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 بارم  ردیف

 غلط )غ( ( -درست و غلط را مشخص نماييد)صحيح)ص( 1

 الف. انسان بر خالف حیوانات و گیاهان که استعداد محدود مادی ندارند مجموعه ای از استعدادهای مدیر و معنوی است

 انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب و به سوی آن گام بردارد ب.

ج. میان هدف انسان و موجودات ای همچون حیوانات و گیاهان تفاوت هایی وجود دارد به همین دلیل قدرت تغییر و تصرف را 

 در آن ندارند 

 دارد طلب نهایت بی انسان اندیشه و نگاه نوع در ریشه ها،هدف درد. اختالفات 

 است طلب نهایت بی انسان چون نگیرد بر در را ما را ما متنوع های استعداد همه که است هدفی آن ما اصلی هدف برترین و. 

 ها بدی به دهنده فرمان یعنی نامد می مطمئنه نفس را آیدمی انسان سراغ گناه از بعد که درونی ملریم عاک قرآن هـ..
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 كوتاه دهيدپاسخ  -۲

 ؟اعمال با تقدم چیست .الف 

 ؟برزخ به چه معناست ب.

 ؟ توفی چیست  ج.

 ؟چگونه به دیدار خانواده خود می آیند متوفیمومنین د. 

 ؟پیرامون کدام حادثه مرحله اول قیامت می باشد « هیالمَیوم تَرجِفُ اُالَرضَ وَ کانَتِ الجِبالُ کثیباً »آیه شریفه و. 
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 .خالي را با كلمات مناسب پر كنيدجاهای  -3

 .امت هاست ......................... و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شاهد و ناظر بر همه  الف.

 می آیند ....................... بدکاران از مشاهده گواهی اعضای خویش به ب. 

 راهنمایان الهی دارند.......................و ...................... و  انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی مانندج. 

۲ 

 ۲ نفس لوامه و نفس اماره را تعريف كنيد 4

 ۲ دو اثر از آثار اعتقاد به معاد را بنويسيد 5

 ۲ بر اساس قانون دفع خطر احتمالي ضرورت معاد را ثابت نماييد 6

 ۲ يکي را توضيح دهيددو ويژگي عالم برزخ را نوشته و  7

 ۲ دو تفاوت ميان انسان و ديگر موجودات را بنويسيد 8

 


