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»وحيده كاغذي«»تشريحي دين و زندگيپاسخ «

)با تغييرات جزئي()2 درس -سال دوم(3يگزينهپاسخ- 51
كه به فرمان اوست تمام كساني طلبند درحاليها غير از آيين الهي را ميآيا آن: گويد مطابقت دارد كه مي3ي الهي با گزينهطلبي از راه غيردين

.خواهناها و زمين هستند خواهكه در آسمان

)تست كامالً تغيير كرده()3 درس -سال دوم(1يگزينهپاسخ- 52
گرايانه به سوي دين الهي نگهدار همان سرشت خدايي يعني پس روي خود را حق... . ها با آيه فاقم وجهك   ها و زيبايي  ي خوبي گرايش به همه  

.ي مردم را بر آن سرشته است مطابقت داردكه همه

)صورت تست تغيير كرده()5 درس -سال دوم(4يگزينهپاسخ- 53
.ي مقابل اين ديدگاه استدرست نقطه

)6 درس -سال دوم(3يگزينهپاسخ- 54

)7 درس -سال دوم(2يگزينهپاسخ- 55

ي تواند به ديدار خانوادهميمؤمن كه كند و طبق فرمايش امام موسي كاظم اينها اثبات ميارتباط عالم برزخ با دنيا را آثار مأتاخر اعمال انسان

.مأخر رفتارهاي اوستاستمراربخش ارتباط انسان با دنيا آثارو ) كميت(خويش بيايد برحسب مقدار فضائل آنان است 

)9 و 8 درس -سال دوم(1يگزينهپاسخ- 56

.ي فرشتگان استعهدهناپذير از انسان اعمال اوست و ثبت حقيقت اعمال انسان بهجدايينشين هم

)تست كامالً تغيير كرده()10 درس -سال دوم(2يگزينهپاسخ- 57
.)خود را در محضر او بيابند( خبيراً -) حمد و تسبيح او بگشايندزبان به( سبح -)حيات را صفت ذات خدا بداند(حي 

)12 درس -سال دوم(4يگزينهپاسخ- 58

)14 درس -سال دوم(2يگزينهپاسخ- 59

ي يأمرون ي دوم است و آيه ي اول دعوت به خير است ولي نظارت همگاني منظور همان امر به معروف و نهي از منكر است كه وظيفه                    وظيفه

گاه هرچه دعا اگر امر به معروف و نهي از منكر را ترك كنيد آن«: فرماينددر اين رابطه مي) ع(مام علي مؤيد اين مطلب است و ا... بالمعروف 

».رسدكنيد به اجابت نمي

)1 درس -سال سوم(3يگزينهپاسخ- 60

هاي ناگزير شده به پرسشهاي دادههاي پاسخترين نياز انسان كشف راه درست زندگي است كه جامعيت و قابليت كسب اعتماد از ويژگيمهم

.انسان است

)2 درس -سال سوم(3يگزينهپاسخ- 61

)3 درس -سال سوم(4يگزينهپاسخ- 62

)5 درس -سال سوم(2يگزينهپاسخ- 63

.ها اطاعت از خداو پيامبر و صاحبان امر هستندي زمانلهي در همهحل دين اسالم براي تداوم رسالت و اجراي احكام اي جوامع و راهتوسعه
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)تست كامالً تغيير كرده()5 درس -سال سوم(1يگزينهپاسخ- 64

)8 درس -سال سوم(1يگزينهپاسخ- 65

)10 درس -سال سوم(2يگزينهپاسخ- 66

)11 درس -سال سوم(3يگزينهپاسخ- 67

)12 درس -سال سوم(1يگزينهپاسخ- 68

انجام دادند و حاكم نيز حق آنان را ادا كرد حق در ميـان  ي خود را نسبت به حاكم  كه مردم وظيفه  پس هنگامي : فرمايندمي) ع(حضرت علي   

.شودمردم ارزشمند مي

)1 درس -سال چهارم(1يگزينهپاسخ- 69

)2 درس -سال چهارم(1يگزينهپاسخ- 70

...ما لم من دونه من ولي . شودمي) واليت(ي نخستين چون خداوند مالك است پس واليت نيز دارد و آيه

)2 درس -سال چهارم(2يگزينهپاسخ- 71

هـاي  البته بحث توحيـد نظـري از كتـاب   . (رساند هم بحث توحيد عملي را مي2ي عملي يا عبادي است و گزينه     ي توحيد نظري توحيد     نتيجه

لذا من اين موضوع را از   . (آيدشده مي هاي توحيدي حذف  هاي تعاوني سازمان بحث   جاكه متأسفانه در آزمون   است ولي ازآن  امسال حذف شده  

.)كنمتست حذف نمي

)3و 2 درس -سال چهارم(3يگزينهپاسخ- 72

)5 درس -سال چهارم(2يگزينهپاسخ- 73

)3 درس -، سال دوم8 درس -سال چهارم(1يگزينهپاسخ- 74

.باشدمي) هاي نفساني انسان آگاه هستيمما بر وسوسه(ي خداوند بر انسانيت انسان منظور همان نعلم ما توسوس به نفسه مي علاعالم سلطه

)9 درس -سال چهارم(2يگزينهپاسخ- 75

.گونه افراط و تفريط پرهيز نماييمرو باشيم يعني از هري الگوشدن بايد ميانهالزمه

!با آرزوي موفقيت براي يكايك داوطلبان عزيز

وحيده كاغذيخانم 


