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 شود می او اختیار و اراده كارگیری به و انسان پویایی و حركت ساز وزمینه الهی تقدیر تجلی خلقت جهان بر حاكم نظام و نمندی قانو
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شناخت دوسنت

ا قوانین حاکم برزندگی انسان ه
-2آشنایی با نشانه های الهی-1)

(بهره مندی از طبیعت

عام ()امتحان)ابتالء -1
نون ترین وفراگیرترین قا

(خدا

کل نفس ذائقه الموت ونبلوکم 
عون بالشر والخیر فتنه والینا ترج

35انبیاء

وا احسب الناس ان یترکوا ان یقول
2/عنکبوت/امنا وهم الیفتنون 

انما المومن بمنزله کفه المیزان 
کلما زید فی ایمانه زید فی 

(امام صادق ع)بالئه

امدادعام الهی-2

کال نمد هوالءوهوالءمن عطاء 
ربک وماکان عطاء ربک 

ا20اسراء/محظورا

آن کسانی که زندگی دنیا وتجمالت
قرآن ....)را بخواهد

16/15/هود(کریم

(الهیتوفیق)امدادخاص-3

ان والذین جاهدوافینالنهدینهم سبلنا و
(69/عنکبوت /هللا لمع المحسنین

ت یکی از جلوه های توفیق نصرت وهدای
الهی به دنبال تالش ومجاهدت

ودیگرجلوه ایجادزمینه رشدوتعالی

درکسب توفیق الهی عامل درونی  هم 
نقش تعیین کننده دارد

رحمت برغضبسبقت-4

من جاءبالحسنه فله عشر امثالها ومن
جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها وهم 

160/انعام/الیظلمون

پروردگارشما رحمت رابرخودواجب 
54/انعام(/قرآن کریم)کرده است

استدراج(امهال)امالء-5

م والیحسبن الذین کفرواانما نملی له
ثما خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا ا

178/آلعمران/ولهم عذاب مهین

ن والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم م
حیث الیعلمون واملی لهم ان کیدی 

183/182/متین

هنگامی که خداوند (ع)امام صادق
نسنستدرجهم من حیث الیعلمو.....خیر

ا چه بسا احسان پیاپی خد(ع)علی
...یکسی راگرفتارکند وپرده پوش

تاثیراعمال برزندگی او-6

ولوان اهل القری واتقوا 
اء لفتحناعلیهم برکات من السم

واالرض ولکن کذبوا فاخذناهم 
96/اعراف/بماکانوا یکسبون

من یموت بالذنوب اکثر ممن 
یموت باالجال ومن یعیش 
باالحسان اکثر ممن یعیش 

(امام صادق ع)باالعمار

صدق افزایش عمر /درروایات صله رحم 
آب /لقمه حالل/امانت داری/احسان به والدین/

سیراب کردن /دادن به درخت تشنه
رفع غم وغصه دیگران /حیوانات

داردبرکات الهی دربر/تقواوایمان /بهبودزندگی

قطع رحم وبی محبتی به خویشان کوتاهی 
افزایش گناه فردی یا /ظلم/عمر

بالوعدم استجابت دعا/اجتماعی

نگرش -1)قوانین جهان خلقت
صحیح نسبت به تلخ وشیرین 

دیدگاه -2همه حوادث زندگی ...هاو
ماراازدیگران نسبت به وقایع 

دررابطه -3ممتاز
(خودتاثیردارد/خلقت/خلق/باخدا

ششم                                      سنت های خداوند درزندگی                             نمودار درس 
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 تست
)والیحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما(کدام مفهوم دریافت می شود؟ سراسری ازآیه شریفه  .87

 97انسانی 

اده خداوند درسنت امهال به کسانی که راه باطل را برمی گزینند مهلت وفرصت می دهد که از این فرصت برای نجات خود از ظلمت ها وتاریکی استف-1

 کنند.

ن راهرروز انسان ها اگر از مهلت ها وامکانات همراه با اختیار واراده خودشان که به صورت لطف الهی جلوه گر شده، بهره ببرند می توانند بارگناها-2

 سبک تر کنند .

ود بهره ببرند واز تاریکی نجات خداوند درسنت امداد به کسانی که راه باطل را برمی گزینند مهلت وفرصت می دهد که از این مدد الهی برای نجات خ-3

 پیدا کنند.

 ریکیبه آنان که راه باطل را برمی گزینند وبا حق دشمنی می ورزند مهلت زندگی داده می شود، ولی آن ها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن درتا-4

 قرار می دهند.

 تست
سراسری خارج  ؟وتکامل،یاخسران وعقب ماندگی آن ها می شودپیام کدام آیه سبب جدا شدن انسان های خوب از بد وساخته شدن  .88

 97ازکشور

 احسب الناس ان یترکوا ان یقول امنا وهم الیفتنون -1

 ک محظورا بر کال نمد هوالء وهوالء من عطاء ربک وما کان عطاء -2

 ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض-3

 من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبینقد خلت سنن -4

 تست 

 97هماهنگی انسان حق گرا با نظام حاکم برجهان ،اورامشمول سنت بیان شده در مفهوم کدام آیه می گرداند؟ سراسری ریاضی  .89

 قدخلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین-1

 لقری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض ولوان اهل ا-2

 کال نمد هوالء وهوالء من عطاء ربک وماکان عطاء ربک محظورا -3

 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین-4
 

 تست
نۡ  ۡکثَر  اَ   ب بالذُّنو یَموت   َمنۡ روایت شریف  .90 م  ۡحسا باۡ  یَعیش   َمنۡ  ل وَ  بۡاالٔجا یَموت   م  نۡ  ن اَۡکثَر   ال  م  به سنت بیان شده ر الَۡعما باۡ  یَعیش   م 

 96درکدام آیه اشاره دارد؟سراسری ریاضی 
 
بَ  -1  ن الیُۡفتَنو ُهمۡ  وَ  آَمنّا یَقولوا اَنۡ  یُۡتَرکوا اَنۡ  النّاسُ  اََحسه
 
 المحسنینوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع -2
 
دُّ  ُکاّل  -3 ء نُمه ء وَ  ٰهُؤاله نۡ  ٰهُؤاله  َمحُظوًرا َربّکَ  َعطاءُ  کانَ  َوما َربّکَ  َعطاهء مه
 
م لَفَتَۡحنا ا ات قَو وَ  آَمنوا اۡلق رٰى  اَۡهلَ  اَن   لَوۡ  وَ  -4 نَ  بََرکاتٍ  َعلَۡیه   ض ۡاالَرۡ  وَ  الس ما ء م 

 تست
 96بدکاران مهلت خاصی رادر نظر می گیرد وسرانجام آنان چیست؟سراسری انسانیچراخداوند متعال برای گروهی از  .91
    ان کیدی متین   -لیزدادوااثما - 4    عذاب مهین  -لیزدادوااثما-3ان کیدی متین   -ظلم نفسهی -2عذاب مهین       -یظلم نفسه-1

 تست
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 96خداوند معلول چیست وچه ثمره ای دارد؟سراسری هنر  و خلقت جهان دیگران، خود، با رابطٔه انسان درست تنظیم موجب .92

   هموارشدن راه رسیدن به کمال-شناخت سنت های الهی-1

 هموارشدن راه رسیدن به کمال   -آگاهی ازقوانین هر جامعه-2

 بهره مندی هرچه بیشتر از جهان وطبیعت   -شناخت سنت های الهی  -3

 رچه بیشتر از جهان وطبیعت  بهره مندی ه -آگاهی ازقوانین هر جامعه -4

 تست

 96شناخت سنت ها ی الهی چه فواید وثمراتی عالوه برشناخت تقدیر ات الهی خواهدداشت؟سراسری تجربی .93

 ایجاد وظهور استعدادهای انسان ورفتن به مراحل باالتر-1

 خداوند و خلقت جهان دیگران، خود، با رابطٔه انسان درست تنظیم -2

 طبیعت از مندی نیزبهره و آنها خالق عظمت درک -3

 تاثیر گذاری بریکدیگر وکشف مسیر تکاملی همه مخلوقات جهان-4

 تست
 آیه ی شریفه ی ...........حاکی از جلوه ی سنت  توفیق الهی است .  .94
  والذین جاهدوافینالنهدینهم سبلناوان هللا لمع المحسنین.-1
 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم الیفتنون  -2
 قدخلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین  -3
 انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین -4

 تست
 ریفه ارتباط مفهومی دارد؟عبارت انما المومن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه باکدام آیه ی ش .95
 کال نمد هوالءوهوالء من عطاء ربک وماکان عطاءربک محظورا -1
 قدخلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین -2
 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم الیفتنون -3
 برکات من السماءواالرضولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم  -4

 تست
طبق آیه ی شریفه انما نملی لهم خیرالنفسهم انما نملی لهم...... مهلت داده شده به.......است که از مهلت خود به ضررخود استفاده  .96

 می کنند وآن را وسیله ی .......و........خو دقرار می دهند.
 افزایش گناهان -لحبط عم–کافران -2حبط عمل     -افزایش گناهان–ظالمان -1
 افزایش گناهان -هالکت ابدی-ظالمان-4 افزایش گناهان-هالکت ابدی–کافران -3 

 تست
بنابرآیه ی شریفه ی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئه فالیجزی االمثلها مطابق ......میان پاداش  .97

 وجزا............وجوددارد.  
 تفاوت-فضل الهی -4تفاوت     –عدل الهی -3تناسب       –فضل الهی  -2تناسب           –عدل الهی -1

 تست
 96نیایی به برخی از انسان ها ی گناه کار نشانه چیست؟سراسری زبانروی آوردن دنیا ولذت های د .98
 تاثیرپذیری شدید زندگی ما از رفتارهای ما-2                   غوطه ور شدن درتاریکی ها وظلمات-1
  محرومیت آنان از نعمت های بی پایان-4الهی           حالت تدریجی درحرکت به سوی عذاب -3

 تست
 95کریم چه دلیلی را برای مهلت دادن خداوند به کافران وبدکاران بیان می نماید؟خارج از کشور قران  .99
 سنستدرجهم من حیث الیعلمون-4واملی لهم ان کیدی متین    -3انما نملی لهم لیزدادوا اثما    -2وماکان عطاء ربک محظورا        -1

 تست
 95آنان چیست؟سراسری تجربی ثمره ایمان مردم وگرایش به تقوا در میان  .100

 
 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا -2من جاء بالحسنه فله عشر امثالها      -1
  لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض-4ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون   -3

 تست
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اصرار خودشان بیشتر در فساد فرو روند وسبب جداشدن اگربگوییم خداوند عالوه بر مهلت دادن بر امکانات گمراهان می افزاید تا با  .101
 95انسان های خوب از بد می شود به ترتیب ناظر بر کدام یک از سنت های الهی است؟سراسری هنر 

 امداد-امهال-4ابتالء                 -امهال-3امداد                      -استدراج-2                   ابتالء-استدراج-1
 تست

 (94باتوجه به آیه ی شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین کدام عبارت درست است؟ )سراسری انسانی  .102

 جهاد درراه خدا یکی از بهترین راه های مبارزه با دشمنان خداست.-1

 پیروی از شرک وبت پرستی فقط با همراهی محسنین امکان پذیر است.-2

 .های توفیق الهی نصرت وهدایت به دنبال تالش افراد است یکی از جلوه-3

 نتیجه ی عمل هرکس به دست خودش می باشد ولی ثمره ی جهاد همواره پیروزی است-4
 تست
امدادخاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک قدم درراه حق گذارند وسعادت جهان آخرت ورضایت پروردگار را هدف قرار  .103

 *(94بیانگر کدام سنت الهی است وکدام آیه ی شریفه حاکی از آن می باشد؟)سراسری تجربی دهند 

 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین -نیکیتاثیر -1

 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین -ق الهیر توفی-2

 عمال صالحا فاولئک یبدل هللا سیئاتهم حسنات اال من تاب وامن وعمل-تاثیر نیکی-3

 اال من تاب وامن وعمل عمال صالحا فاولئک یبدل هللا سیئاتهم حسنات -توفیق الهی -4

 تست
از آیه شریفه ی کال نمد هوالء و هوالء من عطا ء ربک وماکان عطاءربک محظورا کدام مفهوم به دست می آید واشاره به کدام سنت  .104

 (94دارد؟)سراسری زبان الهی 

 امداد -خداوند برای کسانی که با اختیار خود راه حق یا باطل را بر گزینن امکانات ولوازم رسیدن به خواسته هایشان را فرامه می کند-1

 امالء-فرامه می کندخداوند برای کسانی که با اختیار خود راه حق یا باطل را بر گزینن امکانات ولوازم رسیدن به خواسته هایشان را  -2

 امداد -هرکس با راده ی خود راه باطل را بر گزیند وبا حق دشمنی ورزدخداوندبه اومهلت وفرصت زندگی می دهد تا به هدف هایش برسد-3

 مالءا-هرکس با راده ی خود راه باطل را برگزیند وباحق دشمنی ورزدخداوند به او مهلت وفرصت زندگی می دهد تا به هدف هایش برسد -4
 تست

 (94قانون مندی ونظام حاکم برجهان خلقت چه ثمراتی برای زندگی انسان دارد؟ )سراسری ریاضی  .105

 موجب موفقیت انسان در راه رسیدن به کماالت عالیه می گردد.-1

 موجب تنظیم درست رابطه ی انسان با خود ودیگر انسان ها می گردد.-2

 کارگیری اراده واختیار او می گردد.زمینه ساز حرکت وپویایی انسان وبه  -3

 زمینه ساز توفیق الهی است وموجب حمایت خداوند از انسان جهادگر می گردد -4
 تست

درونی خود رانشان دهد ونتیجه ی آنچه را برگزیده است مشاهده کند همواره درمعرض کدام سنت الهی  صفاتانسان برای اینکه  .106
 *(94باشد؟)سراسری هنرخواهد بود واین سنت شامل چه کسانی می 

 همه ی انسان -ابتالء -4 همه ی انسان ها    -امداد-3انسان های مومن       -ابتالء-2انسان های مومن    -امداد-1
 تست
 را باایمان انسان ورود بالئه في زید ایمانه في كلّمازید المیزان كفّة بمنزلة فرماید: انّماالمؤمن مي السالم علیه صادق امام كه آنجا .107
  93مي باشد.سراسری زبان  .......... شریفه ي آیه ي پیام آن، منادي گر كه مي نماید اعالم ....... امتحان حیطه ي به
        یفتنون       ال هم و آمنّا یقولوا ان یتركوا ان النّاس احسب -خاص-1
             یفتنون ال هم و آمنّا یقولوا ان یتركوا ان النّاس احسب -عام -2
       األرض     و السماء من بركات علیهم لفَتحنا اتّقوا و آمنوا القُري اهل أن لو و -خاص -3
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        األرض    و السماء من بركات علیهم لفَتحنا اتّقوا و آمنوا القُري اهل أن لو و -عام -4
 تست

 كند،همواره مشاهده آشكارا است، برگزیده را آنچه نتیجه ي و دهد نشان را خود دروني صفات كه این براي انتخاب گري انسان هر .108
 *93است. سراسری تجربی  آن از حاكي .......... شریفه ي آیه ي پیام كه است الهي ....... معرض در

  یفتنون ال هم و آمنّا یقولوا ان یتركوا ان النّاس احسب -ابتالء-1
   یفتنون ال هم و آمنّا یقولوا ان یتركوا ان النّاس احسب- امداد -2
   محظوراً  ربك عطاء كان ما و ربك عطاء من هؤالء و نمدهؤالء كالّ  -ابتالء -3
   محظوراً  ربك عطاء كان ما و ربك عطاء من هؤالء و نمدهؤالء كالّ -امداد  -4

 تست
 سنت بر كه...... ناظر مي گردد مفهوم محظوراً  ربك عطاء كان ما و ربك عطاء من هوالء و هوالء نمد كالّ  و شریفه ي آیه ي از .109

 93سراسری ریاضی .باشد مي خداوند .........
 امداد و خاص-رود پیش گرفته به پیش كه درمسیري كه میكند اوفراهم براي رابرگزیندخداوندشرایطي باطل واختیارخودراه اراده با هركس-1
 امالء و خاص-رود پیش پیش گرفته،به كه درمسیري كه میكند اوفراهم براي رابرگزیندخداوندشرایطي باطل واختیارخودراه بااراده هركس-2
 امداد و م عا  -نیست آنان گرفتن قرار خدا لطف مورد نشانه ي گناهكار انسانهاي برخي به دنیایي لذتهاي و دنیا آوردن روي-3
 امالء و م عا  -نیست آنان گرفتن قرار خدا لطف مورد نشانه ي گناهكار انسانهاي برخي به دنیایي لذتهاي و دنیا آوردن روي-4

 تست
 ..........شريفه آيه ي پيام كه مي زند رقم را .......... سنّت اشرار، و ابرار براي خواسته ها، به دستيابي لوازم و امكانات كردن فراهم .110

 93 سراسری هنر.مي باشد آن بيانگر

  األرض و السماء من بركات علیهم لَفتحنا ات قوا و آمنوا القُري اهل ان   لو و- امداد -1

  األرض و السماء من بركات علیهم لَفتحنا ات قوا و آمنوا القُري اهل ان   لو و - توفیق-2

  محظورا   ربك عطاء كان ما و ربك عطاء من هؤالء و هؤالء نمد كال- امداد-3

  محظورا   ربك عطاء كان ما و ربك عطاء من هؤالء و نمدهؤالء كال-توفیق  -4
 تست
اگر گفته شود ادعای ایمان ،ورودبه امتحانات خاص رابه همراه دارد راه فهم پیام کدام آیه ،برفکر واندیشه ی انسان ،گشوده شده  .111

 92است؟ سراسری زبان  
 قدخلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین -1
 ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماءواالرض  -2
 کال نمد هوالءوهوالء من عطاء ربک وماکان عطاءربک محظورا -3
 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم الیفتنون -4

 تست
نون مند آفرینش  که نظام حق است،موجبات تحقق سنت .....رادرزندگی ،فراهم می کند که پیام آیه ی شریفه ی  همگامی بانظام قا .112

 *92.....حاکی از این حقیقت است. سراسری هنر 
 لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنینوالذین جاهدوا فینا  -توفیق-1
 والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین -امداد-2
 کال نمد هوالءوهوالء من عطاء ربک وماکان عطاءربک محظورا-توفیق-3
 کال نمد هوالءوهوالء من عطاء ربک وماکان عطاءربک محظورا -توفیق-4 

 تست
ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات به ترتیب ناظر برکدام یک از  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلناوآیات شریفه ی  .113

 92سنت های الهی است؟ سراسری ریاضی 
 توفیق الهی -امدادالهی-4امدادالهی    -توفیق الهی -3امدادالهی    -امدادالهی-2توفیق الهی      -توفیق الهی-1

 تست
درحقیقت مهلت ها می دهدان که راه باطل را برمی گزینند وباحق دشمنی می ورزند خداوند به آن ها  مهلت وفرصت زندگی آن .114

 92وامکانات بااختیار واراده ی خودشان به صورت ........واین را سنت .............می گویند سراسری خارج از کشور 

 استدراج-ر گناهان هرروز سنگین تر شودبالی الهی جلوه گر شده وباعث می شود که با-1

 استدراج-تدریجی آیات خداوند راتکذیب می کنند واین امر موجب گرفتار عذاب شدنشان خواهد شد-2

 امالء-تدریجی آیات خداوند راتکذیب می کنند واین امر موجب گرفتار عذاب شدنشان خواهد شد -3

 ءامال -گناهان هرروز سنگین تر شودبالی الهی جلوه گر شده وباعث می شود که بار -4
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