
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: درس نهم دینی دهم

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

دوستدار خداوند بودن و سکوت درباره ي زشتی جامعه چه وضعیتی را نسبت به دو پایه دینداري بیان می دارد؟  1

عدم صحت تولی – صحت تبري صحت تولی – صحت تبري

صحت تولی – عدم صحت تبري عدم صحت تولی – عدم صحت تبري

این ابیات: «تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمهء نانی، نانی» «این نکتهء رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی»  2
اشاره به سؤال .................. دارد و در بیان امام صادق (ع) کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند ..................

هدف نهایی یا برترین هدف انسان چیست؟ - خدا او را دوست ندارد معیار ارزش انسان چیست؟ - خدا او را دوست ندارد

معیار ارزش انسان چیست ؟ - او خدا را دوست ندارد هدف نهایی یا برترین هدف انسان چیست؟ -  او خدا را دوست ندارد

این کالم حضرت امام خمینی(ره) به مسلمانان جهان که سفارش «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و  3
نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» موضوع .................. را دریافت می کنیم و دینداري با .................. آغاز می شود و .................. را

به دنبال دارد.

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - برائت از دشمنان - دوستی با خدا

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا

دوستی با دوستان خدا - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا

دوستی با دوستان خدا - برائت از دشمنان - دوستی با خدا

خداوند شرط اصلی دوستی با خود را .................. اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ .................. تجلی دارد.  4

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده- «و الّذین آمنوا اشّد حبا ّهللا» 

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده- «ان کنتم تحبون اّهللا فاّتبعونی» 

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا- «ان کنتم تحبون اّهللا فاّتبعونی» 

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا- «و الّذین آمنوا اشّد حبا ّهللا» 

کلمۀ توحید در جملۀ  «الاله اّال اهللا» خالصه می شود به ترتیب بر دو رکن .................. و .................. استوار است.  5

بیزاري – تبّري اشتیاق – تنّفر تبّري - تولّی حّب – بغض

مفاهیم «عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد» و «نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اّما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار  6
کند» به ترتیب اشاره به .................. و .................. از آثار محبت به خدا دارد.

مبارزه با دشمنان خدا – مبارزه با دشمنان خدا بیزاري از دشمنان خدا – بیزاري از دشمنان خدا

بیزاري از دشمنان خدا – مبارزه با دشمنان خدا مبارزه با دشمنان خدا – بیزاري از دشمنان خدا

اگر  بگوییم: «محبت عاشقان به خداوند و غیر او در کفۀ ترازوي سنجش داراي مقیاس متفاوتی است»، پیام کدام آیۀ  شریفه را مفهوم جان  7
خود کرده ایم؟ (با تغییر)

« قل إن کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم ...»   « و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحبونهم کحّب اهللا ...» 

«من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض» 

به بیان امام صادق (ع)، دوستی با خدا، .................. را به همراه دارد که این بیان با پیام آیۀ شریفۀ .................. هم آوایی دارد. (با تغییر)  8

عبادت - «و ِمن الّناس من یتَّخذ ِمن دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...»  اطاعت - «و ِمن الّناس من یتَّخذ ِمن دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...» 

عبادت - «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم» اطاعت - «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم» 
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آب حیاتی که از بین برندة افسردگی، ترس و یأس است، چیست و کدام عبارت قرآنی مؤیّد ویژگی هاي افراد مؤمن است؟  9

عشق الهی -  «اشّد ُخبا هللا»  عشق الهی -  «یحّبونهم کحب اهللا» 

دگرگونی باطنی -  «اشّد ُخبا هللا»  دگرگونی باطنی -  «یحّبونهم کحب اهللا» 

این بخش از مناجات حضرت سجاد (ع) که می فرمایند: «بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان! دوست داشتنت را از  10
خودت خواهانم» بیانگر چیست و مطابق با مناجات امام سجاد (ع)، هر کس با خدا انس بگیرد، انس او چه ثمره اي خواهد داشت؟

محبت به خدا - در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود. پیروي از خداوند - در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.

محبت به خدا - لحظه اي از خداوند رو یگردان نمی شود. پیروي از خداوند - لحظه اي از خداوند روي گردان نمی شود.
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