
1 آزمون آنالین دینی 

 1 اداره ي جهان و هدايت اين مجموعه ي هدف مند به سوي مقصدي كه برايش مقّدر شده است ، مرتبط با 

توحيد در ...... است كه پيام آيه ي شريفه ي ..... حاكي از آن است.      

1( ربوبّيت ـ » افرأيتم ما تحرثون * انتم تزرعونه ام نحن الّزارعون «  

2( واليت ـ » افرأيتم ما تحرثون * انتم تزرعونه ام نحن الّزارعون «  

3( ربوبّيت ـ » ما لهم من دونه من ولّي و ال يشرك في حكمه احداً «  

4( واليت ـ » ما لهم من دونه من ولّي و ال يشرك في حكمه احداً «  

 2 حديث »اللُهمَّ ال تکلِنی الی نفسی طرَفَة َعيٍن ابداً« به چه چيزی اشاره دارد؟ 

2( ثمره ی درك نيازمندی به خدای بی نياز   1( ثمره ی عبادت خالصانه برای خدا  
4( ثمره ی انتخاب هوشمندانه راه زندگی   3( ثمره ی انتخاب الهی برای رسالت  

، در كارهاي خود نيازمند و وابسته به   3 يك انسان موّحد را عقيده بر آن است كه » همه ي مخلوقات 

خداوند هستند، اّما خداوند، در اداره ي جهان به آن ها نيازي ندارد « . اين مبناي اعتقادي از دقت در پيام كدام 

آيه، مفهوم مي گردد؟

1( » قل اهلل خالق كّل شيٍء و هو الواحُد القّهار «  

2( » ما لهم من دونه من ولّي و ال يشرك في حكمه احدا«

3( » افرايتم ما تحرثون * انتم تزرعونه ام نحن الّزارعون « 

4( » و هلل ما في الّسماوات و ما في األرض و الي اهلل ترجع االُمور « 

 4 معرفت به خداوند ، زماني ميوه ي خود را مي دهد كه ....................... و ريشه ي شرك و بت پرستي جديد 

� آن است كه برخي از انسان ها در عين قبول داشتن خداوند ....................... .     �

1( از مرحله ی شناخت ذهنی به مرحله ی ايمان قلبی برسد و در قلب تثبيت شود ـ به تمايالت دنيايی و نفسانی خود 

پاسخ مثبت بدهد.  

2( انسان با عقل و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك ترين حوادث عالم حضور دارد  ـ به تمايالت دنيايی و نفسانی خود 

پاسخ مثبت بدهد.  

3( از مرحله ی شناخت ذهنی به مرحله ی ايمان قلبی برسد و در قلب تثبيت شود ـ دين و دستورهای آن را در متن زندگی 

خود وارد نمی كنند. 

4( انسان با عقل و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك ترين حوادث عالم حضور دارد ـ  دين و دستورهاي آن را در متن زندگی 

خود وارد نمی كنند.  



2 آزمون آنالین دینی 

 5 آيه شريفه ی »اََرأَيَت َمِن اتََّخَذ اِلَهُه َهواُء« در مورد چه كسی است؟  

2( كسی كه در بُعد فردی شرك عملی دارد.  1( كسی در بُعد فردی توحيد عملی دارد.   

4( كسی در بُعد اجتماعی شرك عملی دارد.   3( كسی كه در بُعد اجتماعی توحيد عملی دارد.   

 6 پيام آيه ي شريفه ي »لو كّنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الّسعير « اين است كه براي پيشرفت در 

توحيد .................. ، .............. الزم است تا ................. شامل حال انسان گردد.  
1( ذاتی ـ تقويت روحيه ی حق پذيری ـ عنايت الهی   

2( عبادی ـ تقويت روحيه ی حق پذيری ـ عنايت الهی  

3( عبادی ـ افزايش معرفت به خداوند ـ عدم نفوذ شيطان   

4( ذاتی ـ افزايش معرفت به خداوند ـ عدم نفوذ شيطان  

 7 توجه به آيه ي »قل انّما اعظكم بواحدة ... « خداوند مردم را تنها به يك چيز اندرز مي دهد و آن ......... است و 

الزمه ي اولين قدم در اين امر ، آمدن ........... به دنبال ............. است.       
2( تفكر در معرفت اهلل ـ ُحسن فعلی ـ ُحسن فاعلی   1( تفكر در معرفت اهلل ـ ُحسن فاعلی ـ ُحسن فعلی   
4( قيام برای خداوند ـ ُحسن فعلی ـ ُحسن فاعلی   3( قيام برای خداوند ـ ُحسن فاعلی ـ ُحسن فعلی   

 8 مفهوم آيه ي شريفه ي »انا هديناه السبيَل اما شاكرا و اما كفورا« كدام است؟  

2( مقام اختيار مطلق براي انسان مي باشد. 1( لطف خداوند در هدايت انسان است. 

4( خداوند به انسان راه را نشان داده تا او سپاسگزار باشد. 3( خداوند به انسان قدرت تفكر و قدرت انتخاب داده است. 

 9 هر انسان انتخاب گري براي اين كه نّيت و تمايل دروني خود را نشان دهد و نتيجه ي آن چه را بر گزيده  

است ، آشکارا مشاهده كند ، همواره در معرض .......... الهي است كه پيام آيه ي شريفه ي .......... حاكي از آن . 

1( ابتالء ـ » احسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا أمنّا و هم ال يفتنون «  

2( امداد ـ » احسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا أمنّا و هم ال يفتنون «  

3( ابتالء ـ » كاّل نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء ربّك و ما كان عطاء ربّك محظوراً «  
4( امداد ـ » كاّل نمّد هؤالء و هؤالء من عطاء ربّك و ما كان عطاء ربّك محظوراً «  

 10 آيات شريفه ي و الّذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا ... و لو اّن اهل القري ء امنوا و اّتقوا لفتحنا عليهم بركات ... به ترتيب 

ناظر بر كدام يك از سنت هاي الهي است؟                                     
1( توفيق الهی ـ توفيق الهی            2( امداد الهی ـ امداد الهی  

3( امداد الهی ـ توفيق الهی            4( توفيق الهی ـ امداد الهی  



3 آزمون آنالین دینی 

اگر گفته شود: »اّدعاي ايمان ، ورود به امتحانات خاّص را به همراه دارد. « راه فهم پيام كدام آيه ، بر فکر و  11 

انديشه ي انسان ، گشوده شده است؟                                                         

1( »و لو اَّن اهل الُقري أمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من الّسماء و األرض «  

2( »قد خلت من قبلكم سنٌن فسيروا في األرض فانظرواكيف كان عاقبُة المكّذبين «  

3( »كاًل نُِمّد هؤالء و هؤالء من عطاء ربّك و ما كان عطاء ربّك محظوراً «  

4( »احسب النّاس أن يُتركوا ان يقولوا أمنّا و هم اليُفتَنون «  

امام رضا )ع( می فرمايد: كسی كه از گناهی استغفار كند و در عين حال انجامش دهد مانند كسی است  12 
كه ........... .                

2( خدا را مسخره می كند.   1( با خدا به جنگ می پردازد.    
4( شيطان را همراهی كرده است.   3( از خدا روگردانده است.    

مخاطب حضرت علی )ع( در روايت »الفَِقه ُنمَّ الَمتَجَر« چه كسانی است؟ 13 

2( كشاورزان    1( اهل فرهنگ    
4( تاجران   3( علم آموزان        

از  به كداميك  بِالقسط«  الناس  ليقوم  الميزان  و  الکتاب  َمعُهم  اَنزلنا  و  بِالَبيِّنات  ُرُسَلنا  ارسلنا  »لقد  آيه  14 

معيارهای تمدن اسالمی اشاره دارد؟

2( باز كردن محدوده ديد به جهان آخرت    1( دعوت به يكتاپرستی    

4( برقراری عدالت اجتماعی    3( حاكميت واليت الهی     

مهمترين عامل برای حضور كارآمد در ميان افکار عمومی جهان كدام است؟ 15 

1( استحكام و اقتدار نظام حكومتی يك كشور   

2( ميزان مبارزه با ستمگران  

3( ميزان وجود عدالت اجتماعی در كشور   

4( ميزان قانونمندی در ميان يك حكومت  

از چه چيزی به عنوان انقالب بر عليه خود نام برده می شود؟                                16 

2( نفس لوامه    1( نفس اماره    
4( اخالص   3( توبه    



4 آزمون آنالین دینی 

 17 اگر گفته شود: »سنت الهي ، اين است كه هر كس ، با اراده و اختيار خود ، راه حق يا باطل را برگزيند ، 

شرايطي براي او فراهم مي شود تا در مسيري كه در پيش گرفته به پيش برود و سرنوشت خود را آشکار 

كند. « فهم پيام كدام آيه ، ترسيم شده است؟    

1( والّذين كّذبوا بآياتنا سنستدرُجهم من حيُث ال يعلمون  

2( كاّل نمّد هوالء و هوالء من عطاء ربّك و ماكان عطاء ربّك محظوراً  

3( وال يحسبّن الّذين كفروا انّما نُملي لهم خيٌر النُفسهم انّما لهم ليزدادوانّما  

4( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالّسيئة فاليُجزي ااّل مثَلها  

آيه شريفه ی »يا ايها الذين آمنوا الَتّتخذوا َعدّوی وَعدّوُكم اولياِء« به چه مطلبی اشاره دارد؟  18 

2( ثمرات بعد اجتماعی توحيد عملی   1( ثمرات بعد فردی توحيد عملی   

4( ثمرات توحيد نظری   3( ارتباط دو سويه توحيد فردی و اجتماعی   

مهم ترين جنبه ي هر عمل، ................ و الزمة آن .................... عمل است.    19 

2( نيت يا قصدي كه از انجام آن داريم ـ اخالص در   1( نيت يا قصدي كه از انجام آن داريم ـ ايمان به   

4( به كيفيت انجام آن بستگي دارد ـ اخالص در   3( به كيفيت انجام آن بستگي دارد ـ ايمان به   

بيت »هيچ گويی سنگ را فردا بيا          ور نيايی من دهم بد راسزا« كدام دليل بر وجود اختيار است؟  20 

2( احساس رضايت و پشيمانی     1( تفكر و تصميم    

4( شكوفايی استعدادها    3( مسئوليت پذيری     


