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 (57/1)آیات واحادیث -الف  

بودن منظورازحق « االبالحق ماخلقناهما نیالعب نهمایماب السماوات واالرض و وماخلقنا» ی فهیشر ی هیبا توجه به آ -1

 ست؟یچ هیدرآ

 کالفجار نیاالرض ام نجعل المتق یف نیامنوا وعملوا الصالحات کالمفسد نیام نجعل الذ " -2

  ترجمه ایه را بنویسید؟ (الف

  ایه به کدام دلیل اثبات معاد اشاره دارد؟(ب  

 (7/2).دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجا -ب 
 شود. یم یاخرو یانسان از نعمت ها یبهره مند اصل قرار گرفتن............... مانع -3

 تقرب به خداوند ................ است. ریحرکت انسان در مس یگام برا نیاول - 4

 .دهد یپس از مرگ به نام .................خبر م یاز وجود عالم مکری قران – 7

 .ردیگ یقرار م امتیسنجش اعمال در ق زانیوم اریاعمال .....................مع  -6

 .نندیب یرا ................م یهولناک است که زندگ یکسان یمعتقدند که مرگ برا یقحقی پرستان خدا – 5

 (2)درستی یا نادرستی عبارت های زیررا مشخص کنید – ج

  تجزیه وتحلیل است. حالبعد روحانی انسان دائم در – 8

  ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع نمی شود.با مرگ انسان و ورود او به عالم برزخ  –9

اگر جهان دیگری نباشد که ظالم به مجازات واقعی اش برساند وحق مظلوم را بستاند بر نظام عادالنه خداوند ایراد  –11

 وارد می شود.

 .قیامت آغازی است بر حیات ابدی انسان -11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (57/1)نماییدارتباط بین ستون الف وب را مشخص  –12
 ب الف

کار او وسوسه کردن وفریب دادن است  -1
 وجز این راه نفوذ دیگری ندارد

 فرشتگان الهی

مردم در این دنیا در خوابند وقتی می  -2
 میرند بیدار می شوند

 شیطان

زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه وگذرا بوده  کراما کاتبین -3
 است

 (3)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید -ر 
 جضرت علی )ع( در باره نفس اماره چه تعبیری دارند؟ -13

 



 ؟چیست منشا اختالف در انتخاب هدف ها -14

 قران کریم یکی از انگیزه های انکار معاد را چه چیزی می داند؟ -17

 در مرحله اول قیامت چگونه است؟ "تغییر در ساختار اسمان ها وزمین" -16

 چیست؟"توفی "منظور از –15

 بر اساس حدیث امام کاظم )ع( متوفیان بر چه اساسی به دیدار خانواده خویش می آیند.؟ –18

-------------------------------------------------------- 

 (6)به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

 دیدگاه پیامبران الهی در باره مرگ چگونه است؟ - 19

 ؟به کدام سرمایه انسان اشاره دارد توضیح دهید "ونفس وما سوا ها فالهمها فجورها وتقوا ها"ایه شریفه  –21

 الهی چگونه معاد را اثبات می کند؟ضرورت معاد در پرتو حکمت  -21

 ؟منظور از آثار ماتقدم وآثار ماتاخر چیست -22

 منظور از هدف کامل وبرتر چیست؟ -23

 ؟ تفاوت نامه عمل انسان در دنیا وآخرت چیست -24
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