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 بسمه تعالی تاريخ :  
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 « دومامتحانات پایانی نوبت »
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 آقاسی

 :مدت     دقیقه

 نمره 2مفهوم هر يک از آيات زير را شرح دهید.                                                                                        -1

 علی الذين من قبلکم لعلکم تتقون.يا ايها الذين امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب  -الف

 این آیه درباره ی وجوب روزه برای مومنان و شریعت های پیشین است و اصلی ترین فایده روزه را تقوا می داند.
 

 ان الذين يأکلون اموال الیتامی ظلماً انما يأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً. -ب

 آن در آخرت دیده می شود و باطن ظلم در اموال ایتام خوردن آتش است. اعمال انسان ظاهری دارد و باطنی که باطن

 

 نمره 2هر يک از مفاهیم قرآنی زير را تعريف کنید.                                                                                  -2

 ای زودگذر دنیایی به گناه دعود می کند.عاملی درونی که انسان را برای رسیدن به لذت هنفس امّاره: -الف
 

 به تمام و کمال دریافت کردن روح توسط فرشته مرگ به هنگام جان دادن انسان.توفّی : -ب

 

 نمره 2را بیان نموده است.                                              « نحوه و شکل پوشش »توضیح دهید که اسالم چگونه  -3

ش تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است. اسالم ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی مردان را چگونگی و نوع پوش

موظف کرده است لباسی بپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد . بنابراین پوشیدن 

 ب زنان نامحرم قرار دهد حرام است.لباسی که آنان را انگشت نما کند یا وسیله ی جل

زنان هم موظف اند دو شرط را رعایت کنند:تمام بدن بجز صورت و دستها تا مچ را از نامحرم بپوشانند و پوشش آنان چسبان وتحریک 

 کننده نباشد.

 

 نمره 2                       را توضیح دهید.                           « پیروی از خدا» از راه های افزايش محبت به خدا ،  -4

به میزانی که انسان به دستورات کسی احترام بگذاردو فرمان های او را انجام دهد محبت و دلبستگی به او را در وجود خود بیشتر 

 می کندبه خصوص وقتی که این دستورها از طرف خدا باشد که بهترین و مفیدتری راهنمایی ها را به انسان کرده است . 

 توجه به آیات قرآن عمل به دستورات خدا که توسط پیامبرش بیان شده است شرط اصلی دوستی با خداست.با 

 

 نمره 2در گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا به چه معناست؟                                      « عهد بستن با خدا »  -9

و می خواهد در این مسیر قدم بگذارد با خدای خود پیمان می بندد که آنچه  کسی راه سعادت را که همان بندگی خداست شناخته

 را خداوند برای رسیدن به این هدف مشخص کرده است انجام دهد و خداوند را خشنود سازد ...

 

 نمره 1              يک نمونه از آراستگی در شیوه ی زندگی معصومین )ع( را بیان کنید.                                        -6

 پیامبر ص همواره خود را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.

 

 نمره 1؟              «ما نماز می خوانیم اما تأثیر آن را کم تر در خود مشاهده می کنیم» چه دلیلی دارد که برخی می گويند  -7

نماز به تداوم و به میزان دقت و توجه انسان بستگی دارد یعنی اگر نمازها روزانه خود را ترک نکنیم و دقت و توجه خود را  تاثیر

 در نماز افزایش دهیم از آن تاثیر خواهیم پذیرفت.
 پشت صفحهدر  سواالت ادامه 
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 نمره 1                                  چرا پیامبران و امامان بهترين گواهان قیامت اند؟                                             -8

 چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظند.

 

 نمره 1درست است يا نادرست.                                         « روزه دار»تعیین کنید در هر يک از احکام زير ، حکم  -9

 مداً تا ماه رمضان سال بعد روزه ی قضا نگرفته است ، باید کفاره بدهد. نادرستکسی که ع -الف

 کسی که روزه است اگر بعد ازظهر سفر کند ، باید روزه ی خود را ادامه دهد.   درست -ب

 

 نمره 2                        جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.                                                            -11

 ....................بی ارزش شدن زندگی چند روزه دنیايکی از پیامدهای انکار معاد عبارت است از ....... -الف

 ....... دارد.نوع انديشه ی انساناختالف در انتخاب هدف انسان ها ريشه در ....... -ب

 ) امکان / ضرورت (مربوط است به اثبات .......امکان...... معاد.  «نظام مرگ و زندگی در طبیعت » اشاره به  -ج

 )علت / معلول(دستیابی به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت .....معلول..... قرار دادن خدا به عنوان هدف اصلی زندگی است.  -د
 

 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 


