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1   صفحه

 

 

 با توجه به آیات به سؤاالت پاسخ دهید .  الف

 به کدام سرمایه وجودی انسان اشاره دارد ؟ « وّاها فَاَلهَمَها فُجورَها و تقواها و ما سَ  فسٍنَ وَ» آیه شریفه (0

 به کدام یک از حوادث قیامت اشاره دارد ؟ « مهیال  و الجبال و کانت الجبال کثیباً االرض فَوم تَرجُیَ» آیه شریفه (2

 ؟ چراند ؟چه کسانی از شاهدان روز قیامت هست « لونفعَما تَ مونَعلَ یَ * کاتبینَ کراماً*  ظینَحافِاِنَّ علیکم لَ» با توجه به آیات (3
 

2 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را با )ص( و ) غ( مشخص کنید .  ب

پیامبران چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ هستند ، بهترین گواهان (4

 قیامت هستند . 

 ختن قدرت خداوند می داند . انقرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نش(5

 در مرحله اول قیامت انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند . (0

 عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وی است . (0

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .  ج

ل می رسند متوقف می حیوانات و گیاهان هدف های .................. دارند و هنگامی که به ..................... از رشد و کما(8

 شوند.

بعد روحانی انسان است که فضیلتها و رذایل اخالقی را کسب می کند و اگر به فضیلت ها آراسته شود ................... (9

 درگاه الهی و ......................... فرشتگان می شود. 

 ........ می باشد . ...اعمال ..................... و ......... ، معیار و میزان سنجش اعمال در قیامت(07

3 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید .  د

 برزخ در لغت به چه معناست ؟ (00

 ی چیست ؟ توفّ(02

 ت دارند را نام ببرید ؟ ) ذکر دو مورد ( لدالیلی که بر امکان دال(03

 

 کدام اعمال بازماندگان در وضعیت در گذشتگان در عالم برزخ مؤثر است ؟ (04

 چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه ندارد ؟ ( 05

شاره به ترتیب به کدامیک از ویژگی های عالم برزخ ا( ارتباط متوفی با خانواده )و  (گفت و گوی فرشتگان با انسان)(00

 ؟دارد
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2   صفحه

 

 به سؤاالت پاسخ کامل دهید .  هـ

 هراسند ، از خداوند عمر طوالنی می خواهند ؟  یمچرا خداپرستان با اینکه از مرگ ن( 00

 

 

0 

 ال توضیح دهید . ثرابطه طبیعی میان عمل و پاداش و کیفر را با م( 08 

 

 

0 

 تفاوت نامه عمل انسان در قیامت با نامه ثبت شده در دنیا چیست ؟ ( 09 

 

 

0 

 پیامبران الهی و پیروان آنها درباره معاد چیست ؟  دیدگاه( 27 

 

 

0 

 چرا نمی توانیم رویاهای صادقانه را به بعد جسمانی و مادی خود نسبت دهیم ؟ ( 20 

 

 

0 

 د دارد ؟ ووج « هدف انسان» و « توانایی ها و سرمایه ها » چه رابطه ای میان ( 22 

 

 

0 

 موفق باشید
 

 

 


