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 دقیقه80  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم بخش 5)به ترتیب و خوش خط پاسخ دهید(درسواالت ردیف

 آیات و مفاهیم الف

 0.5داند؟ یم یزیرا چه چ یتفکر نیانکار معاد منشا چن دگاهید انیدر ب میقرآن کر -1

 1. دیسیرا بنو «ثًاینَ اللِه حَد مَن اَصدَقُ مِوَ هِیف بَیالرَ امَةِیالقِ ومِیَ  یاِل جمَعَنَّکُمیَ اَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَ» هیآ میمفاه -2

 0.5؟به کدام یک از آثار محبت الهی اشاره دارد «ما اَحَبَّ اللّهَ مَن عَصاه؛» حدیث  -3

 0.5ری چیست؟اد نتیجه روزه« ...امُیالصِّ کُمُیآمَنوا کُتِبَ عَلَ نَ یالَّذ هَایُّاَ ای»بر اساس عبارت قرآنی -4

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب

 0.5ست؟یواکنش در برابر گناه معلول چ -1

 0.5 ست؟یمعلول چ یداریو ب ی)ص( آگاهامبریدر کالم پ -2

 0.5شود؟ یآغاز م یبه اعمال انسانها چه زمان یدگیرس -3

 0.5ست؟یچ یبهشت ینعمتها یژگیو -4
 0.5 رابطه ایمان و محبت به خدا را بیان کنید. -5

 0.5.دیکن انیدر هنگام نماز را ب یآراستگ تیدر مورد اهم )ع(کالم امام صادق -6

 

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ج

 0.5ند.عمال هستااهد هم ش امتیناظر و شاهد بر اعمال انسانها بوده اند و در ق ای............... در دن -1

 0.5 سریع تر رسیدن به هدف در مسیر هدف معلول ............... است. -2

 0.5 .محبت به خداوند است ریدر مس ...........محبت به  -3

اری شصت فقیر را اختی ارههم کف وآن را به جا آورد  یهم قضا دیبا رد،ینگ.............روزه ماه رمضان را  یاگر کس -4
 0.5 .بدهدغذا 

 0.5 .برد یم نیز برا ا..............به کانون خانواده،  دنیبخش یگرم یبه جا ،ییبایز یعرضه نابه جا -5

 

 

 ید.یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کندرستی  د

 0.5است.  یاخرو اتیعالم برزخ بعد از ح -1

 0.5 بست. مینخواه دل یحرافان یاهبه راه  ،مییبا توجه بگو را«نَیوَلَالضّالّ هِمیالمَغضوبِ عَلَ ریِ غَ» اگر عبارت -2

 0.5 است. تیو مقبول ی، مربوط به آراستگتبرج یاز جلوه ها یکی -3

 0.5 .شمرده اند یدار نیرا الزمه دپوشش هستند،  نید کی قت،یکه در اصل و حق ،یاله انیاد -4

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. س

 1را ندارد؟  یامکان تحقق وعده عدل اله ایچرا دن -1

دنیا همنشین اهل معاصی بودند دلیل جهنمی شدن خویش را چه بر اساس کالم الهی دوزخیانی که در  -2
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 صفحه 2

 

 

 1اموری معرفی می کنند؟

 1.دیده حیتوض ست؟یچ« الاله االاهلل» عبارتمنظور از  -3

 1است؟ خویش های توانمندی افزایش صدد در باتقوا انسان چرا -4

 1دارد؟ یا هیاسالم در خصوص شکل پوشش زنان چه توص -5

 1تفاوت رابطه قراردادی با رابطه طبیعی از روابط عمل و جزا را بیان کنید. -6
  نمره16/موفق باشید 
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 دقیقه60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم بخش 5)به ترتیب و خوش خط پاسخ دهید(درسواالت ردیف

 آیات و مفاهیم الف

 0.5داند؟ یم یزیرا چه چ یتفکر نیانکار معاد منشا چن دگاهید انیدر ب میقرآن کر -1
 ظُنّونَیَما لَهُم بِذلِكَ مِن عِلمٍ اِن هُم ا لِا  -باطل است. الیو فقط ظن و خ ستین یو عقل یقرآن سخن کافران علم دید از

 1. دیسیرا بنو «ثًایوَ مَن اَصدَقُ مِنَ اللِه حَد هِیف بَیالرَ امَةِیالقِ ومِیَ یاِل جمَعَنَّکُمیَاَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَ» هیآ میمفاه -2
 بودن وقوع معاد/ راستگو بودن خداوند. یانها در معاد/ حتمو معاد/ حضور همه انس دیتوح به اشاره

 0.5به کدام یک از آثار محبت الهی اشاره دارد؟ «ما اَحَبَّ اللّهَ مَن عَصاه؛» حدیث  -3

 پیروی از خداوند

 0.5نتیجه روزه داری چیست؟« ...امُیالصِّ کُمُیآمَنوا کُتِبَ عَلَ نَیالَّذ هَایُّاَ ای»بر اساس عبارت قرآنی -4

 لَعَلَّکُم تَتَّقونَ -رسیدن به تقوا

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب

 0.5ست؟یواکنش در برابر گناه معلول چ -1
 یکیو ن ریبه خ شیگرا

 0.5 ست؟یمعلول چ یداریو ب ی)ص( آگاهامبریدر کالم پ -2
 مرگ

 0.5شود؟ یآغاز م یبه اعمال انسانها چه زمان یدگیرس -3
 شود. یبه اعمال آغاز م یدگیرس امت،یآماده شدن صحنه ق با

 0.5ست؟یچ یبهشت ینعمتها یژگیو -4
 آورد. ینم یو سست یخستگ چگاهیآن ه یدائم یها نعمت

 0.5 رابطه ایمان و محبت به خدا را بیان کنید. -5

 .شود می بیشتر خدا به نیز وی محبت شود، بیشتر خدا به انسان ایمان که میزان هر

 0.5.دیکن انیدر هنگام نماز را ب یآراستگ تیدر مورد اهم )ع(کالم امام صادق -6

 «خوش است. یخوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بو یدو رکعت نماز که با بو»فرمود:  یم

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ج

 0.5هم شاهد اعمال هستند. امتیناظر و شاهد بر اعمال انسانها بوده اند و در ق ای............... در دن -1
 و امامان امبرانیپ

 0.5 سریع تر رسیدن به هدف در مسیر هدف معلول ............... است. -2

 وجود اسوه و الگو

 0.5 .محبت به خداوند است ریدر مس ...........محبت به  -3

 دوستان خداوند

اختیاری شصت فقیر را  آن را به جا آورد و هم کفاره یهم قضا دیبا رد،ینگ.............روزه ماه رمضان را  یاگر کس -4
 0.5 .بدهدغذا 
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 عمداً

 0.5 .برد یم نیرا از ب..............به کانون خانواده،  دنیبخش یگرم یبه جا ،ییبایز یعرضه نابه جا -5

 ایعفت و ح
 ید.یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کندرستی  د

 0.5است.  یاخرو اتیعالم برزخ بعد از ح -1
 غلط

 0.5 بست. میدل نخواه یانحراف یبه راه ها ،مییبا توجه بگو را«نَیوَلَالضّالّ هِمیالمَغضوبِ عَلَ ریِغَ» اگر عبارت -2

 غلط

 0.5 است. تیو مقبول ی، مربوط به آراستگتبرج یاز جلوه ها یکی -3

 غلط

 0.5 شمرده اند. یدار نیرا الزمه دپوشش هستند،  نید کی قت،یکه در اصل و حق ،یاله انیاد -4

 صحیح

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. س

 1را ندارد؟  یامکان تحقق وعده عدل اله ایچرا دن -1
جزا و پاداش کامل  تیجهان ظرف نیرسند. ب( ا یتمام اعمال خود نم فریک ایعالم همه به پاداش  نیالف( در ا رایز

 انسان ها را ندارد.

دنیا همنشین اهل معاصی بودند دلیل جهنمی شدن خویش را چه بر اساس کالم الهی دوزخیانی که در  -2
 1اموری معرفی می کنند؟

خدا  تیغرق در معص بدکاران همراه م؛یکرد ینم یریو از محرومان دستگ میخواند ینماز نم ای: ما در دنندیگو یم انیجهنم

 .میکرد یم بیرا تکذ زیو روز رستاخ میشد یم

 1.دیده حیتوض ست؟یچ« الاله االاهلل» عبارتمنظور از  -3

 یو آر ییرخدایاست. نه به هر چه غ یآر كینه و  كیاسالم است، مرکب از  یو اساس بنا هیکه پا« الاله االاهلل»جمله 

 .گانهی یبه خدا

 1است؟ خویش های توانمندی افزایش صدد در باتقوا انسان چرا -4

 او نیرو و قوت آن گرفت، قرار معصیت و گناه شرایط در اگر تا بیفزاید خود توانمندی بر روز به روز کوشد می باتقوا، انسان

 .دارد نگه آلودگی از و کند حفظ را

 1دارد؟ یا هیاسالم در خصوص شکل پوشش زنان چه توص -5

 کنند: تیرا رعا ریموظف اند که دو شرط ز زیزنان ن

 نامحرم بپوشانند.تمام بدن خود را، به جز صورت و دستها تا مچ، از - 1

 کننده باشد. كینازک، چسبان و تحر دیپوشش آنان نبا- 2

 1تفاوت رابطه قراردادی با رابطه طبیعی از روابط عمل و جزا را بیان کنید. -6

جزا در رابطه قراردادی بر اساس قراردادها و قوانین جدید تعیین می شود و قابل تغییر است ولی در رابطه طبیعی انسان 
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 با محصول عمل هماهنگ نماید و قابل تغییر نیست. باید خود را
 

  نمره16/موفق باشید 
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