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 5/2 تخش آیات ٍ احادیث الف:

َیسیذ. ترجمۀ آیۀ 1  زیر را ٌت

  هَي آهَيَ تِاهلل ٍ الیَم اآلخر ٍَ عَوِلَ طالِحاً فاَلخََفٌ عَلَیْن ٍ ال ُّن یَحسًََُى   
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 ؟یک از اطَل دیي اشارُ دارد، ًام تثریذ تِ کذام الِِ الّا َّ لیجوعٌّکن اِلی یَم القیاهۀاهلل ال آیۀ 
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 ؟ّای درًٍی اًساى اشارُ دارد از سرهایِ یک  تِ کذام  ال اقسن تِالٌفس اللَّاهِآیۀ   3
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 عثارات ٍ هفاّین ب:

 هشخض کٌیذ. «غ»ّای غلط را تا  ٍ جولِ« ص»ّای طحیح را تا ِ ولج 4

 . )  (باضد ّای اٍ هی ضٌاخت اًساى بِ هعٌای ضٌاخت سرهایِالف( 

 )  (. است «خَداًدیطی»سَدهٌدتریي داًص  ب(

 )  (. اٍّل قیاهت استمرحلۀ ّا ٍ زهیي جسء حَادث  هرگ اّل آسواىج( 

 )  (. ضَد کلّی بستِ هی  اعوال اًساى بِ پروندۀپس از هرگ د( 
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 کٌیذ. هٌاسة تکویلٍ عثارات را تا کلوات  جاّای خالی 5

 بَدى ........ آًْاست. ّا ٍ زهیي بِ هعٌای ........ حق بَدى آفریٌص آسواىالف( 
 .برزخ در لغت بِ هعٌای ........ ٍ ........ استب( 

 ........ ٍ ........ بْتریي گَاّاى رٍز ........ ّستٌد.ج( 
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 زیر را تعریف کٌیذ. اططالحات 6

   :حکین  (الف

 :آثار هاتقذم( ب

 ج( ًفس اهارُ:
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  کشف ارتثاط  ج:

 ّای سوت راست هرتَط است؟ )یک هَرد اضافِ است( ّای سوت چپ تِ گسیٌِ یک از گسیٌِ کذام 7

ساى پس از هرگ آغاز ( 1 ﴾اَفَحسبتن اًوا خلقٌاکن عبثا ٍ اًّکن الیٌا الترجعَى﴿الف(    .ضَد هیزًدگی اصلی ٍ حقیقی ًا

    عبادت و بندگی خداوند( 2 ﴾اًِّأ ّدیٌاُ السبیل اهّا ضاکراً ٍ اهّا کَفَُراً﴿ب( 

 اضارُ بِ ارادُ ٍ اختیار اًساى (3 .اًِتبَْا الٌّاس یٌامٌ فاذا هاتَُا( ج

 ( ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی4 ﴾یَم ترجف االرض ٍ الجبال ٍ کاًت الجبال کثیباً فْیالً﴿ د(

 اٍل قیاهت مرحلۀ اضارُ بِ تغییر در ساختار زهیي ٍ آسواى در( 5
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 تِ سؤاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ. 8

 ًام ببرید. قرآى بر اهکاى هعاد داللت دارًد را دالیلی را کِ از ًظرالف( 

 تریي هَهٌاى چِ کساًی ّستٌد؟ اَّشب ()از دیدگاُ رسَل خداب( 

 .قیاهت را ًام ببریددٍ هَرد از حَادث هرحلِ دٍم ( ج

 

3 

 4 .کاهل دّیذسؤاالت زیر پاسخ  تِ :د

 شعر زیر تِ چِ چیسی اشارُ دارد؟ تَضیح دّیذ. 9

 خَبی قور بْتر یا آًکِ قور سازد ای دٍست ضکر بْتر یا آًکِ ضکر سازد

 یا آًکِ بِ ّر لحظِ صد عقل ٍ ًظر سازد بِ باضی در داًص ٍ در بیٌصای عقل تَ 
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 دیذگاُ هٌکریي هعاد را تَضیح دّیذ. 10
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 استفادُ شذُ است؟ شارُ تِ کذام تُعذ از ٍجَد اًساىتَفی در قرآى کرین چیست ٍ ترای ا کلمۀهٌظَر از  11
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 16 جوع تارم 
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 : 1پاسخ سؤال 
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