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)نمره4( بخش آیات قرآن کریم) الف
: آیات ترجمه )قسمت اول

15ص . و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم، آنها را جز به حق خلق نکردیم-1

: پیام آیه )دومقسمت 

30ص خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داد تا با استفاده از سرمایه عقل راه رستگاري را برگزینیم -2

)نمره1(با توجه به آیات) سومقسمت 

30ص اشاره به سرشت خدا آشنا یا فطرت الهی -484ص حقیقی بودن زندگی آخرت - 3

)نمره5/1(:تدبر در آیه) چهارمقسمت 

17ص ورود به دوزخ با سرافکندگی و خواري -296ص ل عدم تعقّ-5

اشاره به یک مورد کافی است33ص ایجاد عداوت و کینه و بازداشتن از یاد خدا و نماز - 7

)نمره3( :﴾علیهم السالم ﴿بخش روایات معصومین ) ب

: تکمیل حدیث)قسمت اول

47ص . آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند

15ص به خود وانگذاشته اند     قسمت دوم خود را سرگرم کارهاي لهو کندقسمت اول -8

: حدیث تعلیل)دومقسمت 

30ص سرشت خدا آشنا - 3311ص نفس اماره - 10

: تحلیل حدیث)سومقسمت 

49ص آثار اعتقاد به معاد آن است که خداپرستان حقیقی ترسی از مرگ ندارنداز-12



)نمره3( تکمیل عبارات) ج
39ص روحانی قسمت دوم40ص من ثابتقسمت اول -13

31ص توانایی ها و سرمایه هایش قسمت دوم21ص همت بزرگ و اراده محکم قسمت اول -14

47ص روحانییا غیر جسمانیقسمت دوم47ص أفرینش انسانقسمت اول - 15

)نمره2(:تشخیص درستی یا نادرستی عبارات) د
39ص ) یاز نداردن(نادرست - 3319ص ) شیطان(نادرست -5018ص )منکرین معاد هم داراي میل جاودانگی اند(نادرست -1717ص درست-16

)نمره 1(کشف ارتباط)ه
30ص انتخاب -3121ص نفس لوامه - 20

)نمره 1(سواالت پاسخ کوتاه)و
33ص شیطان - 2823ص نزدیکی و تقرب الهی - 22

)نمره 2(سواالت تشریحی) ز

نهراسیدن از مرگ و آسان تر شدن دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا و رسیدن شجاععت به مرحله عالی آن:فال خوف علیهم-24-1
نگاه عادالنه به نظام هستی -3و انگیزه فعالیت و کار ایجاد شور و نشاط در زندگی-2ید و روشنایی باز شدن پنجره ام-1: وال هم یحزنون- 2

40ص لذت بردن از کار و خدمت به خلق خدا- 4انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر -4

ی زیرا این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است و این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها دنیا را معبود و هدف خود قرار م- 25

51ص .ند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد نداردده

موفق باشید
هجري شمسیششسیصد و نود و ماه یکهزار و دي
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