
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 به پرسش های قرآنی زیر پاسخ دهید : الف

نظر قرآن در مورد معاد « اهللُ ال اِله الّا هو لیجمعنَّکم اِلی یَوم القیامةِ ال رَیب فیهِ وَ مَن اَصدقُ مِنَ اهللِ حدیثاً » با توجه به آیه -1

 و قیامت چیست ؟چرا ؟
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 5/0 چیست؟« وَ االِنس اِالّ لِیَعبُدون وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ » پیام آیه ی شریفه ی -2

 5/0 بیانگر چیست؟« من کانَ یُریدِ ثوابَ الدُّنیا ، فَعِنداهللِ ثوابُ الدُّنیا وَ االخرة» عبارت قرآنی -3

 گزینه صحیح را انتخاب کنید : ب

 ............. سخن گفته نشده است.در قرآن کریم، پس از ................. درباره هیچ موضوعی به اندازه -1

 ایمان-توحیدد(   توحید                      -ایمان ج(                  توحید -معاد ب(        معاد                 -توحید الف(  

 کدام دسته از مردم از خداوند عمر طوالنی می خواهند و کدام آیه به این موضوع اشاره می کند؟-2 

             ال خوف علیهم وَ ال هم یَحزَنون –معتقدین به معاد ب(                          ما هِیَ اِالّ حَیاتُنَا الدُّنیا      -منکران معادالف(    

             ما هِیَ ااِلّ حَیاتُنَا الدُّنیا                    -معتقدین به معاد د(                  ال خوف علیهم وَ ال هم یَحزَنون -منکرین معاد ج(    

 می باشد.« ........... وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها» منظور خداوند در آیه -3

 انسانروح د(                      نفس سرزنشگرج(                         نفس امارهب(                         نفس لوامهالف(  

 گام نهادن انسان به این دنیا ، فرصتی است که برای ......... به او داده شده است.-4

                                                                                رسیدن به هدف آفرینش د( تقویت اراده و همت       ج(           خیرخواهی نسبت به مردمب(  از زندگی       لذت بردنالف(  

1 

 کشف رابطه: ج

 .هر یک از خانه های سمت راست جدول را با خط به خانه مربوطه در سمت چپ وصل کنید

 نشناختن قدرت خدا 1 کسی که کارهایش به نتیجه صحیح و درست می رسد. 1

 نفس لوامه 2 سرزنش می کند.نفسی در انسان که بعد از انجام هر خطا از او  2

 امکان معاد 3 وجود نظام مرگ و زندگی در طبیعت 3

 حکیم 4 علت انکار معاد توسط بعضی از افراد 4
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 عبارات درست و نادرست را مشخص کنید : د

 « . )             (دارد و خواستار همه کماالت و زیبایی هاست« گرایش به جاودانگی » نی اهر انس-1

 هدف خلقت موجودات را عبودیت بیان کرده است . )               (» قرآن کریم -2

 مهم است که آن قدر به اهداف اصلی دل نبندیم که مانع اهداف فرعی بشوند . )                 (-3

 (      منکرین معاد معتقدند با مرگ حیات انسان پایان می پذیرد و او راهی نیستی می شود . )         -4
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 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید : هـ

 دو دیدگاه مهم درباره ی مرگ عبارتند از  ...................... و ..................... .-1

 پیامبران الهی مرگ را گذرگاهی به سوی  .................... در جهان ......................... می دانند.-2

 .............. ، درست را از نادرست و ................. را از باطل تشخیص می دهیم.به کمک -3

 انتخاب هدف زندگی در انسان ....................... و در حیوانات .......................... است.-4
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 تعریف کنید: و

 عالم برزخ:-1

 

 نفس لوّامه :-2
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 فقط نام ببرید: ز

 انسان در زندگی به چند دسته اصلی تقسیم می شوند؟هدف های -1

 مسئول سرنوشت خویش باشد؟چه عاملی سبب شده است تا انسان -2

 دالیلی را که قرآن برای اثبات ضرورت معاد ارائه می کند، نام ببرید.-3

 منکران معاد، کدام بخش از وجود انسان را حقیقی می دانند؟-4
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5/0 

 

1 
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 دهید:پاسخ کوتاه  ح

 از نظر پیامبر اکرم چیست؟« باهوش ترین مومنان»دو ویژگی مهم -1

 

 چرا خداوند وعده داده است که حق هیچ کس را ضایع نمی کند؟-2

 

 منظور از کرامت انسان چیست؟-3
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 پاسخ کامل و تشریحی دهید: ط

 ؟« شده ایمبرای چه آفریده » چرا بسیار مهم و حیاتی است که ما انسان ها بفهمیم -1

 

 

 منظور از عبادت چیست؟مثال بزنید.-2

 

 

 پیامدهای اعتقاد به وجود معاد را بنویسید.-3
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