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 بارم  سواالت شماره 

 آیات و احادیث   الف 

 ( ۳  - )انسان مفهوم آیه )انا هدیناه السبيل اما شاكرا واما كفورا را بنویسيد. -1

م« دوستی باخدا سبب چه  بکبر اساس آیه »قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحبکم اهلل و یغفر لکم ذنو  -2

 ( ۳1 -  آل عمران سوره شود؟ )چيزی می 

 ( 11۵ -  بيان كنيد. )مومنون  اخر( را  بوا اإلنسان یومئذ بما قدم و نمفهوم آیه )ی  -۳

 

۵/0 

1 

 

۵/0 

 درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را مشخص کنید.  ب

سپرند و مرگ را عزیز دانسته و در  كنند، به آن دل نمی خداپرستان حقيقی گرچه در دنيا زیبا زندگی می   -4

 .آرزوی آن و دیدار خداوند هستند 

 گيرد. دادگاه عدل الهی مقدم بر دادن نامه اعمال انسان صورت می حضور شاهدان و گواهان در   -۵

 آراستگی اختصاص به حضور در اجتماع دارد.   -6

 .های بزرگ به ميزان تسلط او بر خویش استميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف  -7

2 

 های مناسب تکمیل کنید.  های زیر را با کلمه جمله ج

 داللت دارد.    ................... جاودانگی از مواردی است كه بر ................... معاد بر اساس وجود ميل به   -8

 است. ................... بهشت هشت در دارد كه یک در مخصوص ................... و یک در مخصوص -9

 . ... ریشه در................... او دارد................، فعاليت هایی كه آدمی در طول زندگی انجام می دهد   -10

 ادیان الهی كه در اصل و حقيقت یک دین هستند ................... را الزمه ................... شمرده اند.  -11

2 

   به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.  د

 ۵/0 عفاف به چه معناست؟  -12

 ۵/0 چيست؟مهم ترین فایده های نماز و روزه  -13

 ۵/0 تقوا به چه معناست؟ -14

  به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.  ی

 1 )ما تاخر( را با ذكر مثال تعریف كنيد.( و )ما تقدم اعمال و آثار  -15

 1 ی عمل را با پاداش و كيفر اخروی توضيح دهيد. )تجسم عمل(رابطه  - 16

 1 دا را نام برده و یکی را شرح دهيد.خراه های افزایش محبت به  -17

 1 . كند نام ببرید از چيزهایی كه روزه را باطل می  چهار مورد  -18
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