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(از پاسخنامه استفاده شود)

معانی ومفاهیم آیات

بارم

2/25

 -1با تأمل در آیه شریفه« با تأمل در آیه شریفه« و من یتوکل علی الله فهُو حسبُه اِن الله بالِغُ امرِه ی » آن کس که در راه حق به خدا توکل
کند،و خداوند او را بس است،خداوند امر خویش را به سرانجام می رساند(.طالق )3/چه پیامی را می توان دریافت کرد؟ ( )1
-2با تآمل درحدیث شریفه (امام علی( ع ) « من حاسب نفسهُ سعِد» محاسبه چه نتیجه ای در بر دارد؟ ؟( )./25
 -3آیه شریفه« أمْ نجْعلُ الذِین آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ کالْمُفْسِدِین فِی األرْضِ أمْ نجْعلُ الْمُتقِین کالْفُجارِ» بر عدم یکسان سازی چه گروه
هایی تأکید دارد؟( )0/25
 -4آیه شریفه « إِنا هدیْناهُ السبِیل إِما شاکِرًا وإِما کفُورًا » به کدام یک از سرمایه های انسان اشاره دارد ؟( )0/25
-5آیه شریفه « و ما هذِهِ الْحیاةُ الدُّنْیا إِلا لهْو ولعِب وإِن الدار الْآخِرة لهِی الْحیوانُ » .بر چه امری تاکید می کند؟ ( )0/25
 -6با توجه به آیه شریفه « حتى إِذا جاء أحدهُمُ الْموْتُ قال ربِه ارْجِعُونِ لعلِهی أعْملُ صالِحًا فِیما ترکْتُ » چرا گناهکاران در عالم برزخ از
خداوند درخواست باز گشت به دنیا را دارند؟()0/25
2

درست یا نادرست بودن جمالت زیررا با (ص/غ) مشخص کنید.

1

-1بعد روحانی انسان بعد از مرگ بدن باقی می ماند اماآگاهی وحیات خود را از دست می دهد)0/25 ( .
 -2بهشت هفت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند )0/25 (.
 -3تقوا به معنی حفاظت و نگهداری است )0/25 ( .
 -4هر کس با بینش ونگرش خاص خود به دنبال هدفی می رود )0/25 (.
3

جمالت ناقص راباکلمات مناسب کامل کنید.

2

 -1اولین گام برای حرکت انسان در مسیرنزدیکی به خدا.......................،است)0/5(.
 -2اگر جهان دیگری نباشد ،که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند بر نظام ....................ایراد وارد می شود()0/5
 -3عزم به معنای .................و .........................بر انجام کاری است)1(.
4

به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.

3

-1دو ویژگی مخصوص انسان را نام ببرید؟()0/5
-2دومورداز ویژگی های عالم برزخ را بنویسید)0/5(.
 -3در روز قیامت معیار و میزان سنجش اعمال چیست؟()0/5
-4دومورد از آثار عزم قوی را نام ببرید ()0/5
 -5سرچشمه بسیاری از تصمیم ها وکارهای انسان چیست؟()0/5
 -6دینداری در اسالم بر چند پایه استوار است ؟ ()0/5
5

اصطالحات زیر را تعریف کنید
-1بهشت )0/75 ( :
-2توکل )0/75(:
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مدت زمان آزمون:

1

هریک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ ارتباط دارند ؟(( )1دو مورد اضافی است)
-1مرحله اوهل قیامت

الف)دوری از گناه

-2از راه های افزایش محبت به خدا

ب) تقوا

-3از اقدامات برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب الهی

ج) ز) برپا شدن دادگاه عدل الهی

 -4مهمترین فایده روزه

د)بیزاری از دشمنان خدا ومبارزه با آنان
ر)محاسبه وارزیابی
مرگ اهل آسما نها و زمین

7

1

گزینه مناسب را انتخاب کنید
-1دفع خطر احتمالی ...................است)./25(.
الف) جایز 󠄐󠄐 

ب)عقال واجب 󠄐󠄐 

ج ( مستحب 󠇀

د)عقالنی الزم󠇀

 -2کدام نوع رابطه میان عمل وجزای آن عمیق تر وکامل تر است ؟()./25
الف ) تجسم عمل 󠄐󠄐 

ب) تجسم روح 󠄐󠄐 

ج ( طبیعی 󠄐󠄐 

د( قرار دادی 󠇀

 -3رسول خدا)ص فرمود«برای .....خلق شده اید نه برای .....وبا مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید()0/25
الف) بهشت – جهنم 󠇀

ب) بقا  -فنا 󠇀

ج) سرای ابد – دنیا 󠇀

د) آسایش – عذاب 󠇀

 -4ح ضرت علی (ع) چه انسان هایی را به سوار کارانی تشبیه کرده است که سوار بر اسب های چموش اند وعاقبت آن ها چیست؟()0/25
الف) بی نماز -هالکت 󠇀
8

ب ) بی نماز -ضاللت 󠇀

ج) بی تقوا– هالکت

󠇀

د) بی تقوا – ضاللت 󠇀

به سؤاالت زیرپاسخ کامل دهید.

6/75

 -1ثابت بودن «خود» به عنوان یک دلیل برای اثبات بعد روحانی را توضیح دهید)1(.
 -2از رابطه میان عمل و پاداش نتیجۀ طبیعی خود عمل رابا ذکر مثال توضیح دهید)1/5(.
 -3چرا باید از عهد خود «مراقبت » کنیم ؟()1
 -4آثار محبت به خداوند را به اختصار بنویسید (.)0/75
 -5از مرحله دوم قیامت «کنار رفتن پرده از حقایق عالم » را توضیح دهید )1(.
 -6نترسیدن خدا پرستان از مرگ به چه معنا است؟()1/5
سواالت احکام ویژ ه اهل تشیع
 -1اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند ،برسد ،در چه صورتی باید روزه بگیرد و در چه
صورتی نباید روزه بگیرد؟(ا)
 -2اگر فرزند روزه دار که با نهی پدر ومادر به سفر ی غیر واجب برود وظیفه اش نسبت به نماز وروزه ا ش چیست؟()0/5
سواالت احکام ویژ ه اهل سنت
-1مقیمی که روزه دار است در اثنای همان روز سفر می کند وظیفه او نسبت به روزه در آن روز چیست ؟()0/75
-2روزه گرفتن در چه روزهایی حرام است؟ ()0/75
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