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 تست
سراسری حضرت علی )ع( درباره تخلیه فرمودند: ...ووجود کدام خصوصیت در جوانان توبه رابرای آنان آسان ترمی کند  .115

 96*انسانی
             التائب من الذنب کمن ال ذنب له -تثبیت خصلت ها  -2  التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب-تثبیت خصلت ها-1
  التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب  -انعطاف پذیری-4            کمن ال ذنب لهالتائب من الذنب -انعطاف پذیری -3

 96مهم ترین بخش حق الناس وحقوق الهی به ترتیب چیست؟ سراسری تجربی  .116
 توحید عبادی-حقوق مردم-4     توحید عبادی-حقوق معنوی-3توحیدذاتی   -مردم حقوق -2توحیدذاتی   -حقوق معنوی-1

 تست
 (94خداوند به حضرت داود )ع( در مورد توبه کنندگان چه فرمودند؟ )سراسری ریاضی  .117

 ای داود! معصیت گناهکاران به هنگام توبه بخشیده می شود.-1

 ای داود! توبه ی گناهکاران موجب غفران و بخشودگی گناهان است.--2

 هنگام توبه به قدری است که بند بند وجودشان از محبت من لبریز می شد.اشتیاق معصیت کاران به -3

 اشتیاق من برای ترک معصیت گناه کاران به قدری است که اگر آنان می دانستند از شوق آمدن به سوی من جان می دانند.-4

 تست
 95نام دارد؟سراسری هنرکدام روایت بیانگر خروج گناهان از قلب و شست و شوی دل با توبه است و این عمل چه  .118

 پشیمانی -له ذنب ال کمن الذنب من التائب -2                پیرایش -التائب من الذنب کمن ال ذنب له-1

 پشیمانی -بربه کالمستهزی یفعله و الذنب من المستغفر - 4پیرایش    -المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی بربه-3

 تست

 (94گناهان از قلب و شست و شوی دل با توبه است و این عمل چه نام دارد؟)سراسری انسانی کدام روایت بیانگر خروج  .119

 پیرایش -له ذنب ال کمن الذنب من التائب -2پشیمانی                -التائب من الذنب کمن ال ذنب له-1

 استغفار-بربه کالمستهزی یفعله و الذنب من المستغفر -4تخلیه     -المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزی بربه-3

 تست
 (94عالوه بر پشیمانی از گذشته چه کارهای دیگری الزم است تاتوبه ی انسان کامل شود؟)سراسری تجربی  .120

 توبه ی اجتماعی-جبران حقوق الهی-انقالب علیه خود-1

 الهی حقوق جبران -مردم حقوق جبران-خود علیه انقالب-2

 توبه اجتماعی-الهی حقوق جبران -گناه تصمیم  بر تکرار نکردن -3

 الهی حقوق جبران -مردم حقوق جبران - گناه نکردن تکرار بر  تصمیم -4
  تست
بازگشت لطف وآمرزش الهی به انسان وبازگشت از گناه به سوی فرمان برداری توبه ی ....و..... را ترسیم می کند که مفهوم  .121

 92می آید.سراسری ریاضی دوم از دقت در پیام عبارت .....به دست 
      المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه      -معبود -عبد-2المستغفر من الذنب ویفعله کالمستهزی بربه           -عبد-معبود-1
   التائب من الذنب کمن الذنب له -عبد-معبود-4التائب من الذنب کمن الذنب له                         -معبود–عبد -3

 تست
دروغ،ظلم پذیری ،غیبت ورباخواری،به ترتیب از گناهان .......و......و......و.......می باشدوراه اصالح ومعالجه ی جامعه از  .122

 91این بیماری ها انجام.........است.سراسری تجربی 
 توبه ی فردی واجتماعی -اجتماعی -اجتماعی-فردی-فردی-2توبه ی فردی واجتماعی  -اجتماعی–فردی  –اجتماعی –فردی -1
 امربه معروف ونهی از منکر -اجتماعی-فردی-اجتماعی –فردی -4امربه معروف ونهی از منکر –اجتماعی -اجتماعی–فردی -فردی-3

  تست
جامحقق می شود که مفهوم این سخن امام رضا )ع( که فرموده است المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه  آن  .123

       *90........واقعیت نیافته باشد.سراسری انسانی 
 جبران حقوق مسلم خالق متعال -4پشیمانی از گذشته ی گناه آلود   -3جبران حقوق مردم   -2    تصمیم برتکرار نکردن گناه-1
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  تست
.تعبیر می شود وکمک کننده به چنین تاثیری شست وشوی گناهان از درون آلوده ی انسان گنه کار توبه نام دارد که به .... .124

 *90.....است وپیام المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه  این است که یک مرحله از مراحل توبه ...است.سراسری ریاضی
 تصمیم برتکرارنکردن گناه -ایمان وعمل صالح -پیرایش -2 جبران حقوق مردم     –ایمان وعمل صالح -تخلیه-1
     تصمیم برتکرارنکردن گناه-پشیمانی از گذشته -پیرایش-4جبران حقوق مردم    -پشیمانی از گذشته-تخلیه-3

 تست
 *87کشور انسان تائب تصمیم جدی برتکرارنکردن نافرمانی خداوند دارد تابه .....گرفتار نگردد.سراسری خارج از  .125

 لوکنا نسمع اونعقل ماکنا فی اصحاب السعیر -2الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدواالشیطان     -1
                     انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین-4        المستغفرمن الذنب ویفعله کالمستهزئ بربه -3

 تست
واطاعت از غیر خدا ،به ترتیب از گناهان ....و.....است ونیازمند به توبه ی ...........وطریق بی توجهی به عفاف وپاک دامنی  .126

 87تحقق آن عمل به فریضه ی ....می باشد.سراسری انسانی 
    جهاد اکبر یامبارزه باخود حیوانی -فردی -فردی-فردی -2                   امربه معروف ونهی از منکر  -فردی -فردی-فردی -1
    جهاد اکبر یامبارزه باخود حیوانی -اجتماعی -اجتماعی -اجتماعی -4          امربه معروف ونهی از منکر -اجتماعی-اجتماعی  -اجتماعی -3

  تست
سراسری ....اگرکسی استغفارواقعی رابه تاخیر بیندازد ،استغفار را بی خاصیت می کند اثربدتر چنین استغفاری مانند کسی است که . .127

 *87هنر 
 انکار هیچ توبه ای نکرده است.-2                   پروردگارش رامسخره کرده است.-1
 خودش را مسخره کرده وتوبه اش قبول نخواهد بود. -4عمرخودرابه بطالت وبیهودگی گذرانده است.      -3
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