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منظور از حق ....................» و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما ال عبین ما خلقنا هما اال بالحق « ي شریفه  در آیه -21

 گیرد. و این مفهوم از .................... نشات می است 

 حکیم بودن پروردگار –) منظم بودن جهان 2 قدرت مطلق خداوند –) منظم بودن جهان 1  

 قدرت مطلق خداوند –) هدفمندي جهان 4 حکیم بودن پروردگار –) هدفمندي جهان 3  

ترین تعبیر آن .................... .................... است که کامل منظور از لیعبدون» و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون « ي شریفه  آیه -22
 باشد. می 

 العالمین ه ربلّل -) انجام برخی اعمال عبادي1  

 ثواب الدنیا و االخره -ي) انجام برخی اعمال عباد2  

 ثواب الدنیا و االخره -انجام دادن) هرکاري را با انگیزه خشنودي خداوند و بر اساس معیارهاي دینی 3  

 العالمین هللا رب -) هرکاري را با انگیزه خوشنودي خداوند و بر اساس معیارهاي دینی انجام دادن4  

 . د در حقیقت ....................ان م گرفتهاآن آر هاند و ب کسانی که به حیات دنیوي راضی شده -23

  زنند. با یک تیر دو نشان میکنند و  ) آخرت خود را نیز آباد می1  

 دهند. ) کارهاي خود را در جهت کسب رضایت حق تعالی انجام می2  

 کنند. هاي مادي دنیا براي نزدیک شدن به پروردگار جهانیان استفاده می ) از بهره3  

 اند. ارزش کرده اند و عمر خود را صرف کارهاي کم ) هدف اصلی خود را هدفی محدود انتخاب کرده4  

 .این مطلب ....................  از زبان شیطان بیانگر نتیجه» امروز خود را سرزنش کنید نه مرا « عبارت  -24

 ) نیست که انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت مختار است.1  

 اي داد و خالف آن عمل کرد. شیطان به انسان وعده و ) است که خداوند به انسان وعده حق داده2  

 پذیرند. ها هستند که دعوت شیطان را می است که خود انسان )3  

 کد. ) نیست که شیطان بر انسان تسلطی نداشته باشد و فقط انسان را به گناه دعوت می4  

انند. د هاي روحی معلول .................... منکران معاد است و برخی معتقدان به معاد دنیا را معبود خود می دچار شدن به بیماري -25
 زیرا ....................  .

 اند از یاد مرگ غافل شده-) غفلت از مرگ2 اند هاي دنیوي فرو رفته در هوس-) غفلت از مرگ1  

 اند هاي دنیوي فرو رفته در هوس-ی) میل به جاودانگ4 اند ازیاد مرگ غافل شده-) میل به جاودانگی3  

به ترتیب دلیل بر .................... معاد » نهایت انسان در دستیابی به کماالت بی رن عممحدود بود«و » گرایش به بقا و جاودانگی« -26
 در پرتو .................... الهی و دلیل بر .................... معاد در پرتو .................... الهی است.

  حکمت-ضرورت-حکمت-) ضرورت2  عدل-امکان-عدل-امکان )1  

 عدل-ضرورت-عدل-) ضرورت4 حکمت-مکانا-حکمت-ن) امکا3  

نبی (ع) در قرآن کریم که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود به .................... اشاره دارد و از دالیل ....................  رماجراي عزی -27
 است.

 ضرورت معاد -) آفرینش نخستین انسان2 امکان معاد-) آفرینش نخستین انسان1  

 ضرورت معاد –اي از زنده شدن مردگان  ) نمونه4 امکان معاد -اي از زنده شدن مردگان ) نمونه3  

 سوال 20 1دین و زندگی  دقیقه 15 
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،  .................... چه را که در دنیا همراه انسان است اما پس از مرگ او را رها خواهد کرد بر اساس فرمایش امام علی (ع) آن -28
 باشد. .. می.................... و ..................

 اعمال –خانواده  –) مسکن 2  مسکن –اموال  –) همسر 1  
 اعمال –خانواده  –) اموال 4  اعمال –مسکن  –) فرزندان 3  

 ... است....... و .................ترتیب به حوادت ............. به» ء قالوا انطقنا اهللا الذي انطق کل شی«و »  . . .لیکم لحافظین ع نَّا«ي  آیه -29
 کنار رفتن پرده از حقایق عالم –) برپا شدن دادگاه عدل الهی 1  
 برپا شدن دادگاه عدل الهی -) حضور شاهدان و گواهان2  
 ي اعمال دادن نامه –) شهادت فرشتگان الهی 3  
 حضور شاهدان و گواهان –) حضور شاهدان و گواهان 4  

 بیش از همه با کدام مفهوم در ارتباط است؟» ا شاکرا و اما کفوراالسبیل ام هانّا هدینا«ي شریفه  آیه -30
 ) انسان موجودي هدایت یافته است1  
 کند ) استعدادهاي انسان به هدایت و راهنمایی نیاز ندارد و با نیروي درونی رشد می2  
 تواند راه رسیدن به سعادت را بپیماید ) انسا با قدرت انتخاب می3  
 گزیند ها را بر می استفاده از قدرت تفکر راه رسیدن به خوبی) انسان با 4  

 به کدام گزینه اشاره دارد؟» کم الینا الترجعوننّکم عبثا و اَ لقناخافحسبتم انما «ي شریفه  آیه -31
 ) بیهوده نبودن زندگی دنیوي انسان2 ) ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی1  
 ضرورت معاد بر اساس عدل الهی )4 ) هیچ شکی در برپایی قیامت نیست3  

 کدام یک از عبارات زیر بیانگر ارزشمندي و منزلت انسان در نزد خداوند است؟ -32
 .ي موجودات برتري داد ) خداوند انسان را بر همه1  
 ها را در وجود او قرار داد. مندي از آن چه در آسمان و زمین است براي انسان آفرید و توانایی بهره خداوند آن  )2  
 توانند نیازهاي طبیعی خود را تامین کنند. ها مانند سایر مخلوقات می ) انسان3  
 هاي مادي به انسان او را گرامی داشته است. ) خداوند با دادن نعمت4  

 باشد؟ دام یک از خصوصیات بعد روحانی انسان میک -33
 پذیرد ) تجزیه و تحلیل می2 ) مانند سایر مواد دائم در حال دگرگونی و تغییر است1  
 کند ) آگاهی و حیات خود را حفظ می4  شود ) فرسود و مستهلک می3  

پندارد، چه نگاهی به زندگی دنیوي  و فنا میسانی که میل جاودانگی وجودش را فراگرفته و در عین حال مرگ را نیستی نا -34
 دارد؟

 .برد ) زندگی در این دنیا براي او ارزش فراوانی دارد و نهایت استفاده از آن را می1  
 .) این زندگی چند روزه براي او ارزشی ندارد2  
 ست، فراموش نکند.سازد تا آینده تلخی را که در انتظار او ) خود را با هر کار درست و نادرست سرگرم می3  
 .سپرند کنند، اما به آن دل نمی می کنند و زیبا زندگی ) گرچه در دنیا زندگی می4  

 ي فداکاري در راه خدا و شهادت هستند؟ چرا خداپرستان آماده -35
 .کنند ) عدم ترس خداپرستان از مرگ به این معنی است که آنان آرزوي مرگ می1  
 .کنند اند و از خدا عمري کوتاه طلب می ) آنان دل به دنیا نسپرده2  
 .روند به استقبال مرگ می نگ و ذلت نباشدن) وقتی حیات دنیوي چیزي جز 3  
 .خواهند به هر قیمیت به جهان دیگر بروند ها ارزشی ندارد و می ) زندگی در این دنیا براي آن4  
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 کدام موضوع اشاره کرده است؟تر به  خداوند در قرآن کریم بعداز اشاره به یکتا پرستی بیش -36
 ) نبوت4 ) عقل3 ) معاد2 ) عدل1  

 ؟باشد نمیعالم برزخ  هاي ویژگیکدام یک از  -37
 د.شنو شان را می کنند و پاسخ گو می و اوند و فرشتگان گفت) انسان با خد1  
 دهد. می چنان به فعالیتش ادامه شود اما روح هم بدن متوقف می یتهاي حیا ) پس از مرگ فعالیت2  
 چنان باقی است. ) ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا پس از مرگ نیز هم3  
 شود. ي برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی ) پرونده4  

 ؟نیستي دوم قیامت  یک از وقایع مرحله کدام -38
 ها ي انسان ) زنده شدن همه2 ها تغییر در ساختار زمین و آسمان  )1  
 کنار رفتن پرده از حقایق عالم ) 4  ان و گواهان) حضور شاهد3  

 چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان روز قیامت هستند؟ زیرا .................... . -39
 اند ها را در دنیا دیده ) ظاهر اعمال انسان1  
 اند ) از هر خطایی مصون و محفوظ2  
   اند ها بوده ها همواره مراقب انسان ) در طول زندگی انسان3  
 هیچ وجه شهادت آنان را منکر شود تواند به ) کسی نمی4  

 کند؟ کنند و خداوند چه اقدامی می کدام گروه در روز قیامت براي نجات از عذاب سوگند دروغ یاد می -40
 دهند. شود و اعضاي بدنشان شهادت می آنان مهر خاموشی زده می  بر دهان –) بدکاران 1  
 .دهند پیامبران و امامان بر علیه سوگند دروغ آنان شهادت می –) کافران 2  
 .سازند ي آنان را آشکار می فرشتگان مراقب اعمال، ثبت شده –) فاسقان 3  
 کنند. نزدیکان و هم دستانشان سوگند دروغ آنان را بر مال می –) ستمکاران 4  
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 پاسخ است. 3ي  گزینه -21

 کتاب درسی15صفحه  
 پاسخ است. 4ي  گزینه -22

 کتاب درسی 18و  17هاي  صفحه 
 پاسخ است. 4ي  گزینه -23

 کتاب درسی 19ي  صفحه 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -24

 کتاب درسی 28ي  صفحه 
 پاسخ است. 4ي  گزینه -25

 کتاب درسی 39و  38هاي  صفحه 
 پاسخ است. 2ي  گزینه -26

 کتاب درسی 48 ي صفحه 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -27

 کتاب درسی 46 ي صفحه 
 پاسخ است. 1ي  گزینه -28

 کتاب درسی 58ي   صفحه 
 پاسخ است. 4ي  گزینه -29

 کتاب درسی 67و  66هاي  صفحه 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -30

 کتاب درسی 25ي  صفحه 
 پاسخ است. 1ي  گزینه -31

 کتاب درسی 48ي  صفحه 
 پاسخ است. 2ي  گزینه -32

 کتاب درسی 25ي   صفحه 
 پاسخ است. 4ي  گزینه -33

 کتاب درسی 35ي   صفحه 
 پاسخ است. 2ي  گزینه -34

 کتاب درسی 38ي   صفحه 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -35

 کتاب درسی 37ي  صفحه 
 پاسخ است. 2ي  گزینه -36

 کتاب درسی 45 ي صفحه 
 پاسخ است. 1ي  گزینه -37

 کتاب درسی 55ي  صفحه 
 

 1  دین و زندگینامه  پاسخ
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 پاسخ است. 1ي  زینهگ -38
 کتاب درسی 66و  65ي ها صفحه 

 پاسخ است. 2ي  گزینه -39
 کتاب درسی 66ي  صفحه 

 پاسخ است.  1ي  گزینه -40
 کتاب درسی 67ي  صفحه 
 
  
 
 
  
 


