
 

 4و  3و  2دروس 12تست دینی 

 و  اداره را جهان خداوند" و "کند می هدایت فرموده  معین برایش که مقصدی سوی به را مخلوقات همه خداوند" شود گفته .اگر1

 است؟  یک کدام علت ﴾شیء کل خالق اهلل قل﴿ آیه و هستند توحید کدام نوید ترتیب به "کند می تدبیر

 اولی - ربوبیت - ربوبیت (2 دومی - خالقیت - ربوبیت (1   

 اولی – خالقیت - خالقیت (4 دومی - ربوبیت - خالقیت (3   

 کند؟ می معرفی چیزهایی چه را خود افتخار و عزت  کند می مناجات خود محبوب با که آنگاه السالم علیه علی امام ها دل . امیر2

 .اوست پروردگار خداوند اینکه - بودن خدا بندۀ (1

 .اوست پروردگار خداوند اینکه - خدا غیر از نیازی بی (2

 .خواهد می خدا که باشد همان اینکه - خدا غیر از نیازی بی (3

 .خواهد می خدا که باشد همان اینکه - بودن خدا بندۀ (4

 داشت؟  دنبال به پیامدی چه عبارت آن به التزام و شد  می واجب عبارت کدام گفتن با مسلمانان دیگر بر مسلمان یک حقوق از . دفاع3
 چیز همه با رابطۀ در مسلمان تازه فرد زندگی تغییر تمام – اکبر اهلل (1
 چیز  همه با رابطۀ در مسلمان تازه فرد زندگی تغییر تمام – اهلل اال اله ال (2
 .شد می شناخته رسمیت به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام - اکبر اهلل (3

 .شد می شناخته رسمیت به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام - اهلل اال اله ال (4
 
 دال بر آن است؟   دسترسی به قدرت فراطبیعی در پی پیشروی در مسیر بندگی به پشتوانهی کدام یک از ویژگی های نظام خلقت تحقق می یابد و کدام آیه ی شریفه .4
 الفُجّارأم نَجعَلُ المتّقینَ کَ -عدالت 2أم نَجعَلُ المتّقینَ کَالفُجّار                                         ( -حقانیت 1(
 مَا خَلَقتاهُما الّا بِاالحَق  -عدالت4مَا خَلَقتاهُما الّا بِاالحَق                                                (-حقانیت 3(

 
 رد؟به ترتیب عوامل ((اعتبار بخش به مجموعه ی اعتقادات دینی(( و ((عزت بخشی به انسان طبق نظر امام علی(ع((( در کدام گزینه به چشم میخو .5
 بندگی خدا -معاد4(     بندگی خدا                     -توحید  3معرفت اهلل                              (-معاد 2معرفت اهلل                      (-توحید1(

 
 شود؟ می معلوم ما بر سعادت مستقیم طریق شریفه، عبارت کدام پیام در دقت . از6

 ﴾ المخلصین عبادنا من انّه الفحشاء و السّوء عنه لنصرف کذلک﴿ (1

 ﴾القهّار الواحد هو و شیءٍ کلّ خالق اهلل قل﴿ (2

 ﴾ السّعیر الصحاب فی کنّا ما نعقل او نسمع کنّا لو﴿ (3

 ﴾ ...فاعبدوه ربّکم و ربّی اهلل انّ﴿ (4

 
 چیست؟ فتنه  و خیر مقابل در پرستند می ای کناره و جانب یک بر را خدا که آنان . واکنش7

 ﴾ شُرَکاء لِلهِ جَعَلوا﴿ - ﴾بِالمَوِدَّۀِ الیهِم تُلقونَ﴿ (2 ﴾شُرَکاء لِلهِ جَعَلوا﴿ - ﴾بِه ِِاطمَاَنَّ﴿ (1

 ﴾ وَجهِه عَلی ِِانقَلَبَ﴿ - ﴾بِه ِِاطمَاَنَّ﴿ (4 ﴾وَجهِه عَلی ِِانقَلَبَ﴿ - ﴾بِالمَوِدَّۀِ الیهِم تُلقونَ﴿ (3

 
 ی آنکه انسان امروزی در بازار سبک زندگی بهترین متاع را انتخاب کند چیست؟ الزمه .8
 جایگاه خود را در نظام حکیمانه ی آفرینش دریابد.2انتخاب او توام با بر خدای متعال باشد                                  (1(
 انتخاب او مبتنی بر تفکر و به دور از احساسات باشد  4( مبانی اغتقادی خویش را با براهین عقلی مدلل سازد               3(

 
 بیت زیر با کدام عبارت در مسیر رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص تناسب مفهومی دارد؟.9

 ((مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان           هردوعالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود(( 
 قلب تقویت و انسان را از امدادهای غیبی بهره مند می سازد.راز و نیاز با خدا محبت او را در  1(
 به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود انگیزه برای پرستش و بندگی افزایش میابد. 2(
 کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع شود وارد مسیر بندگی شده و به سرعت راه موفقیت را طی میکند.  3(
 مسیر حق و حقیقت را شناخته و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و از تالش و مجاهدت بازنمی ایستد. انسان  4(

و اساس اسالم می نگیر اعتقاد به کدام بخش از پایه التزام عملی به پیام آیه ی شریفه ی (( انّ اللّهَ ربّی و ربّکم فاعبدوه(( و (( ال تتّخِذُوا عدوّی و عدوّکم اولیاء(( به ترتیب بیا .10
 باشد؟

الّا اللّه  -الّا اللّه 4ال اله                           (  -الّا اللّه 3ال اله                             (  -ال اله  2الّا اللّه                            ( -ال اله 1(



 

 پاسخنامه 

   4و   3و  2دروس                   12تست دینی         
 
 و  اداره را جهان خداوند" و "کند می هدایت فرموده  معین برایش که مقصدی سوی به را مخلوقات همه خداوند" شود گفته .اگر1

 است؟  یک کدام علت ﴾شیء کل خالق اهلل قل﴿ آیه و هستند توحید کدام نوید ترتیب به "کند می تدبیر

 اولی - ربوبیت - ربوبیت (2                                                               دومی - خالقیت - ربوبیت (1   

 اولی – خالقیت - خالقیت (4                                                              دومی - ربوبیت - خالقیت (3   

 اهلل  قل﴿ شریفۀ آیۀ و است خالقیت در توحید ربوبیت در توحید ریشۀ و منشأ و است ربوبیت در توحید به مربوط عبارت دو توضیح: هر

 .دارد اشاره آن به ﴾شیء کل خالق

 کند؟ می معرفی چیزهایی چه را خود افتخار و عزت  کند می مناجات خود محبوب با که آنگاه السالم علیه علی امام ها دل . امیر2

 .اوست پروردگار خداوند اینکه - بودن خدا بندۀ (1

 .اوست پروردگار خداوند اینکه - خدا غیر از نیازی بی (2

 .خواهد می خدا که باشد همان اینکه - خدا غیر از نیازی بی (3

 .خواهد می خدا که باشد همان اینکه - بودن خدا بندۀ (4

 تو  !من خدای منی، پروردگار تو که بس افتخار این و باشم تو بندۀ که بس عزت این من مرا علی (ع(: خدای توضیح: حضرت

 ".باشم داری دوست تو که گونه آن تا ده توفیق مرا پس دارم، دوست من که ای گونه همان

 داشت؟  دنبال به پیامدی چه عبارت آن به التزام و شد  می واجب عبارت کدام گفتن با مسلمانان دیگر بر مسلمان یک حقوق از دفاع. 3
 چیز همه با رابطۀ در مسلمان تازه فرد زندگی تغییر تمام – اکبر اهلل (1
 چیز  همه با رابطۀ در مسلمان تازه فرد زندگی تغییر تمام – اهلل اال اله ال (2
 .شد می شناخته رسمیت به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام - اکبر اهلل (3

 شد  می شناخته رسمیت به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام - اهلل اال اله ال (4
. 

 مسلمانان  دیگر بر او حقوق از دفاع و شد می شناخته رسمیت  به فرد اسالمی حقوق و احکام تمام "اهلل  اال اله ال" عبارت گفتن توضیح: با

 دیگر و اجتماع خانواده، خدا، خویشتن، با رابطه در را مسلمان تازه فرد زندگی همه آن، به التزام .گرفت می قرار دینی خواهران و برادران زمرۀ در و گشت می واجب

 . مخلوقات تغییر می داد
 
 دال بر آن است؟   دسترسی به قدرت فراطبیعی در پی پیشروی در مسیر بندگی به پشتوانهی کدام یک از ویژگی های نظام خلقت تحقق می یابد و کدام آیه ی شریفه .4
 الفُجّارأم نَجعَلُ المتّقینَ کَ -عدالت 2أم نَجعَلُ المتّقینَ کَالفُجّار                                         ( -حقانیت 1(
 مَا خَلَقتاهُما الّا بِاالحَق  -عدالت4(                                                مَا خَلَقتاهُما الّا بِاالحَق-حقانیت 3(

 
 توضیح: نظام خلقت مبتنی بر حق است. هر انسانی که در مسیر بندگی پیش رود، قدرتی پیدا میکند که برتر از قدرت های طبیعی است. 

 ی ((مَا خَلَقناهُم الّا بِاالحَق(( به حقانیت عالم اشاره دارد..  آیه
 
 رد؟به ترتیب عوامل ((اعتبار بخش به مجموعه ی اعتقادات دینی(( و ((عزت بخشی به انسان طبق نظر امام علی(ع((( در کدام گزینه به چشم میخو .5
 بندگی خدا -معاد4(                          بندگی خدا-توحید  3(                            معرفت اهلل  -معاد 2معرفت اهلل                      (-توحید1(

 ست. توضیح: در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد و امام علی (ع( بندگی خداوند را عزت بخش به انسان یاد کرده ا
 
 شود؟ می معلوم ما بر سعادت مستقیم طریق شریفه، عبارت کدام پیام در دقت . از6

 ﴾ المخلصین عبادنا من انّه الفحشاء و السّوء عنه لنصرف کذلک﴿ (1

 ﴾القهّار الواحد هو و شیءٍ کلّ خالق اهلل قل﴿ (2

 ﴾ السّعیر الصحاب فی کنّا ما نعقل او نسمع کنّا لو﴿ (3

 ﴾ ...فاعبدوه ربّکم و ربّی اهلل انّ﴿ (4

 
 پس  شماست، پروردگار و من پروردگار خداوند حقیقت در :مستقیم صراط هذا فاعبدوه ربّکم و ربّی اهلل انّ" :عمران آل سورۀ 51 آیۀتوضیح: 

 "است این راست راه که بپرستید را او



 

 
 چیست؟ فتنه  و خیر مقابل در پرستند می ای کناره و جانب یک بر را خدا که آنان . واکنش7

 ﴾ شُرَکاء لِلهِ جَعَلوا﴿ - ﴾بِالمَوِدَّۀِ الیهِم تُلقونَ﴿ (2                                                ﴾شُرَکاء لِلهِ جَعَلوا﴿ - ﴾بِه ِِاطمَاَنَّ﴿ (1

 ﴾ وَجهِه عَلی ِِانقَلَبَ﴿ - ﴾بِه ِِاطمَاَنَّ﴿ (4                              ﴾وَجهِه عَلی ِِانقَلَبَ﴿ - ﴾بِالمَوِدَّۀِ الیهِم تُلقونَ﴿ (3

 
 :آید می دست به زیر شریفۀ آیۀ در دقت از سؤال توضیح: پاسخ

 هُوَ  ذلِکَ اآلخِرَۀَ وَ الدُّنیا خَسِرَ وَجهِه عَلی انقَلَبَ فِتنَۀٌ اصابَتهُ ان وَ بِه اطمَاَنَّ خَیرٌ اصابَه فَاِن حَرفٍ عَلَی اهللَ یَعبُدُ مَن النّاسِ مِنَ وَ﴿

 ﴾المُبینُ الخُسرانُ

 اگر  پس کند، می بندگى و عبادت آسودگى و وسعت هنگام و زبان به ای تنها کناره و جانب یک بر را خدا که هست کسى مردم از

 زیان  ،[دو هر] آخرت، و دنیا در او .شود می گردان روی خدا از رسد، او به بالیی اگر و گیرد می آرام آن به دلش رسد، او به خیری

 .است آشکار زیان همان بیند. این می
 
 الزمه ی آنکه انسان امروزی در بازار سبک زندگی بهترین متاع را انتخاب کند چیست؟ .8
 جایگاه خود را در نظام حکیمانه ی آفرینش دریابد.2انتخاب او توام با بر خدای متعال باشد                                  (1(
 انتخاب او مبتنی بر تفکر و به دور از احساسات باشد  4( مبانی اغتقادی خویش را با براهین عقلی مدلل سازد               3(

 
احساسات باشد و دلیلی محکم و عقل  از توضیح: الزمه ی اینکه انسان امروزی در بازار سبک زندگی بهترین متاع را انتخاب کند، این است که، انتخاب او مبتنی بر تفکر و به دور 

 پسند از آن حمایت می کند. 
 
 بیت زیر با کدام عبارت در مسیر رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص تناسب مفهومی دارد؟.9

 ((مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان           هردوعالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود(( 
 در قلب تقویت و انسان را از امدادهای غیبی بهره مند می سازد.راز و نیاز با خدا محبت او را  1(
 به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود انگیزه برای پرستش و بندگی افزایش میابد. 2(
 کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع شود وارد مسیر بندگی شده و به سرعت راه موفقیت را طی میکند.  3(
 ر حق و حقیقت را شناخته و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و از تالش و مجاهدت بازنمی ایستد. انسان مسی 4(

 
 توضیح: هر قدر که معرفت انسان به خداوند بیشتر شود به افزایش درجه ی اخالص و بندگی اش کمک خواهد کرد.

 
نگیر اعتقاد به کدام بخش از پایه و اساس اسالم می التزام عملی به پیام آیه ی شریفه ی (( انّ اللّهَ ربّی و ربّکم فاعبدوه(( و (( ال تتّخِذُوا عدوّی و عدوّکم اولیاء(( به ترتیب بیا .10

 باشد؟
 الّا اللّه  -الّا اللّه 4(                            ال اله -الّا اللّه 3(                  ال اله             -ال اله  2الّا اللّه                            ( -ال اله 1(

 
 یگانه (فاعبدوه(.  به خداوند  توضیح: پایه و اساس اسالم،(( ال اله اال اهلل(( می باشد که مرکب از یک نفی و یک اثبات می باشد. نه به غیر خدا(ال تخذوا ...( و آری

 
 


