
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 به پرسش های قرآنی زیر پاسخ دهید : الف

سه شرط نداشتن ترس و  « مَن آمَنَ باهللِ وَالیومِ االخِرِ وَ عمِلَ صالحاً فالخوفٌ علَیهم وَ الهم یَحزنون» با توجه به آیه -1

 ناراحتی چیست؟ 
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 بنویسید. را «  اَلنّاسُ نیامٌ فَإذا ماتوا اِنتَبَهوا»  پیام حدیث نبوی -2
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید : ب

مفاهیم زیر را می توان « ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد؟  7 خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد؟ » از شعر -1

 مفهوم ............. به جزبرداشت کرد 

 انسان در جستجوی سرچشمه خوبی هاست تا به آن برسد. الف(  

 ب(دست یابی به گوهرهای گران قدر، پشتکاری شگرف و درخور تحسین می خواهد.  

 ج(چه کسی جز خدا، می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب نماید؟  

 د(برخی انسان تا به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن ها، نمی اندیشند.   

........... هماهنگی دارد و بادقت در سرمایه هایی که خداوند به انسان داده، ............ هدف و مسیر حرکت هرکس با ......-2 

 را بهتر می توان شناخت. 

             موانع رشد انسانی –توانایی ها و سرمایه اش ب(                               عوامل رشد انسانی –برنامه هایش الف(    

                                هدف زندگی –توانایی ها و سرمایه اش  د(                                         هدف زندگی  –برنامه هایش ج(     

 در دیدگاه .............. ، مرگ ............... است و گروهی که مسیر تغافل از مرگ را پیش می گیرند .................... .-3

 خود را به هرکاری سرگرم می کنند تا آینده تلخ خود را فراموش کنند.   –انتقال  –منکران معاد الف(  

 برای تسکین خود، قدم در راه هایی می گذارند که روز به روز بر یأس آنها می افزاید.  –انهدام  –ب(معتقدان معاد   

 ا آینده تلخ خود را فراموش کنند. خود را به هرکاری سرگرم می کنند ت –انهدام  –منکران معاد ج(  

  برای تسکین خود، قدم در راه هایی می گذارند که روز به روز بر یأس آنها می افزاید.  –انتقال  –معتقدان معاد د(  

وصول به هدف بزرگ و با ارزشی چون بندگی و عبادت خداوند ...................... می طلبد و از دیدگاه قرآن نعمت و -4

 ش دنیا و آخرت نزد ........................ است. پادا

   خود انسان – جلب رضایت الهی و پشتکاری شگرفالف(  

  خداوند – مجاهده و تالش و فداکاریب(  

 خداوند  –همت بزرگ و اراده محکم ج(  

 خود انسان –استقامت و صبر وایمان پایدار د(   
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 کشف رابطه: ج

 .در سمت چپ وصل کنید پیام مربوط به خودهای سمت راست جدول را با خط به  آیههر یک از 

 بیانگر وجود اختیار در انسان است.  1 ا َحیاُتنا الدُّنیا َنموُت و َنحیاَو قالوا ما هَی ِاّل 1

 هدفی جامع می باشد. انتخاب قرب الهی، 2 َمن کاَن ُیریُد ثواَب الدُّنیا َفِعنَداهلِل َثواُب الدُّنیا َو االِخَرِة 2

َوما َخَلقَنا السَّماوات َو ااَلرَض َو ماَبیَنهما الِعبیَن ماَخلقنا  3

 هما ِاّلا بالحق
 بیانگر هدفدار بودن جهان آفرینش است. 3

 بیانگر دیدگاه منکر مِن معاد است.  4 ِاّنا َهدیناُه السَّبیَل ِاّما شاکرًا َو ِاّما َکفورًا 4

 حکمت خدا را به عنوان جهان آفرین، نشان می هد. 0 ِبالنَّفِس الّلّواَحِةَوال ُاقِسُم  0
 

1 

 عبارات درست و نادرست را مشخص کنید : د

 . )             ( رفتار کسانی که معاد را قبول دارند ولی باور قلبی ندارند، تفاوتی با منکران معاد ندارد-1

 . )               ( هدف خلقتش، خداشناسی استاولین گام در مسیر حرکت انسان به سوی -2

 . )                 ( عاملی که انسان ها را برای رسیدن به لذات زودگذر دنیوی دعوت به گناه می کند، نفس ا ماره است-3

 (      )          چیستی مرگ و آیندة انسان، از پرسش هایی است که ذهن بعضی از انسان ها را سخت مشغول می کند.-4

 خدای مهربان، معیار انتخاب هدف های اصلی از غیراصلی را به عهدة خود ما گذاشته است. )               ( -0

 هرکس با بینش و رفتار خود به سراغ هدفی می رود. )               ( -6

 (          اراده و اختیار انسان سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. )     -/

 نترسیدن مومنان از مرگ سبب می شود، فداکاری در راه خدا آسان تر شود. )               ( -8
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 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید : هـ

 همیشگی، هدف اصلی محسوب می شوند.  ...................... و  هدف های-1

 .می باشد....................   مربوط به افراددر انتخاب هدف، « یک تیر و چند نشان زدن»مفهوم -2

 .خود قرار داد................. آفرید و مسئول  .............. پروردگار انسان را صاحب-3

 در است و زندگی حقیقی .......................  ، زندگی دنیوی همچون «فَاِذا ماتوا اِنتَبَهوا  ٌاَلنّاسُ یِنام» با توجه به حدیث -4

 .معنا می یابد ..........................

  ..... می بینند و با .................... با آن روبه رو می شوندمرگ برای کسانی هولناک است که زندگی را محدود به .....-0
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 تعریف کنید: و

 :هدف جامع-1

 نفس لوّامه :-2

170 

 فقط نام ببرید: ز

 دشمن انسان از دیدگاه امام علی )ع( چیست؟بزرگترین -1

 منکران معاد، کدام بخش از وجود انسان را حقیقی می دانند؟ -2

 چه عاملی سبب تشخیص خوب از بد می شود؟ -3
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 پاسخ کوتاه دهید: ح

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

 

  علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟ -2

 

 در چه صورت انسان به آرامش خواهد رسید؟ -3

 

 مشاهدة خداوند در تمام اتفاقات زندگی، بیانگر کدام یک از سرمایه های انسان است؟ -4
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 پاسخ کامل و تشریحی دهید: ط

 اشاره به پیامد آن ها( دو دیدگاه موجود در مورد معاد را توضیح دهید. )بدون-1

 

 

 

توضیح دهید که هدف های اصلی مهم هستند یا فرعی؟ و سه مورد از نکاتی را که در رابطه با اهداف فرعی باید در نظر -2

 داشته باشیم بنویسید.

 

 

 دهید. را توضیح « ضرورت وجود معاد » و « آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان » رابطه میان -3

 

 

 کیست؟ نقش او را در گمراه کردن انسان توضیح دهید. « شیطان » -4
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 موفق باشید

 


