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 تست

 *95دستور داده اند؟سراسری ریاضی  اّلٰل  ذات فی تفّکروا کل شئ وال فی تفّکروا به کدام علت پیامبر گرامی اسالم )ص(به .1
 الزمه شناخت هرچیزی احاطه ودسترسی به آن است وماهرگز به هستی وچیستی خدا دسترسی نداریم.-1
 تفکر درذات خداوندموجب محدود شدن هستی خداوند می شود ومافقط توان فهم چیستی خدا راداریم.-2
 خداوندحقیقتی بدون محدودیت دارد وذهن ما نمی تواند به این حقیقت احاطه پیداکند وذات اوراشناسایی کند. -3
 هستی وچیستی خداوند درظرف ذهن مانمی گنجد ومافقط توانایی فهم مخلوقات خداوند راداریم. -4

 تست 
 95به کدام پیام ومقصود پی می بریم؟سراسری زبان  َمعَه وَ  و بَۡعدَه وَ  و قَۡبلَه اّلٰلَ  َراَۡیت   وَ  االّ  َشۡیئًا َراَۡیت   ماازحدیث شریف  .2
 مشاهده کردن خداونددرهمه حال -2وابسته بودن جهان در پیدایش     -1
 پاکی وصفای قلب وسیله رویت هستی-4وخداگرا                فطرت خداآشنا-3

 تست
 وجود خود را از خدا می گیرند وجهان در پیدایش به خدا نیازمند است. تنوربودن خدا به این معنی است که موجودانکته: 

 92این است که جهان در ....نیازمند به خداست وتمام موجودات ...اند.سراسری خارج کشور  ض ااۡلَرۡ  وَ  الّسماوات   نور   اّلٰل   پیام آیه ی .3
 آیه ای از آیات الهی      -پیدایش وهستی یافتن -2آیه ای از آیات الهی     -پیدایش وبقا-1
 نوری از انوار -پیدایش وهستی یافتن -4نوری از انوار وجود   -پیدایش وبقا -3

 تست
اگربگوییم هرچیزی دراین جهان بیانگر وجود خالق وآیه ای از آیات الهی محسوب میشود پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم سراسری  .4

 *91هنر

 راُء الَى اللّ اَۡنتُُم اۡلفُقَ یا اَیَُّها النّاُس  -4واالرض    هللا نورالسماوات -3ض   وهلل ملک السماوات واالر-2 َو هللاُ ُهَو اۡلغَنىُّ اۡلَحمید -1

 تست

   90معرفت عمیق وبرتر معرفتی است که ......وبستراصلی حرکت به سوی آن .........است سراسری ریاضی .5

  پاکی و صفای قلب - ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیندپشت پردهٔ انسان در-1

 پاکی و صفای قلب -هیچ نقطه ی مبهم وناشناخته ای برای انسان کاوشگرباقی نگذارد-2

 عزم و تصمیم-هیچ نقطه ی مبهم وناشناخته ای برای انسان کاوشگرباقی نگذارد-3

 عزم و تصمیم- پشت پردهٔ ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیندانسان در-4

 تست
قی زاینده ی .......است درصحنه ی پرهیاهوی حیات بین افزایش کماالت وافزایش عبودیت وی رابطه ی ....برقرار است که کمال حقی .6

 90وقطع رابطه بین نور ومنبع نور.......سراسر ی هنر

 ناممکن است  -فقرونیازمندی-مستقیم-2است                               ناممکن -فقرونیازمندی-عکس-1

 انجامد میبه فنای نور –غناوبی نیازی -مستقیم  -4به فنای نور می انجامد                 –غناوبی نیازی -عکس -3
 تست

باکدام عبارت تناسب معنایی ما َراَۡیت  َشۡیئًا ااّل َو َراَۡیت  اّلٰلَ قَۡبلَه وَو بَۡعدَه و َوَمعَه واین بیان امیرمومنان علی)ع(که می فرماید .7
 87؟سراسري خارج ازکشورندارد

 اۡلَحۡمدلُِله اۡلُمتََجلّی لَخۡلقه ی بَخۡلقه ی -2هللا نورالسماوات  واالرض                                               -1

  ُهَو اۡلغَنىُّ اۡلَحمیداَۡنتُُم اۡلفُقَراُء الَى الّل َو هللاُ یا اَیَُّها النّاُس  -4ومن آیاته ی ان تقوم السماءواالرض بامره                             -3 

 تست

 87باكدام عبارت ارتباط مفهومي دارد؟آزمایشي آموزش وپرورش  به هر چیزی كه دید اّول خدا دید دلی كز معرفت نور و صفا دیدبیت  .8

 وهللا هوالغني الحمید-4الحول والقوه اال باهلل       -3  اَۡنتُُم اۡلفُقَراُء الَى اللّ یا اَیَُّها النّاُس  -2مارایت  شیئا اال ورایت هللا قبله وبعده و    -1

 


