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 بارم  ردیف

  ؟انگر صفات خدا باشدبا توجه به جنبه ی طبیعی و مادی انسان، آیا او میتواند مظهر و نمای 1

  ؟چه بود «آیا کسی را در زمین خلیفه قرار میدهی که در زمین فساد میکند » سخ خدا به مالئکه که پا 2
 عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَإِنَِّی أَ( 2                           وَمَا مِنََّا إِلََّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ( 1
 مِنْ رُوحِی وَنَفَخْتُ فِیهِ( 4                      إِنَِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً( 3

 

  را ندارند؟ با  ذکر دو دلیل بگویید که چرا مالئکه ظرفیت جانشینی خدا 3

  ؟الئکه در مقابل آدم چیستمعنای سجده ی م 4

 جمله زیر درست است یا نادرست ؟ 5
 غ (  خالفت و جانشینی انسان برای خدا مختص حضرت آدم )ع( نیست و منظور نوع انسان است. ) ص /

 

  ی آغاز میشود؟ماجرای آفرینش انسان در قرآن با چه کس 6

  خدا چگونه معیشت را میان انسان ها تقسیم کرده است؟  7

  بیا با اندیشه های بشری و مادی چیست؟ تفاوت اصلی برنامه ان 8

سخیر موجودات برای تاین بخش از آیه  بر اساس « رْضِأَلَمْ تَرَوْا أَنََّ اللََّهَ سَخََّرَ لَکُمْ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَ»  9
 انسان به چه معنا میباشد؟ 

 

  به چه معناست؟ « طیبات » واژه ی  10

  آن چیست؟ انسان از نظر قر ینت حقیقیزا توجه به آیه ب« قُلُوبِکُمْ  فِی وَزَیََّنَهُ الْإِیمَانَ إِلَیْکُمُ حَبََّبَ هَاللََّ کِنََّوَلَ»  11

  به چه معناست؟ « لهو » واژه ی  12

 جمله زیر درست است یا نادرست ؟ 13
  (/ غ  روری است. ) صحیات دنیا به طور مطلق مذموم نیست بلکه برای رفع نیاز های جسمانی امری ض

 

  به چه معناست؟ « زینت » واژه ی  14

  به چه معناست؟ «  الْقَرَارِ دَارُ هِیَ» واژه ی  15

  وجود دارد؟ « حیاه الدنیا» و « الحیاه الدنیا » چه تفاوتی بین  16

صوصیتی از زندگی دنیا خبه چه «  لْقَرَارِا دَارُ هِیَ آخِرَةَالْ نََّوَإِ مَتَاعٌ الدَُّنْیَا الْحَیَاةُ ذِهِیَا قَوْمِ إِنََّمَا هَ» در آیه شریفه  17
 اشاره شده و منظور از آیه چیست؟

 

 یه پاسخ دهید:با توجه به آ«  فَاسِقُونَالْ مُهُ أُولَئِكَوَلَا تَکُونُوا کَالََّذِینَ نَسُوا اللََّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ  »  18

 معنایی است؟ به چه« نسی » فعل ( 2مبارکه روی چه مطلبی است؟                       تاکید آیه  (1

 

بر خود دستور می ه خداوند به پیامساس این آیابر «  نْیَاالدَُّ الْحَیَاةَ إِلََّا یُرِدْ وَلَمْ ذِکْرِنَا عَنْفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلََّى »  19
 دهد که از چگونه افرادی دوری کند؟ 

 

زیان کارترین « نَ صُنْعًاهُمْ یُحْسِنُوونَ أَنََّحْسَبُیَالََّذِینَ ضَلََّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدَُّنْیَا وَهُمْ »بر طبق آیه ی شریفه ی  20
 افراد چه کسانی هستند؟

 

 


