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خروج از خودخواهی و گزینش «ایثار» در پرتو .................. است که ثمرة تبلور .................. در انسان است و آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است.  . 1
(با تغییر)

عشق و محبّت - ایمان - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم»  

ایمان - عشق و محبّت - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم» 

ایمان - عشق و محبّت - «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»  

عشق و محبّت - ایمان -  «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»

هرگاه گفته شود: «اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن دور کند» پیام کدام یک، ترسیم شده است؟ (با تغییر)  . 2

 «و ِمن الّناس َمن یّتخذ َمن دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا»   «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحِببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»  

 «ما احبَّ اهللا َمن عصاه»   «« ال اله اّال اهللا»  

» به ترتیب، توصیف چه کسانی است؟ (با تغییر) ًا ِهللاِّ عبارت «ُیِحبُّونَُهْم َکَحبِّ اِهللا» و  «أَشدَّ ُحبَّ  . 3

الَِّذیَن آَمُنوا»   الَِّذیَن آَمُنوا»   «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِّ َأْنَداداً» - «َو َقْومًا ُیؤِمُنوَن بِاِهللا واْلَیوِم اْآلِخِر» - «َو َتِجُد  «َال

ِ َواْلَیوِم اْآلِخِر» - «َیْغِفر لَُکْم ُذنُوبَُکْم»  «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن أْنَداداً» - «َیْغِفر لَُکْم ُذنُوبَُکْم»   َقْومًا ُیؤِمُنوَن بِاهللاَّ َتِجُد  «َال

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَِّبعونی یحببکم اهللا»، کدام مطلب مستفاد نمی گردد؟  (با تغییر)  . 4

اگر خدا را دوست دارید، از او پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد. اطاعت و عمل صالح در کنار محبت به خدا، انسان را به رستگاري می رساند.

انسان تنها با محبت به خدا و پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان به رستگاري می رسد. کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او خدا را دوست ندارد.

مبناي این پیام امام خمینی (ره) که فرمود: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به  . 5
دشمنان خدا لبریز کنند.» کدام دستور قرآنی است؟ (با تغییر)

بیزاري از دشمنان خدا  جهاد در راه خدا  دوستی با دوستان خدا  پیروي از خداوند 

از حدیث شریف «ما احّب اهللا من عصاه» کدام مفهوم دریافت می شود؟  . 6

اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستورانش پیروي کند. 

آن کسی که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضدخدایی است، مقابله می نماید.

عاشقان خدا، زندگی خود را در محبت با او سپري می کنند و پرچم دار مبارزه با شرك هستند. 

وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، در آن دل محبت غیر خداوند رنگ و نشانی نخواهد داشت. 

.  بر اساس آیۀ شریفۀ  «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی .... »  معلول عشق به خدا و پیروي از او کدام گزینه است؟ 7

 «و اصبر علی ما اصابک»   «و الّذین آمنوا اشدُّ حبا ِهللا»   «یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»   «یحّبونهم کحبِّ اهللا»  

با تدبر در مفهوم «الزمه» و «مستلزم»، کدام موارد به درستی بیان شده است؟   . 8
الف) اطاعت از خدا و پیروي از دستورات خدا الزمۀ دوستی با خداوند است. 

ب) دوستی با خدا مستلزم اطاعت و پیروي از دستورات خدا می باشد. 
ج) الزمۀ اطاعت از خدا و پیروي از دستورات او، اطاعت از رسول خداست. 

د) اطاعت از خدا، مستلزم اطاعت از رسول خداست.
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اکسیر حیات بخش به مردگان و مبدل کنندة بخیالن به بخشندگان چیست؟ و کدام آیۀ شریفه و کدام حدیث پیرامون این موضوع است؟  . 9

عشق و محبت الهی ـ  ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اُهللا...  ـ قلب انسان حرم خداست و در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

عبادت خالصانۀ پروردگار ـ  ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اُهللا... ـ کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد.

عشق و محبت الهی ـ  َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اِهللا َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللا  ـ قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

عبادت خالصانۀ پروردگار ـ  َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اِهللا َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللا  ـ کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد.

آغاز دیانت با چیست و چگونه استمرار می یابد؟ کدام عبارت به ترتیب بیانگر هر یک می باشد؟  . 10

تبري - تولی - اال اهللا، الاله تبري - تولی - الاله، اال اهللا تولی - تبري - اال اهللا، الاله تولی - تبري - الاله، اال اهللا 

اگر با امام خمینی رحمت اهللا علیه هم فریاد شویم که می فرماید: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و قوت و  . 11
بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند»، کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می سازد؟

اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند، در دل جاي دهیم. 

آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضدخدایی است مقابله می نماید.

نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. 

از آنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

اکسیر حیات بخش به مردگان و مبّدل کنندة کم طاقتان به شکیبایان، .................. است که آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است.  . 12

عشق و محبت الهی – «قل اِن ُکنُتم ُتحبَّون اهللا فاتَّبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیُم »

عبادت خالصانۀ پروردگار - «قل اِن ُکنُتم ُتحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیحِببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم واهللا غفوٌر رحیٌم»

  « عشق و محبت الهی – «و من الّناس من یتِّخذ من دوِن اهللا انداداً یحّبونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشدُّ ُحبا ِهللاّ

« عبادت خالصانۀ پروردگار - «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً یحّبونهم کُحب اهللا و الّذین ءامنوا اشدُّ ُحبا ِهللاّ

از دقت در روایت  « ما احب اهللا من عصاه»  کدام مفهوم به دست می آید و با کدام آیۀ شریفه تناسب معنایی دارد؟  . 13

دوستی با دوستان خدا ـ  ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی   پیروي از خداوند ـ  َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا  

دوستی با دوستان خدا ـ  َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا   پیروي از خداوند ـ  ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی  

«چه کسانی پرچم دار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند» و «همۀ پیامبران الهی زندگی خود را در مبارزة با چه چیزي گذرانده اند» و «این امر به کدام یک  . 14
از راه هاي افزایش محبت به خداوند» اشاره دارد؟

عاشقان خدا ـ ستم و پلیدي ـ بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان عالمان دین ـ ستم و پلیدي ـ بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

عاشقان خدا ـ رذایل اخالقی ـ دوستی با دوستان خدا و مبارزه با باطل عالمان دین ـ رذایل اخالقی ـ دوستی با دوستان خدا و مبارزه با باطل

اگر بگوییم: «الزمۀ دوست داشتن، اطاعت کردن است»، به کدام آیه استناد کرده ایم و نتیجۀ آن چیست؟  . 15

« ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - تحقق محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 

« ما احب اهللا من عصاه » - تحقق محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 

« ما احب اهللا من عصاه » - دوستداري خداوند و آمرزش گناهان انسان 

« ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - دوستداري خداوند و آمرزش گناهان انسان 

در بیان امام صادق (علیه السالم) انسانی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، چگونه توصیف شده  است و نتیجۀ تبعیت از فرامین پیامبر (صلی اهللا علیه و  . 16
آله) در بیان قرآن کریم کدام است؟

خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم)  خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (اشد حباهللا) 

انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (اشّد حّباهللا)  انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم) 

با تدبر در حدیث پیامبر اکرم (ص) محشور شدن انسان در قیامت تابع چیست و به درك چه حقیقتی می رسیم؟  . 17

ایمان مملو از محبت - ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می  داد.  ایمان مملو از محبت - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

مظروف دل آدمی - ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می داد. مظروف دل آدمی - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.
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پایه و اساس بناي اسالم به ترتیب شامل کدام پایه هاي دینداري است و جهاد در راه خدا مرتبط با کدامین مورد می باشد و شهادت در این راه، نصیب  . 18
کدام دسته از انبیا گردیده است؟

 تولّی و تّبري  – دومین – اکثر انبیاي الهی تّبري و تولّی  – اولین – همۀ انبیاي الهی

 تّبري و تولّی  – اولین – اکثر انبیاي الهی تولّی و تّبري - دومین – همۀ انبیاي الهی

محبت به اهل بیت (س) درچه مسیري است و در پاسخ کسانی که می گویند: « قلب انسان با خدا باشد کافی است؛ عمل به دستورات دین ضرورتی  . 19
ندارد.» ، چه می گوییم؟

پیروي از خدا – به میزانی که به دستورات کسی احترام بگذاریم، محبت به او را در دل خود جا داده ایم.

محبّت به خدا - به میزانی که به دستورات کسی احترام بگذاریم، محبت به او را در دل خود جا داده ایم.

محبّت به خدا – عاشق روشنایی از تاریکی گریزان است.

پیروي از خدا - عاشق روشنایی از تاریکی گریزان است.

با تدبر در قرآن، ثمرة دوستی با پیامبر چیست؟ رنج و محرومیت زدایی از مردم فلسطین با عمل به کدام آثار تقویت محبت به خدا عملی می شود؟  . 20

دوستی خدا با انسان - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان  دوستی خدا با انسان - دوستی با دوستان خدا 

دوستی انسان با خدا - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان دوستی انسان با خدا - دوستی با دوستان خدا 

عبارت «کسی که شیفته مد است، دغدغه اش دست یافتن به آخرین مدهاست» با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟  . 21

براي سنجش ارزش هر چیز معیار خاصی نیاز داریم.  محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان است. 

هر کس لذت دوستی خداوند را چشیده باشد، غیر خدا را انتخاب نمی کند. هر کس با خدا انس گیرد، لحظه اي از او رویگردانی نمی کند.

سخن امام صادق (ع) که می فرمایند: «قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.» با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟  . 22

 (و اّن علیکم لحافظین کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون)   (ما احّب اّهللا من عصاه)  

 (و من الناس من یتخذ من دون اّهللا انداداً یحّبونهم َکُحّب اّهللا...)   (انما یأکلون فی بطونهم ناراً و َسیصَلوَن سعیراً)  

تأثیر گذاري عمیق و گسترده در زندگی انسان، نتیجۀ کدام عبارت قرآنی است و ویژگی کدام دسته از افراد می باشد؟  . 23

) – (َو الّذین آمنوا)   ) – (َو ِمَن النِّاس)   (اََشُد ُحبا ِهللاِّ ُحبا ِهللاِّ  (اََشُد

) – (َو ِمَن الناِس)   ) – (َو الّذین آَمنوا)   (ُیِحبونَُهم َکُحّب اهللاِّ  (ُیِحبونَُهم َکُحّب اهللاِّ

ِ»  برقرار است، این ادعاي مؤمنان چگونه ارزیابی می شود و پاداش می گیرد؟ ا ِهللاَّ با توجه به اینکه از منظر قرآن کریم  «َو الَّذیَن آَمنوا َأَشدٌّ ُحب  . 24

 «و لَِذکُر اِهللا َأکبُر َو اُهللا َیعَلُم ما َتصَنعوَن»   «َفأتَِّبعونی ُیْحِببُکُم اُهللا َو َیغِفر لَکم ُذنوبَکم» 

 «َربِّ ارِجُعون لََعّلی أعَمُل صالحًا فیما َتَرکُت»  «َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اِهللا َأنداداً ُیحبُّونَُهم َکُحّب اِهللا»  

کدام آیۀ شریفه، تأکیدي بر این سخن امام صادق علیه السالم : «ما احب اّهللا من عصاه» است؟  . 25

"و الّذین آمنوا اَشٌد ُحبا ّهللا و لو یري..."   "ُقل ان کنتم تحّبون اّهللا فاّتبعونی..."  

"ال یحبُّ اّهللا الجهر بالّسوء من القول..."   "و من الّناس من یّتخذ من دون اّهللا انداداً..."  
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عشق و محبت الهی آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی می رساند که این خود ثمرة تبلور ایمان در انسان است؛ چراکه به هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر می شود، گزینه 4  . 1
محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود: «.... و الَّذین آمنوا اشدَّ ُحبَّا هللا».  

دینداري با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاري از باطل و دشمنان خدا را به دنبال دارد. به همین جهت، اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از گزینه 4  . 2
آن بیرون نماید. «ال اله» در جملۀ «ال اله الّا اهللا»  بیانگر بیزاري از دشمنان خدا (بیرون کردن شیطان و امور شیطانی از دل) که از نشانه هاي محبت به خداست، می باشد.

از دقت در آیۀ شریفۀ: «َو ِمَن النَّاِس َمن َیَتِخُذ ِمن دوِن اِهللا َانداداً و بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می گیرند،«ُیِحبُّوَنُهم کَحّب اِهللا ، آن  ها را دوست می  دارند مانند دوستی خدا. «َوالَّذیَن ءاَمنوا گزینه 2  . 3
َاشدُّ ُحبا ِهللاِ اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتري دارند.» 

مردم بر دو دسته  اند: 

) گروهی چیزهاي دیگر را همتاي خدا می  گیرند:«َو ِمَن النِّاس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اِهللا َانداداً ُیِحبَّونُهم َکُحبِّ اِهللا» .   

) گروهی هم خدا را دوست دارند: «َوالَّذیَن ءاَمنوا َاشدٌّ ُحبا ِهللاِ» . 

انسان تنها با محبت به خدا و پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان (علیهم السالم) به رستگاري نمی رسد؛ چراکه خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی گزینه 4  . 4
دوستی با خود اعالم می کند: «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی...».  

این سخن امام خمینی (ره) «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.» مربوط است به برائت و گزینه 4  . 5
تنفر از باطل و دشمنان خدا. 

امام صادق (ع) در خصوص لزوم پیروي از خداوند که یکی از ثمرات محبت به خداست فرمود:  «ما َاَحبَّ اَهللا من عصاُه:  کسی که خدا را نافرمانی کند، او را دوست ندارد.»  گزینه 1  . 6

»: بیانگر بیزاري از دشمنان خدا می باشد.  دلیل رد گزینۀ «

»: این مورد به مبارزه با دشمنان خدا اشاره دارد.  دلیل رد گزینۀ «

»: بیانگر دوستی با دوستان خدا می باشد. دلیل رد گزینۀ «

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی» دوستی خدا با انسان و بخشش گناهان معلوِل عشق به خدا و پیروي از او است که عبارت قرآنی: «یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم» گزینه 3  . 7
گویاي آن است.

همه موارد به درستی بیان شده است. در این تست سعی شده است دو مفهوم الزمه و مستلزم آموزش داده شود.  گزینه 1  . 8

اکسیر حیات بخش به مردگان، عشق الهی است. عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و انسان بخیل را بخشنده می کند و زندگی حقیقی به انسان عطا می کند. آیۀ گزینه 3  . 9
شریفۀ  « َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اِهللا َأنَداًدا ُیِحبُّوَنُهْم َکُحبِّ اِهللا َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  و حدیث «قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید» به موضوع عشق و محبت الهی اشاره دارد.

آغاز (دینداري) دیانت با دوستی خدا (تولی) شروع می شود و برائت و بیزاري (تبري) از دشمنان خدا را به دنبال دارد.  گزینه 2  . 10
ال اله = تبري                اال اهللا = تولی 

دینداري بر دو پایه استوار است: تولّی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّري (بیزاري از باطل و پیروان او) هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. امام گزینه 4  . 11
خمینی (ره) بر مبناي همین تحلیل، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند: «باید مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا

لبریز کنند.»

»: کسانی که ایمان آورده اند، به عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند و کم طاقت را صبور می کند. «و الَّذین امنوا اشدُّ حبا ِهللاّ گزینه 3  . 12
خدا محبت بیشتري دارند.

روایت شریفۀ «ما احب اهللا من عصاه» به موضوع پیروي از خداوند از آثار محبت به خدا اشاره دارد و با آیۀ شریفۀ  «ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعوِنی»  ارتباط معنایی دارد. گزینه 3  . 13

عاشقان خدا پرچم دار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همۀ پیامبران زندگی خود را در راه مبارزه با ستم و پلیدي گذرانده اند و این مطلب به بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان گزینه 2  . 14
از راه هاي افزایش محبت به خداوند اشاره دارد.

عبارت «الزمۀ دوست داشتن، اطاعت کردن است»، به آیه و حدیث امام صادق (ع)، هر دو، اشاره دارد ولی نتیجۀ آیۀ: «ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی»، دوستداري خداوند و آمرزش گناهان گزینه 4  . 15
است: « یحببکم اهللا و یعفرلکم ذنوبکم» و چون در صورت سؤال، آیه خواسته است، حدیث امام صادق (ع) مورد نظر نیست. 

براساس حدیث امام صادق (علیه السالم) که می فرماید: «ما احب اهللا من عصاه»: «کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد»، یعنی در این جمله «اهللا» مفعول است و بر گزینه 3  . 16
مبناي آیۀ شریفۀ: «ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم»، نتیجۀ تبعیت از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله): «فاتبعونی» دوست داشتن خداوند و آمرزش گناهان است: (یحببکم اهللا و

یغفرلکم ذنوبکم).

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود و با روایت حضرت علی (ع): ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست دارد.  گزینه 4  . 17

جملۀ :  «ال اله اّال اّهللا»  که پایه و اساس بناي اسالم است، مرکب از یک «نه» و یک «آري» است. «نه» به هر چه غیر خدایی است که شامل تبّري است و «آري» به خداي یگانه که شامل گزینه 1  . 18
تولّی می باشد. 

جهاد در راه خدا مربوط به بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان است که شامل تبّري می باشد. 
اگرچه جهاد در راه خدا در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده؛ اما بیشتر (اکثر) آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند. 

محبّت به اهل بیت علیهم السالم در مسیر محبت به خداست.  گزینه 2  . 19
باید دقت کنیم به میزانی که به دستورات کسی احترام بگذاریم، محبّت به او را در دل خود جا داده ایم. 

خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند و اگر از دستورات پیامبر اطاعت کند، خدا با او دوست می شود (خدا دوستتان گزینه 2  . 20
می دارد) 

رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، سوریه و ... نمونه آشکاري از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه برطرف نخواهد شد. 

محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان است. فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در دلبستگی ها و محبت هاي او دارد، مثًال کسی که گزینه 1  . 21
شیفته مد است، دل مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مدهاست. 
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حدیث امام صادق علیه السالم و آیۀ شریفۀ :  (و من الناس من یتخذ من دون اّهللا انداداً...)  ، هر دو به محبّت به خدا اشاره دارند. گزینه 3  . 22

)  ترسیم گردیده است و قرآن کریم یکی از د ُحّبا ِهللاِّ به هر میزان که محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است. شدت محبت، در عبارت قرآنی  (َاشُّ گزینه 2  . 23
ویژگی هاي مؤمنان  (َو الَّذین آَمنوا)  را، دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا می داند.

در صورت سؤال آیۀ شریفۀ  «و الَّذین آمنوا اشد ُحبًا هللا» به این معناست که «کسانی که ایمان آورده اند، به خدا محبت بیشتري دارند». خداوند در آیۀ  «فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم گزینه 2  . 24
ذنوبکم»  نیز می گوید: اگر خدا را دوست دارید از من (پیامبر)  پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد». پس در نتیجه چگونگی ارزیابی ادعاي محبت مؤمنان با اطاعت از خداست.

پاداش اطاعت از خدا نیز برخورداري از محبت خدا و آمرزش اوست.  

حدیث و آیۀ شریفۀ : "ُقل ان کنتم تحّبون اّهللا ..." ، هر دو بر پیروي از خداوند تأکید دارد. گزینه 1  . 25

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



1  . 4

2  . 4

3  . 2

4  . 4

5  . 4

6  . 1

7  . 3

8  . 1

9  . 3

10  . 2

11  . 4

12  . 3

13  . 3

14  . 2

15  . 4

16  . 3

17  . 4

18  . 1

19  . 2

20  . 2

21  . 1

22  . 3

23  . 2

24  . 2

25  . 1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir


	صفحه ی اول پی دی اف
	نمونه سوال دینی دهم درس 9 سخت



