
)25/0(هر مورد درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید :الف )

غضرورتی ندارد .او ت ا) اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستور1
ص) عزم به معناي اراده و قصد است و هر قدر قوي تر باشد رسیدن به هدف آسان تر است .2
صدر عالم برزخ ، انسان با فرشتگان گفت و گو می کند و پاسخشان را می شنود .)3
غ) همه ادیان الهی در اصل و حقیقت دین متفاوتند اما بعضی بر پوشش تاکید فراوان دارند مانند دین یهود .4

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :ب )
نمره )5/0حجاب را قبول داشتند مربوط به چه چیزي بوده است ؟(در فرهنگ ها و قومیت هایی که تفاوت حجاب -1

مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است .
نمره )5/0عفاف چیست؟ (-2

حالتی در انسان است که به وسیله آن خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترل می کند تا در مسیر عدالت باشد .
نمره )5/0است و تا اذان صبح بر اثر سهل انگاري غسل نکرد باید چه کار کند ؟ (کسی که غسل بر او واجب -3

می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است اما در مورد غسل نکردن ، معصیت کرده است .
نمره )5/0دینداري با چه چیزي آغاز می شود و چه چیز را به دنبال دارد ؟(-4

برائت و بیزاري از دشمنان خدا را به دنبال دارد .با دوستی خدا آغاز و 
نمره )5/0حضرت علی (ع) در مورد آفات گذشت ایام چه فرمودند ؟(-5

موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود .
نمره )5/0ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا چگونه است ؟(-6

خی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد .همچنان برقرار است بدین معنا که پرونده بر

ج ) به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید :

37و 36صفحات نمره )1( عاد را به صورت خالصه توضیح دهید ؟ پیامدهاي اعتقاد به م-1



نمره )1( کنید .مورد را بیان4شیطان معموال انسان را از چه راه هایی فریب میدهد ؟ -2
28پایین ص 

نمره )1( منظور از اینکه هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی باشد چیست ؟ -3
پاراگراف آخر17ص

نمره )1( در مرحله دوم قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آماده دریافت پاداش وکیفر شوندآنها را فقط نام ببرید .-4
. حضور شاهدان و گواهان4. بر پا شدن دادگاه عدل الهی 3. کنار رفتن پرده از حقایق 2شدن همه انسان ها . زنده 1
نمره )5/1رد را به اختصار توضیح دهید .( و جزاي آن چند حالت دارد ؟ یک مورابطه میان عمل-5

79. 78ص 

نمره )1( داماتی را باید انجام داد ؟ فقط نام ببرید سیر بندگی و اطاعت از خدا چه اقبراي گام گذاشتن در م-6
. محاسبه و ارزیابی4. مراقبت 3. عهد بستن با خدا 2. تصمیم و عزم براي حرکت 1
نمره )5/1شروطی که اگر کسی داشته باشد در سفر باید نمازش را شکسته بخواند بدون توضیح فقط ذکر کنید .(-7

118ص

نمره )1( در دل ما ایجاد یا بیشتر شود باید چه کار کنیم ؟ توضیح دهید .اگر بخواهیم محبت خدا-8

دوستی با دوستان خدا103ص

نمره )1( ج را تعریف کنید ؟تبرّ-9
از یکی از جلوه هاي عفاف ...127ص
نمره )2دستورات قرآن در مورد عفاف و حجاب براي مردان و زنان را بنویسید .( - 10
135ص

دیو سربلند باشموفق


