
 

 

 به نام خداوند هستی بخش

 (۵و  ۴درس)تست هدیه های آسمانی  

چون که بسیاری از گناهان مردم به ..........قرآن کریم از نعمت های بهشتی و عذاب های جهنمی سخن می گوید تا-۱

 .است............خاطر 

 فراموشی خداوند -مردم از جهنم بترسند و کار بد نکنند (۱

 از یاد بردن قیامت  –مردم از جهنم بترسند و کار بد نکنند (۲

 فراموشی خداوند –انسان ها به انجام کارهای نیک تشویق شوند (۳

 از یاد بردن قیامت –انسان ها به انجام کارهای نیک تشویق شوند (۴

 

 نمی باشد؟کدام یک از سوره های زیر،مربوط به قیامت -۲

 سوره ی تکویر(۴سوره ی نازعات              (۳           سوره ی کافرون (۲      زلزال       ی سوره (۱

 

 .........به ایشان فرمود( ع)را نادیده گرفته بود و امام کاظم ..........صفوان در کرایه دادن شتر به هارون اصل-۳

 .هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است –تبری (۱

 .اید در برابر دشمنان کافر سرسخت و با یک دیگر مهربان باشیمما ب –تبری (۲

 .ما باید در برابر دشمنان کافر سرسخت و با یک دیگر مهربان باشیم –تولی (۳

 .هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است –تولی (۴

 

 کرده است؟یاد (یوم الدین)خداوند در کدام سوره ی قرآن،از قیامت به عنوان -۴

 حمد(۴قیامت                         (۳توحید                           (۲زلزال                (۱

 

 اشاره می کند؟(یاد آن روز بزرگ)کدام گزینه به مفهوم درس -۵

 فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره(۲                           الدنیا مزرعه االخرت          (۱

 هر سه مورد(۴ی پای خود را می شنیدم از کوه                    صدا(۳



 

 

خداوند در قرآن کریم همه ی ما مسلمانان را برادر یکدیگر شمرده و به ما سفارش کرده است که به یکدیگر -۶

 .از آن برداشت می شود................که مفهوم ................محبت بورزیم،یعنی

 تولی  –رحماءبینهم (۲تبری                           – اشداء علی الکفار(۱

 تولی -اشداء علی الکفار (۴تبری                                 –رحماء بینهم (۳

 

 شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل،با کدام یک از موارد زیر هم خوانی دارد؟-۷

 والیت(۴نهی از منکر                   (۳    تولی              (۲تبری                    (۱

 

 :به این حقیقت اشاره دارد که( ومن یعمل مثقال ذره شرا یره)آیه ی مبارکه -۸

 .هر کس نتیجه ی کوچک ترین عمل خود را می بیند(۱

 .اعمال ما را کنترل می کندخداوند همه ی (۲

 .همه ی اعمال نیک و بد ما ثبت می شود(۳

 .ی کوچک ترین عمل خود را می بیندهر کس نتیجه (۴

 

 نان اشاره شده است؟ابه کدام یک از وظایف مهم دینی ما مسلم(سوره ی فتح)در -۹

 دوستی با دوستان خدا و تبری (۲دوستی با دوستان خدا و تولی                        (۱

 خدا و تولی دوستی با دشمنان(۴دشمنی با دشمنان خدا و تبری                       (۳

 

 نزدیک تر است؟(فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره)کدام گزینه به مفهوم آیه ی-۱۱

 گر همه نیک و بد کنی/ هر چه کنی به خود کنی (۱

 .مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد/ نابرده رنج گنج میسر نمی شود (۲

 که ایزد در بیابانت دهد باز / تو نیکی می کن و در دجله انداز (۳

 ما آید نداها را صدا سوی/ جهان کوه است و فعل ما ندا  این(۴

 


