
 به نام خدا

 )ها قرار بده نیبهتر فیات در رد یرادر کالس بندگ گاهمانیجا ایخدا(

 قهیدق ۵۴زمان  یدهم تجرب ینید آزمون
 

 نمره( 3ص/ غ  ) -1

 است یو ظاهر یمکان یکیبه خدا نزد یکیدر نزد -الف

 

 سعادت شناخت خداست ریحرکت انسان در مس یگام برا نیاول -ب

 

 دهد یم یرا در درون خود جا یمتنوع یبرتر هدف ها یهدف ها -ج

 

 به خدا را مطرح کردند مانیپس از دعوت مردم به جهان آخرت ا امبرانیپ -د

 

 دانند یجسم انسان م یروح و طلوع برا یمرگ را غروب برا یاله امبرانیپ -ه

 

 است امبرانیشاهدو ناظر بر همه امت ها و پ امتیرسول خدا در روز ق -و

 

 

 نمره( 3.۴ )دیبگذار یخال یلمه مناسب در جاک -2

 باشد یمنشاء اختالف و تفاوت در هدف م نیو ا رود یم یهرکس با .......و ...... خاص خود به سراغ هدف _الف 

 

 باشدی...... م یبه مال و ثروت از هدفها دنیرس _ب

  

 شوند یاز رشد برسند متوقف م یکه به سرحد ی..... دارند و هنگام یهدفها اهانیو گ واناتیح _ج

 

 زند یخورند و خداوند بر دهان آنها مهر......... م ی......م  امتیبدکاران در روز ق _د

 نامد یکند ......م یکه انسان را سرزنش م یعامل درون میقرآن کر _و

 

 .........است یبه معنا نیآسمانها و زم نشیحق بودن آفر -ه

 



 کندیم یانکار معاد را نشناختن ............معرف یها زهیاز انگ یکیقرآن   -ن

 

 نمره( 3.۴   )اسخ کوتاهپ -3

 چه یعنیطلب است  تینها یب هیروح ینسان داراا _1

 گردد یدر انسان م یها سبب چه واکنش ییبایها و ز یکیبه ن شیراگ _2

 ناگوار است یچه کسان یرگ برام _3

 موثر است انیبرزخ تیاز بازماندگان در وضع اتریم خکدا_4

 دیدر عالم برزخ است نام ببر یکه نشان دهنده شعوروآ گاه یلیالد _5

 دیکن انیبه معاد را ب اعتقاد یامدهایو مورد از پد_6

 دیکن انیامکان معاد را از نظر قرآن ب لیالد _7

 

 

 (نمره 1.۴ )  دیکن فیعرت -۵

 آثار ما تقدم -الف :

 یتوف -ب :

است دو مورد  رمربوطیز اتیوا امیبه کدام پ ریز ثیو احاد اتیآ امیپ -۴

                                          (نمره  2   )ی است اضاف

 ��ااما شاکِراًواما کفور ناهُی(انّا هَدالف

 ��وافاذا ماتوا انتبه امُی(الناسُ نب

  ��ا(، افَحسبتُم انما خلقناکُم عَبثج

 ��نیلَحافِظ کُمی(، و انّا علد

 

  -کوتاه و گذرا است یخواب ایدن یزندگ

 -و اشاره به حکمت نشینبودن آفر هودهیب

 - تیرضا یبرا یانسان زندگ نشیاز آفر هدف

 -فرشتگان شهادت

 -اریانسان از قدرت اخت یمند بهره

 -اعضا و جوارح انسان شهادت

 



 یحیشرت -6

 

 کیندارند  یاست که با منکران معاد تفاوت یا گونه به شانیبه معاد  زندگ نیاز معتقد یا برخچر -1

 نمره

 

 نمره کیهستند چرا  یچه کسان امتیگواهان روز ق نیهترب -2

  

 نمره کیچه ؟  یعنیاست  میداوند حکخ-3


