
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی 12 درس 6

تاریخ آزمون: 1398/12/28
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

نام دیگر سنت امالء کدام است و در کدام گزینه به یکی از ویژگی هاي این سنت اشاره کرده است؟  1

امهال - این سنت حاکم بر زندگی گناهکاران است ابتالء – این سنت حاکم بر زندگی گناهکاران است

امهال - این سنت مربوط به فرآیند رشد و تکامل است ابتالء – این سنت مربوط به فرآیند رشد و تکامل است

بنا بر کدام سنت الهی است که راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است و کدام یک از موارد زیر نمونه اي از این سنت الهی است؟  2

توفیق خداي متعال – درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت

سبقت رحمت بر غضب - درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت

توفیق خداي متعال – ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص

سبقت رحمت بر غضب - ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص

یَئِۀ...»  را با بیان چه نکته اي به پایان برده است؟ خداوند آیۀ شریفۀ  «َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ  3

این انسان است که با عمل اختیاري خویش زمینه گرفتار خویش را فراهم می کند.

انسانی که از فرصت الهی براي گناه بهره می برد در هالکت ابدي گرفتار خواهد بود.

خداوند جزاي کار زشت انسان را جز به اندازه عمل او نمی دهد تا به انسان ظلم نشود.

اینکه خدا برخی را برکت عنایت کرده و از برخی سلب می کند نشانه تدبیر اوست.

در دو عبارت قرآنی «ِانَّما نُملی لَُهم» و «لََفَتحنا َعَلیِهم» مصداق «هم» به ترتیب کدام گروه ها هستند؟  4

مشرکین- مؤمنان صالح کفار- مؤمنان باتقوا

بدکاران- مؤمنان باتقوا همۀ انسان ها- ایمان و عمل صالح

با توجه به آیات قرآن کریم در سورة مبارکۀ هود: «کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به  5
آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید ...» سرانجام این افراد در آخرت چگونه خواهد بود؟

به آنان مهلت می دهیم تا گناهانشان بیش تر گردد و براي آنان عذابی خوارکننده، مهیا می کنیم. 

در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند، بر باد رفته است. 

به تدریج گرفتار عذاب الهی می شوند و از راهی که نمی دانند، به آن ها مهلت می دهیم. 

به خیر و شر آزموده می شوند و به سوي ما بازگردانده می شوند، در حالی که گرفتارند. 

انسانی که بتواند با هرچیزي خدا را ببیند، داراي چیست و نتیجۀ قدم گذاردن و حرکت قوي و مصمم به سوي هدف، در کدام عبارت تجلی  6
دارد؟

 اخالص در قلب - «لنهدیّنهم سبلنا»  معرفتی عمیق و واال - «انتم الفقراء الی اهللا» 

 معرفتی عمیق و واال - «لنهدیّنهم سبلنا»  اخالص در قلب - «انتم الفقراء الی اهللا» 

عبارات «نصرت و هدایت الهی»، «بروز صفات درونی» و «استفاده از امکانات خداوند براي پیش روي در مسیر» ما را متوجه کدام یک از سنن  7
الهی می کند؟

توفیق الهی - ابتالء - امداد استدراج - امداد - امالء امالء - امداد - استدراج امداد - ابتال - توفیق الهی
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قرآن کریم از قوانین حاکم بر پدیده هاي طبیعی و همچنین زندگی فردي و اجتماعی انسان ها، با چه عنوانی یاد کرده است و ثمرة  8
شناخت مورد دوم کدام است؟

سنت هاي الهی - سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از جهان خلقت می شود.

تقدیرات الهی - دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد.

تقدیرات الهی - سبب اشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از جهان خلقت می شود.

سنت هاي الهی - دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان ازدیگران ممتاز می سازد.

آن گاه که حضرت زینب (س) در برابر یزید خطبه ایراد کردند که: «... این چنین باد در بینی انداخته اي و برق شادي و سرور از دیدگانت  9
می جهد؟ اندکی آرام گیر ...» به کدام آیۀ شریفه استناد کردند که یزید آن را فراموش کرده است؟

بُوا بِآیاِتنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال َیْعَلُموَن » « َو الَِّذیَن َکذَّ « َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُکوا َأْن َیُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم ال ُیْفَتُنوَن »

بُوا َفَأَخْذناُهْم بِما کانُوا َیْکِسُبوَن » « َو لِکْن َکذَّ ْنُفِسِهْم » « َو ال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َأنَّما نُْمِلی لَُهْم َخْیٌر ِألَ

پیام «عمل براي دنیا و تجمالت آن، در آخرت پوچ و تباه است»، از دقت در ترجمۀ کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  10

«هر کس طعم مرگ را می چشد و قطعًا ما شما را با شر و خیر می آزماییم و به سوي ما بازگردانده می شوید.»

«آنان که کافر شدند، تصور نکنند که اگر به آنان مهلت می دهیم، به نفع آن هاست. فقط به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند.»

«هنگامی که خداوند شر بنده اش را بخواهد، بعد از انجام گناه، نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد.»

«اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند، بر باد رفته و آن چه را که انجام می دهند، باطل است.»
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