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چيـز در مـتن عـالم    كـه هـيچ  شده طولي است و اين   مطرح جهان نوع پيوستگي كه در      )2 درس   -ديني دوم (2يگزينهپاسخ- 51

هـا و  هـا، بـرگ  گويا اين طبيعت مانند درختي است كه هر روز ريـشه  . نماياندتر خود را مي   رود بلكه در نظامي تازه    طبيعت از بين نمي   

.آورددست ميتري بهو شاداب جديد يدهد و اجزاهاي كهنه را از دست ميشاخه

نـد  ه اگـر از آن توبـه نك       بيند كـ   كسي كه به آخرت ايمان دارد گناه را چون آتشي مي           )4 درس   -ديني دوم (1يگزينهپاسخ- 52

چيـز ماننـد نمـاز    هـيچ : فرمايدمي) عج(ي شيطان نماز است و امام عصر        به شكست و ذلت رساننده     .گرفتروزي گريبان او را خواهد    

هاي الهي استفاده كند و دعوت انبيـا  است كه اگر انسان از وديعه دوم آمده  سال در درس سوم ديني   . مالد نمي بيني شيطان را به خاك    

هاي ايمان و عمل صالح در وجودش     صورت زيبايي هاي الهي گشوده شود در اين     ي قلبش به روي الهامات و امداد       بشنود و روزنه   را

.كندتجلي مي

ي   دربــاره3 و 1،2ي داري جهــان خلقــت اســت كــه گزينــهي هــدفره شــعر دربــا)6 درس -دينــي دوم(4يگزينهپاسخ- 53

ي كـساني اسـت كـه اميـدي بـه مالقـات        دربـاره 4ي ي گزينـه  يعنـي آيـه    ، عكس موارد قبل اسـت     4ي  اما گزينه . هدفداري جهان است  

.اندن آرامش يافتهراضي به زندگي دنيوي شده و با آپروردگار ندارند و 

يعني آيـا رسـوالني از خودتـان برايتـان نيامدنـد تـا           » ...كم رسل منكم    الم يأت  «ييه آ )9 درس   -ديني دوم (3يگزينهپاسخ- 54

.باشد به جهنميان ميي قيامت است و خطاب آيهدرباره... هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند هآي

محـوري درآيـد و خـود را   شود كـه انـسان از خود   خدا سبب مي عشق و محبت به)11 درس   -ديني دوم (4يگزينهپاسخ- 55

النـاس مـنْ يتخـذ مـن     و مـن  «: فرمايدر اين زمينه قرآن مي     علت عشق به خدا، ايمان به خداوند است و د          . شود موش كند و ايثارگر   فرا

»...دون اهللا 

در ايـن   ) ع( عفاف يك حالت روحي و يك خـصلت اخالقـي اسـت و حـضرت علـي                   )12 درس   -ديني دوم (1يگزينهپاسخ- 56

... .ا براي ديگران بياراييد بپرهيزيد از اين كه خود ر: فرمايدزمينه مي

اي پيــامبر بگــو، همــسران و دخترانــت و زنــان مــؤمن  :  چنــين اســت معنــي آيــه)13 درس -دينــي دوم(4يگزينهپاسخ- 57

ذيـت قـرار نگيرنـد و       اكار از اين جهت بهتر است كه به عفاف شناخته شوند تـا مـورد                اين. هاي خود را به خود نزديك سازند      پوشش

. استي رحيمخداوند همواره آمرزنده

 شركت نداشـتند    وهي از اينان در كارهاي گناهكاران     گر: فرمايندمي) ع( امام صادق    )14 درس   -ديني دوم (1يگزينهپاسخ- 58

.)شدنديعني در گناه آنان شريك مي. (شدندخنديدند و با آنان مأنوس ميها ميكردند به روي آنها را مالقات ميكه آناما هنگامي

اگـر بـه    ) قـسمت انديـشه و تحقيـق      (فرمايـد    مـي  17ي   آيه تغابني   قرآن در سوره   )16 درس   -ديني دوم (2يگزينهپاسخ- 59

.ار حكيم استزبخشد و خداوند بسيار سپاسگكند و شما را ميرا براي شما زياد ميخداوند وام دهيد وامي نيكو، آن

دهنده هستند تـا بـراي  رسوالني را فرستاد كه بشارت دهنده و بيم: فرمايد قرآن مي  )2 درس   -ديني سوم (3يگزينهپاسخ- 60

يعني با آمدن پيامبران    . مردم نباشد در مقابل خداوند بهانه و دستاويزي بعد از آمدن پيامبران و خداوند شكست ناپذير و حكيم است                  

.شودگيري بر انسان مسدود ميراه بهانه

معناي تعدد و اختالف در دين و اصول دعوت آنان نيست بلكـه در   تعدد پيامبران به   )3 درس   -ديني سوم (3يگزينهپاسخ- 61

هيچ پيامبري را نفرسـتاديم جـز بـه    : فرمايداست كه خداوند مي  هاي متفاوت آنان است و آمدن پيامبران متعدد براي اين بوده          عتشري

.زبان مردمش تا بتواند براي آنان به روشني بيان كند
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ن كند اعجاز معنوي قرآن است و ايسوي قرارگاه خود حركت ميكه خورشيد به اين )6 درس   -ديني سوم (1يگزينهپاسخ- 62

.كندصحبت مي...) گيري و خصوصيت اندازه(لهي ي تقدير ا دربارهسملشموضوع وا

 معـصوم را   شناخت امـام تاست و موضوع ضرور) ص( اين حديث از پيامبر اكرم )6 درس -ديني سوم (2يگزينهپاسخ- 63

 واليت -البته فقط در سه موضوع مرجعيت علمي. ي اسالمي بعد از پيامبر به پيشوايي عالم نيازمند است     كه جامعه كند و اين  مطرح مي 

. غلط است يعني قلمرو چهارگانه،ي موضوع دريافت و ابالغ وحي نه درباره،و واليت معنوي) حكومت اسالمي(ظاهري 

اگر شما را زخمي رسد آن گـروه را نيـز زخمـي    . ن آيه مربوط به جنگ احد است  اي )7 درس   -ديني سوم (2يگزينهپاسخ- 64

.دنبال دارديعني انتخاب راه كفر يا ايمان طبعاً مصائب ناخواسته به. مانند آن رسيد

 مردم در عصر غيبت از واليت ظاهري و مرجعيـت علمـي امـام معـصوم محـروم      )11 درس  -ديني سوم (1يگزينهپاسخ- 65

ظر واقعي امام سـعي  تو من» ايمان«يعني باقي ماندن بر . ( براي شيعيان عصر ابتال و آزمايش الهي استيبتغرو عصر  مانند از اين  مي

.)ي ظهور را فراهم نمايدهاي امام را در جامعه تحقق بخشد تا زمينهكند آرمانمي

اگـر  : يعني عبارت كامل به اين شـكل اسـت كـه          . است ناقص مطرح شده   2ي   گزينه )11 درس   -ديني سوم (2يگزينهپاسخ- 66

 الزم اسـت بـه تـشخيص        ،تري دارد كسي پس از مدتي مراجعه به يك فقيه تشخيص دهد كه فقيه ديگري آن شرايط را در سطح عالي                  

.ندكتر پيروي  و شايستهفقيه اعلمخود عمل كرده و از 

شـود، بنـابراين   رد و تسليم نفـس امـاره مـي        خو انسان ذليل در درون شكست مي      )13 درس   -ديني سوم (4يگزينهپاسخ- 67

كـه در  كـسي . شـود شكند و حقـارت را پـذيرا مـي    در خود ميابتداكه در مقابل عوامل پيروزي تسليم شود سان گناهكار پيش از آن    ان

ود را از دست او كرامت خ. استدهد ابتدا در مقابل تمايالت پست درون خود شكست خورده و ذليل شده        مقابل ديگران تن به ذلت مي     

.است شدهداده و به دنائت و پستي دچار

15ديني سوم درس 4يگزينهپاسخ- 68

 بـستر  ، هـر چيـزي خـدا را ببينيـد    يي ظاهر و در ورا    كه انسان در پشت پرده     اين )1 درس   -ديني چهارم (1يگزينهپاسخ- 69

.پيش گذاريم و با عزم و تصميم راه افتيم پاكي و صفاي فطري قلب است و كافي است اندكي قدم به ،سوي اين هدفاصلي حركت به

جاي خـدا بـه     بن مريم به  حيامر مورد نكوهش خداوند اتخاذ احبار و رهبان و مس         )3 درس   -ديني چهارم (3يگزينهپاسخ- 70

. تحقق توحيد عملي يا عبادي استآيه است و اين يپروردگار

انـسان بـراي خداسـت، يعنـي تمـام       اخـالص در بنـدگي بـه معنـاي يگانـه شـدن        )4 درس   -ديني چهـارم  (4يگزينهپاسخ- 71

 توحيـد  ات اخـروي در گـروِ  خـدا باشـد و درجـ   ي كارها فقط براي رضاي     مههاي زندگي سمت و سويي الهي پيدا كند و ه         گيريجهت

.عملي است

ريزي بـراي اخـالص و بنـدگي اسـت و     تمام به عمل صالح يكي از موارد برنامه   اه )4 درس   -ديني چهارم (1يگزينهپاسخ- 72

ترديـد خداونـد همـراه    يانيم و بـي نماهاي خود را به آنان ميكه در راه ما تالش و مجاهدت كنند قطعاً راه   كساني:  چنين است  معني آيه 

.نيكوكاران است

هـاي الهـي و سـهم        موضـوع سـنت    ي كه دربـاره   4 و   2،  1هاي  اين تست با گزينه   )6 درس   -ديني چهارم (3يگزينهپاسخ- 73

. خارج از اين موضوعات است3ي اما گزينه.  مطابقت داردكندصحبت مياختيار انسان در سرنوشت خودش 
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ي الهي و تقدير برخاسته از علم و حكمت خداونـد اسـت و            استه از اراده   قضا برخ  )6 درس   -ديني چهارم (4يگزينهپاسخ- 74

.هر قضايي بر تقدير تكيه دارد

اي مردم ما شـما را آفريـديم از مـرد و زن و قـرار داديـم      : فرمايدكه قرآن مي اين)7 درس   -ديني چهارم (2يگزينهپاسخ- 75

هـاي كـاخ   با توجه به اين آيه پايـه .  خداوند باتقواترين شماستترين شما در نزدشما را قبيله قبيله تا يكديگر را بشناسيد همانا گرامي      

.ها و فضايل انساني برپا ساختي كرامتاشرافيت را فروريخت و بنايي باشكوه بر پايه
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