الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا لشیطان انه لکم عدو مبین -فعلی-فاعلی -4

 تست

فرموده معرفيموردكدامدررامرگازبودناماندروحياتنيازمنديازبه بي نيازي مصونوصولاسالم)ص(راهگراميپيامبر .44

 93اند؟سراسری زبان

عدل وقسطبرقراري وخداراهدرمستمرتالش وجهاد -2مردم     بهمنتازدوربهخدمتباخداعبادتنمودنتوأم -1

عمليتوحیددرآنثمراتازبهره مندي وتوحیددراستواري -4الهي             دستورهايبامنطبقاخالصباهمراهاطاعت-3

تست
انسان راترسیممعنويوالیتازمصادیقیكيسلّم، وآله وعلیههللاصلّياكرمپیامبرسخن والهيوحيازاستمدادبابخواهیماگر .45

93است؟سراسری ریاضی مقصوداینارائه يدرما،مددرسانمورد،كدامپیامكنیم،
  تفتقر   الغنیااجعلكامرتكمافياطعنيافتقرالغنياناآدمبنيیا-1
ً اجعلكامرتكمافياطعنياموتحي الاناآدمبنيیا-1     تموتالحیا
ً علیكمانزلناقدآدمبنيیا-3 ً  وسوآتكمیواريلباسا خیر   ذلكالتقويلباس وریشا
   فیكونكنللشئتقولاجعلكامرتكمافياطعنيفیكونكنللشيءاقولاناآدمبنيیا-4

 تست

 بوده است.هرکجا کلمه اعهد آمدهمان گرایش فطری پرستش منظور نکته: 

اگر بگوییم گرایش به پرستش در خلقت ما ونوع آفرینش ما قرار دارد وخداوند انسان های بی توجه به این گرایش را مورد  .46
 93بازخواست قرار می دهد پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم ؟ سراسری انسانی 

 وماانا علیکم بحفیظقد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -1
راط  اۡعبُدونى ٰهذااَنهُمبین وَ  َعدُو  لَُكمۡ  واهنَّهنالشَّۡیطاتَۡعبُدُواالاَنۡ  مآدَ بَنىیاالَۡیُكمۡ اَۡعَهدۡ اَلَمۡ  -2  ُمۡستَقیم صه
السَّعیره  اَۡصۡحابه فىُكّنامانَۡعقلاَونَۡسَمعُ ُكنّالَۡو  ...-3
 انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا -4

 تست

نمود پیدا کردن ریا بیانگر بی نصیبی از حسن ...... و ثمره آن،فرود آمدن پتک بطالن بر ...... و بی بهره شدن از ..... که برخواسته  .47
 92از توحید... است،میباشد.سراسری تجربی 
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 عبادی-اخالص-اعمال-فعلی-4عبادی   -اخالص-اعمال-فاعلی-3درخالقیت  -ایمان-نیات-فعلی-2درخالقیت   -ایمان-نیات-فاعلی-1

  تست

جاری شدن چشمه های حکمت ومعرفت از دل وزبان آن جا به ظهور می رسد که .....نمود پیدا کند که باالترین ثمره آن  .48
 92.....است.سراسری خارج از کشور 

 تقرب به خدا –ایمان واعتقاد راستین -2تقرب به خدا    -اخالص در پرستش-1
 دست یابی به رضوان -ایمان واعتقاد راستین -4دست یابی به رضوان    -اخالص در پرستش -3

 تست
فطرت اند پیام کدام اگر بگوییم گرایش به پرستش خداوند فطری انسان است وپیامبران الهی وکتاب های آسمانی  راه نمایان به سوی  .49

 92آیه را ترسیم نموده ایم؟ سراسری انسانی 
 کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین-1
 انانزلنا الیک الکتاب بالحق فاعباهلل مخلصا له الدین اال هللا الدین الخالص-2
 بکم من جنهقل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی وفرادی ثم تتفکروا مابصاح-3
  الم اعهد الیکم یابنی ادم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم -4

 تست

آیه ی شریفه ی الم  اعهد یا بنی ادم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم حاکی از .......می باشد  .50
 92انسان که راه نجات ،......است سراسری هنر وهشداری است به 

 عدم متابعت از وسوسه -توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است ومقبول فطرت اوست-1
آراستگی به اخالص -توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است ومقبول فطرت اوست -2
 عدم متابعت از وسوسه -اده ی او در تحقق آن گرایش گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه ار-3
 آراستگی به اخالص-گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش -4

تست

 .بنا به تعبیر امیرالمومنان علی)ع( نهایت آرزوی عارفان دوست دلهای صادقان مقام .... است که .... میوه اخالص در .... است  .51

 *89سراسری انسانی 

 اعتقاد-اولین-پذیرش توحید در خالقیت و ربوبی-2بندگی                                         -باالترین-پذیرش توحید در خالقیت و ربوبی-1

 داعتقا–اولین -پیشگاه محبوب حقیقیتقرب به  -4بندگی                                              -باالترین-تقرب به پیشگاه محبوب حقیقی-3

 تست

 گرایش به پرستش فطری است واین عینا جوابش از متن کتاب آمده است. نکته:

از دقت در آیه ی شریفه ی : )) الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ((  .52
 * 87راسری ریاضی مفهوم ... مستفاد می گردد .س

توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است.-1
 گرایش فطری انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش-2
 اخذ پیمان خداوند از انسان که توحید ربوبی را ثمره ی توحید عبادی قرار دهد.-3
 همواره متوجه عمل به پیمان خود باشد تا از فریب شیطان در امان باشد. آگاهی دادن به انسان که-4
 

 

 

 
 
 
 


