اصالحات موج آزمون دین و زندگی
صفحه

آدرس

نادرست 

درست 

5

تیتر معیار انتخاب هدفهای اصلی ،سطر 7

21

آیۀ  87سورۀ نساء ،اولین پیام آیه

پایان پذیر
ال َی َ
خـت ِلف

پایان ناپذیر
َ َ
الی َتخلف

35

مبحث آزمون 8

درس  5تا 7

درس  4تا 6

56

تیتر بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

ّ
تبری  -جهانی

ّ
تبری  -جهاد

73

تیتر آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی و
کاهش حضور آنان … ،سطر 6

حضور حضرت فاطمه (س) برای پرستاری
در جبهههای جنگ

حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر در پشت
جبهههای جنگ برای پرستاری و کمک به
مجروحان

78
105

تست  ،19گزینۀ ()3
آخرین تیتر صفحه

اولی باید دو ماه روزه بگیرد و دومی باید به
اولی قضای روزه را بگیرد و کفاره بدهد و
شصت فقیر طعام دهد
دومی قضای روزه را بگیرد و کفاره جمع بدهد
ّ
ردی
روی

تیتر فضایل علی (ع) ،سطر 3

برکناری فرمانروایان ستمگر مانند معاویه

این مطلب از کتاب درسی جدید
حذف شده است.

126

مبحث آزمون 30

درس  5تا 7

درس  4تا 6

135

آیۀ  144سورۀ آلعمران ،خط آخر

سیجزه

سیجزی

136

دومین نکته ،انتهای خط اول

اصل بیت

اهل بیت

147

تیتر آماده کردن خود و جامعه برای ظهور،
سطر 10

 50نفر

تعدادی

152

آیۀ  122سورۀ توبه ،پیام شماره 5

مردم

مؤمنان

163

تیتر آمادگی برای ازدواج

ضروریت

ضرورت

166

آزمون  ،40تست  ،3گزینۀ ( )3و ()4

آرامش و امن روحی

آرامش و انس روحی

166

آزمون  ،40صورت سؤال تست 4

با توجه به آیۀ شریفه …

بر مبنای کدام آیۀ شریفه …

178

آزمون  ،44صورت سؤال تست 4

195

تست  ،17قسمت دوم گزینۀ ( )3و ()4

حکومت معاویه
َ َُ ُ َ ُ َ
الو ِاحد الق َّه ُار
و هو اهلل

حکومت بنیامیه
َ َُ َ ُ َ
الو ِاحد الق َّه ُار
و هو

204

تیتر آیۀ  46سورۀ سباء

دعوات

دعوت

206

تیتر راههای تقویت اخالص ،سطر 3

عجیب

عجب

238

سطر آخر صفحه

واجب

حرام

312

آزمون  ،43پاسخ 23

پاسخ :گزینۀ ()1

پاسخ :گزینۀ ()4

313

آزمون  ،44پاسخ 25

پاسخ :گزینۀ ()2

پاسخ :گزینۀ ()1

318

آزمون  ،53پاسخ 5

پاسخ :گزینۀ ()3

پاسخ :گزینۀ ()2

124

