
 درس دوم

 آیه ی )قل یا عبادی الّذین اَسرِخوا عَلی اَنفُسِهِم الَتقنَظو این رحمة اهلل( انسان را از چه امری برحذر می دارد ؟ (1

 الف(انجام گناهان بزرگ                  ب(انتقام از دیگران             ج(وعده های دروغ              د(ناامیدی از رحمت خدا

 کدام عبارت از آثار بخشش خطاهای دیگران نیست ؟ (2

 الف(تکرار گناه شخص خطاکار                                           ب(باعث خشنودی خداوند است     

 ج(برخورداری از رحمت الهی                                               د(عزیز و سربلندی در میان مردم

 معناست ؟غفار به چه  (3

 الف(پرده پوشی گناهان                     ب(بسیار مهربان                   ج(عزیز و سرافراز                 د(بسیار آمرزنده

 کدام آیه از مومنان می خواهد همدیگر را ببخشند ؟ (4

 ن اسرفوا علی انفسهم التضظوا من رحمة اله الف(اوإنّی لغفار یمن تاب و امن و عمل صالحا                 ب(قل یا عبادی الذی

 ج(و لیعفوا و لیصفحوا االتحسبون ان یغفر اهلل لکم            د(فذکر إنما أنت مذکر

 در چه صورتی انسان خود را از بخشندگی و عفو خدا محروم می سازد ؟ (5

 نکردن برای خطاکار          الف(تنبیه و انتقام خطاکار                                           ب(دعا

 ج(چشم پوشی نکردن از جسارت گناهکاربرگناهش              د( پذیرفتن عذرخطاکار

 شخصی که خطای دیگران را با انتقام و تنبیه پاسخ می دهد چه نتیجه ای برایش خواهد داشت ؟ (6

 عزیز و سرافراز می شود الف(موجب خشنودی خداوند می شود                          ب(در میان مردم

 ج(به زیان خود عمل کرده                                         د(رنگ و بوی صفت الهی به خود گرفته

 

 . ...... استخداوند در ادامه آیه )قل یا عبادی الذین اسرخوا علی انفسهم ... ( مومنان را از ............... منع می کند زیرا خداوند .......... (7

 تواب         –غفار                             ب( نا امیدی از رحمت خدا  –الف(نا امیدی از رحمت خدا 

 تواب –غفار                          د( شرک ورزیدن نسبت به خدا  –ج(شرک ورزیدن نسبت به خدا 



نیم که بخشش نسبت به افرادی که اشتباهات خود را نمی پذیرند پیامبر)ص( ثمره عفو و گذشت را ......... معرفی می کند و باید دقت ک (8

................. 

 درست نیست               -کاری پسندیده است              ب( جلب محبت خدا   -الف(جلب محبت خدا  

          درست نیست      -کاری پسندیده است              د( عزت و سر افرازی   -ج( عزت و سر افرازی  

 آیا )قل یا عبادی الذین اسرخوا علی انفسهم التقنظو این رحمة اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا( به کدام صفت خدا اشاره می کند ؟ (9

 الف(توبه پذیری          ب(آمرزندگی                 ج(پرده پوشی                د(هدایت گری

 بنا به فرمایش پیامبر)ص(: بی تردید ................ بنده را عزیز و سرافراز می گرداند . (11

 الف(نمازخواندن                ب(عبادت         ج(عفو و گذشت     د(مهربانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


