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 سواالت
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 (۳آیات زیر را ترجمه کنید.)

 و إنَّ عَلَیکُم لَحافِظیَن کِرامًَا کاتِبیَن یَعلَموَن ما َتفعَلوَن :......................

 بیانگر کدام یک از سرمایه های انسان است ؟« إنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ إمّا شاکراً و إمّا کَفوراً » آیه ی 

 به کدام یک از گواهان قیامت اشاره میکند ؟« لَحافِظینَ و إنَّ عَلَیکُم » آیه ی
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 (۲(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف( هدف اصلی انسان در زندگی ............است.

ب( میل سرکشی که درون انسان طغیان میکند و وی را به گناه فرا میخواند .............یعنی فرمان دهنده به بددی هدا   

 ده میشود.نامی

 ج( قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را ........معرفی میکنید.

 د( پایان این جهان با برپایی ...............همراه است.
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 (۲(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف( نامه عمل انسان در قیامت چگونه است ؟

 ب( برزخ در اصطالح به چه معناست ؟

به کددام سدرمایه انسدان اشداره     « نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وی دورم دوست » ج( بیت 

 دارد؟

 د( در کدام دیدگاه نسبت به زندگی، مرگ پایان زندگی است ؟
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 (۱٫۵درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین نمایید. )

 الف( فرشتگان بهترین گواهان قیامت اند.

 بودن انسان ناشی از سرمایه اختیار است.ب( مسئول سر نوشت 

 ج( عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا ذهن وی است.
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 (۲ا نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟)رابعاد وجودی انسان 

 (۱(مثال توضیح دهید . ۲منظور از آثار ماتاخر اعمال چیست ؟با ذکر 

 (۱(چرا دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را ندارند ؟

 (۰٫۵(دیدگاه پیامبران الهی را درمورد مرگ بیان کنید.

 (۱(اولین گام برای حرکت در مسیر نزدیکی و تقرب به خدا چیست ؟و شامل چه چیز هایی است 

 (۱(ویژگی های برزخ را نام ببرید؟ و تا چه زمانی انسان ها در برزخ می مانند ؟

 (۱(رویای صادقه را کامل توضیح دهید ؟

 


