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 بارم سؤال

 .کنید مشخص را نادرست و درست های جمله( 1

 (  غ( )  ص). است داده آمرزش وعده گناهکاران ی همه به خداوندالف( 

 ( غ( )  ص) .گذرد می نیز ما گناهان از دیگران نیز،  آن سبب به بلکه، شود می خشنود خداوند تنها نه دیگران های خطا از گذشت باب( 

  ( غ( )  ص) بتوانیم با تالش و کوشش در آن زندگی کنیم.خداوند این جهان را طوری آفریده است که ما ج( 
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 ؟چیست آفرینش هدف که دهید توضیح (ع) علی حضرت سخن به توجه با( 1

 
2 

 ؟میشود شناخته صفت این با خداوند چرا؟ چه یعنی غفار( 2

 
2 

 ؟گرفت نادیدهنباید  را دیگران یها خطا یصورت درچه( 3

 
2 

 لیعفوا و لیصفحوا أال تحبّون أن یغفر اهلل لکم و اهلل غفور رحیم(( کدام است؟مفهوم آیه ))و ( 4

 بخشد. الف( ای بندگان اگر اسراف کردید از رحمت خداوند مأیوس نشوید.    ب( ای بندگان! با گذشت از خطاهای دیگران، خداوند گناهان شما را می

 ای بندگان اگر ایمان بیاورید هدایت خواهید شد.ای بندگان اگر کار شایسته کنید خداوند گناهان شما را می بخشد.   د( ج( 

1 

آن را  (( را ترجمه نموده و مفهومقل یا عبادی الّذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا من رحمه اهلل انّ اهلل یغفر الذّنوب جمیعا انّه هو الغفور الرّحیمآیه ))( 5

 بیان کنید.

 

 

2 

 عبارات زیر را مرتب نموده و به سخنی از حضرت پیامبر اکرم )ص( در مورد عفو و گذشت دست یابید.( 6

 تا خداوند شما را عزیز گرداند –اهل گذشت باشید  –پس از یکدیگر بگذرید  –بی ترید عفو و گذشت بنده را عزیز می گرداند 

 

1 

 فواید بخشیدن خطاهای دیگران را بنویسید.دو مورد از فواید از ( 7

 
2 

 1 نظاره کردن به نظم شگفت انگیز جهان چه نتیجه ای به دنبال دارد؟( 8

 1 ؟ذکر نماییدانسان آفرینش باره رحضرت علی )ع( دحدیثی از ( 9

 با توجه به آیه ))و الی االرض سطحت(( کدام ترجمه صحیح است؟( 11

 بر افراشته شده است؟           ب( و  به زمین که چگونه برجا و استوار شده است؟و به آسمان که چگونه الف( 

 ج( و به کوه ها که چگونه آفریده شده اند؟                   د( و به زمین که چگونه گسترده شده است؟
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 2 ..................................................................................................................................................... و عقل داده تا ..............................خداوند به ما چشم داده تا ( 11

 1 راهی که نتیجه اش رسیدن به بهشت است، کدام راه است؟( 12

 با توجه به آیه ))و انّی لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثمّ اهتدی((، خداوند وعده آمرزش قطعی خود را به چه کسی می دهد؟( 13

 
1 
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