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 های آسمان ششمهذیه نهمپاسخنامه سؤاالت درس 

 

 آخزت                      3                                   پایاى    2                              ایًِِ هاّ    1

                                                      ّایًعوت –بْطت    6                                 قیاهت    5                    ّویطگی -هحذٍد    4

 درست   9       درست                         ًا   8                    درست                   7

اًگیشتز اس ایي تز ٍ ضگفتگذارین کِ خیلی بشرگگ پایاى سًذگی ًیست ٍ پس اس هزگ بِ جْاى جذیذی پا هیهز   11

 جْاى است. سًذگی اصلی ها در آى جْاى خَاّذ بَد.

 طگی است.رسذ، اها سًذگی در جْاى آخزت، دائوی ٍ ّویسیزا سًذگی دًیا هحذٍد است ٍ رٍسی بِ پایاى هی   11

 ّا را اس آغاس آفزیذُ است.، بگَ ّواى کسی کِ آى«کٌذ؟ّای پَسیذُ را سًذُ هیچِ کسی استخَاى»اٍ گفت:    12

 جاد کزدُ است.یی ضوا در قیاهت دضَارتز است یا آفزیذى آسواى کِ خذا آى را اآیا آفزیٌص دٍبارُ  13

ها هعتقذین کِ سًذگی اًساى با هزگ پایاى اعتقاد بِ هعاد ٍ جْاى آخزت یکی اس اصَل دیٌی ها هسلواًاى است.    14

 گذارین.پذیزد ٍ بعذ اس هزگ بِ جْاى جذیذی پا هیًوی

 ( کٌْسالی7( پیزی 6( بشرگسالی 5( جَاًی 4( ًَجَاًی 3( کَدکی 2ی ًِ هاِّ در ضکن هادر )جٌیٌی( ( هزحل1ِ   15

 ْاى آخزت دائوی ٍ ّویطگی است.رسذ. اها سًذگی در ج( سًذگی دًیا هحذٍد است ٍ رٍسی بِ پایاى هی1   16

ّایی کِ ( هزدم در ایي دًیا فزصت دارًذ تا آخزت خَد را آباد کٌٌذ اها در آخزت ایي فزصت را ًذارًذ ٍ آى2       

 ًجام دٌّذ بزای ّویطِ در بْطت ٍ کافزاى ٍ هجزهاى در آتص جٌْن گزفتار خَاٌّذ ضذ.کارّای ًیک ا

 جْاى آخزت ٍ بْتز ٍ پایذار بَدى آى    17

  صحیح است.« 2»ی گشیٌِ   18

  صحیح است.« 3»ی گشیٌِ   19

  صحیح است.« 1»ی گشیٌِ   21

  صحیح است.« 3»ی گشیٌِ   21
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