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 کدام مورد از پیامدهای چنین نگرشی نیست؟« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا»آیه ی (با توجه به 0

 گیرد.  دهد و از دیگران کناره می الف( شادابی و نشاط زندگی را از دست می

 شود.  شود و در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می ارزش می ی دنیا برایش بی ب( زندگی چندروزه

 ی تلخی را که در انتظار دارند فراموش کنند. سازند تا آینده را به هر کاری سرگرم می ج( خود

 دانند که طلوعی دیگر در پیش دارد. د( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی میدانند و آن را غرور می

 ..بیانگر ........« ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین»ی  ی شریفه (آیه2

 ی مرگ و نابودی پس از آن نجات دهند توانند خود را از اندیشه الف( اعتقاد کسانی است که نمی

 اند و امیدی به حیات مجدد ندارند.  ب( اعتقاد کسانی است که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته

 ج( انکار مالقات پروردگار و رضایت دادن و قناعت کردن به زندگی دنیایی است. 

 اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است. د( عدم 

 در دیدگاه الهیون بدان جهت است که: « ناگوار نبودن مرگ(»3

 دانند. زیستی با ظالمان می ای برای نجات از زندگی و هم الف( مرگ را وسیله

 اند. الهیون مصون از آنب( ناگواری مرگ، معلول بر دوش داشتن بار سنگین گناهان است و 

 سپرند.  کنند، به آن دل نمی کنند و زیبا هم زندگی می ج( خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می

 شود که با توحید سازگار نیست.  اندیشی نسبت به آفرینش می د( ناگواری مرگ، عامل نومیدی از خدا و پوچ

 کارترین مردم در کارها به ترتیب چه کسانی هستند؟  و زیان ترین مؤمنان (با توجه به آیات و روایات، باهوش9

 «الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها» -اند  الف( متفکران در نظام آفرینش

 «الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها» -اند  ب( آنان که فراوان به یاد مرگ

 «الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» -اند  فراوان به یاد مرگج( آنان که 

 «الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» -اند  د( متفکران در نظام آفرینش

دانند، از خداوند، عمر طوالنی طلب  ی دیگر می ای به مرحله حلهدانند و آن را تولدی برای انتقال از مر که مرگ را پایان زندگی نمی« الهیون(»5

 کنند تا .........  می

 تری به دست آورند.  ی کامل تر در راه خدا و خدمت به انسان، اندوخته الف( با تالش بیش

 ی ظهور برسانند.  ی متعادل دنیا و آخرت را در هم سنگ جلوه دادن آن دو به منصه ب( کفه

 رستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ، منافات با دل سپردن به دنیا ندارد. ج( به دنیاپ

 بختی را برای آیندگان، هموار کنند و اثبات کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست.  د( راه نیک

ی .............. فرجام  ی شریفه ............. و آیه اند که کارترین مردم کسانی زیان« قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال»ی  ی شریفه (با توجه به آیه6

 کند.  زندگی دنیا بدون توجه به آخرت را ترسیم می

 «اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون» -« الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا»الف( 

 «اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون» -« والذین هم عن ایاتنا غافلون»ب( 
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 « فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه و زنا» -« ذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیاال»ج( 

 «فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه و زنا»-« والذین هم عن ایاتنا غافلون»د( 

لحیاه الدنیا ما هذا اال بشر مثلکم یأکل مما و قال المال من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء االخره و اترفناهم فی ا»ی  ی شریفه (از دقت در آیه7

 گردد که:  مفهوم می« تأکلون منه و یشرب مما تشربون

 اند. نصیبان از توحید و منکران معاد ونبوت ثبات دنیا، بی های بی مندان از نعمت الف( بهره

 ب( خوردن و آشامیدن که یکی از لوازم حفظ حیات است، هدف ره پویان طریق زندگی نیست.

 هایند، جز این که وحی خدا بر دوش دارند.  ج( پیامبران مبعوث از سوی خداوند، همچون دیگر انسان

 ی ناآگاه خویش به سوی کفر و عنادند ی مورد توجه جوامع و سرشناسان هر جامعه د( توده

ی علیت برقرار است که  ، رابطه«و لقای او کفر به آیات پروردگار»و « ی دنیا ارزش شدن زندگی چند روزه بی»و « میل و جاودانگی»( بین 8

 باشد.  عنوان هر یک، به ترتیب .......... و ................ و .................... می

 علت –معلول  –معلول             د( معلول  –علت  –علت             ج( علت  –علت  –معلول             ب( معلول  –معلول  –الف( علت 

 است؟ « آوران الهی پیروی غیرسودمند از پیام»و « انکار معاد جسمانی»م کدام آیه به ترتیب، (پیا9

 «قل هل ننبئکم باالخرین اعماال» -« ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون»الف( 

 «قل هل ننبئکم باالخرین اعماال» -« ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا»ب( 

 «و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون» -« ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا»ج( 

 «و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون» -«ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون»د( 

مفهوم « انی ال اری الموت اال سعاده و الحیاه مع الظالمین اال برما»فرماید:  (با توجه به این کالم ساالر شهیدان، حضرت امام حسین )ع( که می01

 گردد که .............. است.  می

 ابی زندگی، شوق به شهادت ی الف( عامل سعادت یافتن مرگ، زندگی همراه با ننگ و ذلت          ب( عامل همراه با ننگ و ذلت

 شوقی شهادت در راه خدا یابی زندگی  د( زندگی توأم با ننگ و ذلت، برخاسته از بی ج( شوق به سعادت و لقای خداوند، عامل ننگ و ذلت

کدام « ا انکم مخرجونو لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون * ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظام»ی  (با توجه به آیات شریفه00

 آید؟  مفهوم به دست می

 «الذین کفروا و کذبوا بلقاء االخره و اترفناهم فی الحیاه الدنیا»ب( «                       الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها»الف( 

 «الذین هم عن ایاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون» د(«       ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا»ج( 

 ی افرادی است که:  بهره« الخوف علیهم و الهم یحزنون»ی  (مژده02

 اند.  دانند.             ب( خود را به لباس تقوی که بهترین لباس است، آراسته الف( مرگ را طلوعی از پس غروب و تولدی دیگر می

 دهند. ی زندگی خود قرار می ی هر لحظه به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند.      د( خلوص در راه خدا را بهترین ذخیرهج( ایمان 

 ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقت دنیا از لوازم ............. و .............. است .  (بی03

 تحقق آرزوها در رستاخیز  –کار دانستن           ب( میل به جاودانگی مرگ را پایان  –الف( میل به جاودانگی 

 مرگ را پایان کار دانستن –تحقق آرزوها در رستاخیز         د( هدف قراردادن دنیا  –ج( هدف قراردادن دنیا 
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 ترین مؤمنان کسانی هستند که ........  (حضرت رسول اکرم )ص( فرمودند: باهوش09

 اند و به مالقات پروردگارشان ایمان دارند.  تر درپیش روی خود دارد.  ب( راضی به زندگی دنیا شده دانندکه طلوعی درخشان بی میلف( مرگ را غروا

 کنند.  اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می بینند. د( فراوان به یاد مرگ ج( مرگ را جز به سعادت وزندگی باظالمان راجز ننگ وخواری نمی

قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال * الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا * اولئک »ی  (پیام آیات شریفه05

 ی ........... است  این است که نتیجه« الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه و زنا

 نصیب از حسن فاعلی، دوزخ ی بی باختگی به اعمال نیک انجام شده اثر شدن سعی و تالش دنیایی ب( دل وردگار و رستاخیز، بیالف( کفر به آیات پر

نصیبی از میزان و ارزش در  اثر شدن کارها و بی بستگی به دنیا، بی های فریفته به ظاهر اعمال خویش شدن، کفر به آیات پروردگارد( دل کارترین ج( زیان

 یزرستاخ

 اند که ..........  کارترین مردم کسانی زیان« قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال...»ی  (با توجه به آیات شریفه06

 بهره شدند.  هایش بی نمودند. ب( خود را سرگرم لذات دنیا نمودند و از آخرت و نعمت« حبط»نصیب ماندند و اعمال خود را  الف( از توجه به آخرت، بی

آخرت، ش آنان مصروف دنیا شد، به این گمان که بهترین عملکرد را دارند. د( دنیا را هدف خود قرار دادند با تکیه بر این که دنیا، نقد است و ج( سعی و تال

 نسیه.

لئک مأواهم النار بما ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمأنوا بها و الذین هم عن ایاتنا غافلون* او»ی  (با توجه به آیات شریفه07

 گردد که .............. است.  مفهوم می« کانوا یکسبون

 گران مستمر برای تحقق اهداف دنیایی بستگی به دنیا، دوزخ         ب( دوزخ، جایگاه تالش الف( سرانجام عدم اعتقاد به رستاخیز و دل

 سپارندگان به زندگی دنیایی د(دوزخ، جایگاه غیرمعتقدان به رستاخیز و دل   ج( فرجام غفلت از آیات خدا و تکیه بر زندگی دنیا داشتن، دوزخ  

 کنند .............. .  اند که .......... و فکر می کارترین مردم کسانی زیان« قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال...»ی  ی شریفه (با توجه به آیه08

 بهترین عملکرد را دارند –آخرت نسیه است . ب( سعی و تالش آنان مصروف دنیا شده  دنیا نقد و –الف( سعی و تالش آنان مصروف دنیا شده 

 بهترین عملکرد را دارند –اند  نصیب مانده دنیا نقد و آخرت نسیه است.     د( از توجه به آخرت، بی –اند  نصیب مانده ج( از توجه به آخرت، بی

 ترین مومنان چه کسانی هستند؟  (از دیدگاه پیامبر اکرم )ص( باهوش09

 ی فداکاری در راه خدا هستند.  کوشند.             ب( آنان که آماده الف( آنان که با تالش و توان باال در خدمت به خلق خدا می

 د( آنان که فراوان به یاد مرگ هستند.             ای فعالیت و کار در زندگی دارند.                        ج( آنان که انگیزه

 (به نظر خداپرستان حقیقی، مرگ برای چه کسانی ناگوار و هولناک است؟ 21

 ترسند  خواهند.                 ب( کسانی که از مرگ می الف( کسانی که از خداوند عمر طوالنی می

 سپارند. د( کسانی که به زندگی دل می          بینند       ج( کسانی که زندگی را محدود به دنیا می

 ی .............. است.  از ............. است و معلول آیه« انی الاری الموت اال سعاده و الحیاه مع الظالمین اال برما»(شعار 20

 «من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و الهم یحزنون» -الف( حضرت علی )ع( 

 «الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» -ب( امام حسین )ع( 

 «الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» -ج( حضرت علی )ع( 

 «من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و الهم یحزنون»-د( امام حسین )ع( 
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 موضوع .............. است. « هیهات هیهات لما توعدون»ی  ی شریفه م آیه(پیا22

 الف( عدم تحقق آرزوهای دنیاپرستان با هدف قراردادن دنیا

 کنند. ب( بعید شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ را پایان زندگی تلقی می

 کنند تکذیب میهای او را  ج( بعید شمردن نبوت جسمانی از سوی کسانی که دعوت

 های تو خالی به پیروان خود بود های داده شده از سوی شیطان که وعده د( عدم تحقق وعده

 گونید :  موضوع کسانی است که می« ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون* هیهات هیهات لما توعدون»ی  (آیه23

 باشد  ف قراردان زندگی دنیا میالف( مرگ عدم تحقق آرزوهای دنیاپرستان با هد

 شود.  شود و انسان رهسپار نیستی می ب( مرگ پایان زندگی است دفتر عمر بسته می

 کند. ج( مرگ تولدی است که آدمی را از یک هستی )دنیا( به هستی باالتری منتقل می

 پیش دارد. دانند که طلوعی دیگر در  بخش دفتر زندگی نیست بلکه آن را غروبی می د( مرگ پایان

 دهد.  (تلقی مرگ به عنوان پایان زندگی، عبث بودن ........... را نتیجه می29

 اشنا الف( ترس از مرگ                  ب( میل به جاودانگی                 ج( امیدهای دست نیافتنی                  د( حرص و طمع مرزن

 ......... معتقدند، .............. است. (از پیامدهای مهم نگرش کسانی که به .....25

 ارزش شدن همین زندگی چند روزه و دچار شدن به یأس و ناامیدی  بی -...« حتی اذا جاء احدهم الموت قال »الف( 

 های امید و روشنایی  بست و باز شدن پنجره بیرون رفتن از بن -...« حتی اذا جاء احدهم الموت قال »ب( 

 ارزش شدن همین زندگی چند روزه و دچار شدن به یأس و ناامیدی  بی -...« و رضوا بالحیوه الدنیا  الیرجون لقاءنا»ج( 

 های امید و روشنایی بست و باز شدن پنجره بیرون رفتن از بن -...« الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا »د( 

 انجامد.  ی مرگ از خاطر، به ......... نمی (هیچ انگاشتن مرگ و دور کردن اندیشه26

 یندهالف(ضعف انسان دربرابر مرگ ب( افزایش اضطراب انسان نسبت به آینده  ج( نیرومندی انسان در برابر مرگ د( کاهش اضطراب انسان نسبت به آ

 ی کدام است؟  حبط اعمال به ترتیب نتیجه« ایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهماولئک الذین کفروا ب»ی  ی شریفه (با توجه به آیه27

 کفر به آیات خدا –کفر به معاد    د( کفر به معاد –کفر به آیات خدا ج( کفر به آیات خدا  –کفر به خدا   ب( کفر به خدا  –الف( کفر به آیات خدا 

 کارترین مردم چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که .......  زیان« ین اعماال...قل هل ننبئکم باالخسر»ی  ی شریفه (با توجه به آیه28

 الف( فقط به دنیا دل بستند                                  ب( فقط به آخرت دل بستند 

 شان به دنیا مقدم بر آخرت بود                      د( دنیا و آخرت را به یک دید نگریستند. ج( نگاه

 ی فعالیت و کار در زندگی، مرهون .......... است.  یجاد شور و نشاط و انگیزه(ا29

 الف( محترم شمردن مالکیت خصوصی                ب( اعتقاد همراه با یقین به معاد 

 ج( محترم شمردن مالکیت عمومی                     د( اعتقاد همراه با یقین به دریافت پاداش

 باشد.  های امید به سوی انسان سرگردان، در گرو قبول مرگ به عنوان ......... می های کور زندگی وباز شدن دریچه بست (نجات ازبن31

 تر را به دنبال دارد الف( طلوعی که غروب پرستاره را به دنبال دارد                  ب( غروبی که طلوع درخشان

 ناپذیر که از آن گریزی نیست د( واقعیتی تخلف                 های تکوین است           ج( انتقالی که از ضرورت
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 (کدام گزینه از پیامدهای نگرش دیدگاه الهی نسبت به مرگ نیست؟ 30

 شود.  شود. ب( زندگی دنیایی ناپسند و زندگی اخروی پسندیده می ی فعالیت و کار در انسان ایجاد می آید و انگیزه بست بیرون می الف( زندگی از بن

 گردد. طلبی در انسان ایجاد می ی ایثار و شهادت ج( مرگ در برابر این انسان ناگوار نیست.                        د( روحیه

 کدام است؟...« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها »ی  ی شریفه (مفهوم آیه32

 اند  ب( حقیقت ظواهر دنیا را درک کرده                 اند       الف( به حیرت و بدبینی دچار شده

 اند. اند.            د( حیات را پرتویی از لطف الهی دانسته ج( با جذب شدذن به دنیا از آخرت بازمانده

دقت در کدام آیات  به ترتیب از« برجق بودن خلقت جهان در مورد انسان»ی  برای جهان و نتیجه« ی روشن سرآمد معین و آینده»(داشتن 33

 گردد؟ مفهوم می

 «و خلق اهلل السماوات االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت» -« خلق السماوات و االرض بالحق و صورکم فاحسن صورکم»الف( 

 «نفس بما کسبت و خلق اهلل السماوات االرض بالحق و لتجزی کل» -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»ب( 

 «خلق السماوات و االرض بالحق و صورکم فاحسن صورکم» -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»ج( 

 «ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی» -« و خلق اهلل السماوات االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت»د( 

ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها والذین هم عن ایاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا »ی  (با توجه به آیه39

 آید؟  کدام پیام به دست نمی« یکسبون

 ات پروردگار و درآمدن درآتش در جهان دیگرآلود مالق الف( رضایت دادن به زندگی دنیا و قناعت کردن به همین دنیای مادی   ب( آثار گناه

 ی حق و راستی توجهی کافران به آخرت و آفرینش جهان بر پایه ج( تنظیم زندگی دنیایی با غفلت از آخرت و تالش نکردن برای آن        د( بی

 تصر .......... از سوی ..................، .................. را به همراه دارد. « الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا » ی  (با توجه به آیه35

  قرار ندادن میزان و ارزش برای اعمال –کافران  –آمیز نبودن جهان  درآمدن در آتش دوزخ ب( حکمت –کافران  –الف( بهترین عملکردها 

 درآمدن در آتش دوزخ –کارترین مردم  زیان –آمیز نبودن جهان  قرار ندادن میزان و ارزش برای اعمال د( حکمت –کارترین مردم  زیان –ج( بهترین عملکرد 

 گردد. بدان جهت است که :  ی ............... مفهوم می آفرینش جهان که از دقت در آیه« ی حق نبودن جز بر پایه(»36

 شود.  بیند و به کسی ستم نمی هر کس جزای عمل خود را می -« ا خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحقم»الف( 

 ی روشن و هدف معین دارد.  آینده -« ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق»ب( 

 شود. د و به کسی ستم نمیبین هر کس جزای عمل خود را می -« و خلق اهلل السماوات االرض بالحق»ج( 

 ی روشن و هدف معین دارد. آینده -« و خلق اهلل السماوات االرض بالحق»د( 

 گیرد؟  توجهی کافران قرار می (پیام کدام آیه، حاوی انذاری است که مورد بی37

 «والیوم االخروعمل صالحا فالخوف علیهم والهم یحزنونب( من امن باهلل « و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهی الحیوان»الف( 

 «ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»د( «ء قدیر کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء النشأه االخره ان اهلل علی کل شی»ج( 

 کنندگان بر ......... را ......... ترسیم کرده است.  ن کریم سرنوشت تکیهقرآ« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا»ی  (با توجه به آیه38

 «فال تقیم لهم یوم القیامه وزنا » -ب( دنیا «                     اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون» -الف( خود 

 «اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون» -د( دنیا «                                  فال تقیم لهم یوم القیامه وزنا» -ج( خود 
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کدام « قل هل ننبئکم باالخسرین اعماال * الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا»ی  (با تدبر در آیات شریفه39

اند و  گرفته بارترین راه را پیش هد که آنان زیانخواهد که به چنین افرادی هشدار د اش می گردد؟ خداوند از رسول گرامی مفهوم مستفاد نمی

 باید بدانند که : ............

 ی زندگی را از دست خواهند داد.  الف( کوشش آنان در زندگی به جایی نخواهد رسید.                       ب( سرمایه

 گشا نخواهد بود.  اعمال چنین کسانی در قیامت راهج( اگر اعمال درستی داشته باشند، فایده خواهد داشت.                   د( 

 باشد.  توجهی عامدانه به مرگ و تغافل از آن، ............. است که برخاسته از .................. می (از پیامدهای بی91

 جهل به حقیقت مرگ –رو  ی تلخ پیش الف( بیرون آمدن از یأس و ناامیدی و فراموشی آینده

 میل به جاودانگی –گیری از دیگران  ن شادابی و نشاط زندگی و کنارهب( از دست داد

 جهل به حقیقت مرگ -گیری از دیگران  ج( از دست دادن شادابی و نشاط زندگی و کناره

 میل به جاودانگی  -رو  ی تلخ پیش د( بیرون آمدن از یأس و ناامیدی و فراموشی آینده

پاسخ « آیا خداوند فقط همین دنیا را آفریده است؟»و « ن توجه به آخرت باشد، چگونه خواهد بود؟زندگی دنیا، اگر بدو:»(اگر سوال شود 90

 گردد؟  درست به ترتیب از کدام آیات مستفاد می

 «و خلق اهلل السماوات االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت» -...« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا »الف( 

 «و خلق اهلل السماوات االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت» -« هل ننبئکم باالخسرین اعماال الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا...قل »ب( 

 «قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء» -...« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا »ج( 

 «قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء»  -« باالخسرین اعماال الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا...قل هل ننبئکم »د( 

ی تلخی که در انتظار  افزاید و سرگرم ساختن خود برای فراموشی آینده روز بر سر گردانی و یأس انسان می به هایی که روز (قدم نهادن در راه92

 واکنش انسانی است که :  است، به ترتیب

 ارزش است، گرایش به جاودانگی دارد.  الف( گرایش به جاودانگی دارد ، راه غفلت از مرگ را پیش گرفته است. ب( همین زندگی چندروزه برایش بی

 ارزش است ند روزه برایش بیهمین زندگی چ –گرایش به جاودانگی دارد. د( گرایش به جاودانگی دارد  –ج( راه غفلت از مرگ را پیش گرفته است 

 به ترتیب بازتاب زندگی کسانی است که : « حبط و تباهی اعمال»و « درآمدن در آتش»(با توجه به آیات قرآن، 93

 از آیات خداوند غافلند. –کارترین افراد خواهند بود  الف( اعمالشان در قیامت ارزش و وزنی ندارد و زیان

 به آیات خداوند کافرند.  –کارترین افراد خواهند بود  ب( اعمالشان در قیامت ارزش و وزنی ندارد و زیان

 به آیات خداوند کافرند. –کنند  کنند و کاری برای آخرت نمی ج( زندگی دنیایی خود را با غفلت از آخرت تنظیم می

 از آیات خداوند غافلند. –کنند  کاری برای آخرت نمیکنند و  د( زندگی دنیایی خود را با غفلت از آخرت تنظیم می

ی  نشئه»ی  گردد که ............... است و از کلمه می مفهوم « ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا...»ی  ی شریفه از دقت در آیه(99

 بریم .  می به ................ پی« آخرت

 تقدم آفرینش دنیا بر آخرت –بخش و پرثمر  بهره بودن از یک زندگی نتیجه نکار مالقات پروردگار و بیها، ا الف( عامل دوزخی شدن انسان

 عدم منحصر کردن زندگی به این دنیا  –ی اعمال مستمر دنیایی و تکیه بر دنیا  ب( عذاب جهنم نتیجه

 بر آخرت تقدم آفرینش دنیا–ی اعمال مستمر دنیایی و تکیه بر دنیا  ج( عذاب جهنم نتیجه
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 عدم منحصر کردن زندگی به این دنیا –بخش و پرثمر  بهره بودن از یک زندگی نتیجه ها، انکار مالقات پروردگار و بی د( عامل دوزخی شدن انسان

 ابقت معنایی دارد. ی ............. مط اند که .................. و این سخن با آیه ترین مؤمنان کسانی به بیان .................... باهوش(95

و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره » -کنند  گریزند، آن را مالقات می بر این باورند که در همان حالی که از مرگ می –الف( رسول خدا )ص( 

 «لهی الحیوان

 «و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هو مومن» -کنند  را مالقات می گریزند، آن بر این باورند که در همان حالی که از مرگ می -ب( امیر مومنان )ع( 

 «و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هو مومن» -کنند  بهتر از دیگران خود را برای مرگ آماده می –ج( رسول خدا )ص( 

دوران زندگی » «حیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهی الحیوانو ما هذه ال» -کنند  بهتر از دیگران خود را برای مرگ آماده می -د( امیر مومنان )ع( 

 در دیدگاه ............. بدان معنا .............. « میدان از دست دادن جان است.

 به جز: « خداوند فقط همین دنیا را آفریده است؟» گوی این سوال است که :  (پیام قابل استنباط  از آیات زیر پاسخ96

 یابد.  شود و حیات او پایان می است که هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می –الف( منکران معاد 

 کند.  است که مرگ پلی است که آدمی را از یک هستی به هستی باالتری منتقل می –ب( پیامبران الهی 

 کند. هستی به هستی باالتری منتقل می نیست که مرگ پلی است که آدمی را از یک –ج( پیامبران الهی 

 یابد. شود و حیات او پایان می نیست که هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می –د( منکران معاد 

 ؟«ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین» گویند : (کدام آیه پاسخی است به کسانی که می97

 «ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها»ب( «                          لقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحقما خ»الف( 

 «و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم الیظلمون»د( «     قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء النشأه االخره»ج( 

 اند:  آور الهی در تبیین آن فرموده (اولین پیامد دیدگاه پیامبران الهی ، .............. است و آخرین پیام98

 بینم.  من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی –الف( نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا 

 بینم. من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی -ی امید به روی انسان باز شدن پنجره بست و ب( بیرون آمدن زندگی از بن

 اید.  اید ، بلکه برای بقا آفریده شده برای نابودی و فنا خلق نشده -ی امید به روی انسان بست و باز شدن پنجره ج( بیرون آمدن زندگی از بن

 اید. اید ، بلکه برای بقا آفریده شده برای نابودی و فنا خلق نشده –دگی برای فداکاری در راه خدا د( نهراسیدن از مرگ و آما

 ای برقرار است؟ آن به ترتیب چه رابطه« حق بودن»با « ی روشن و هدف معین داشتن جهان خلقت آینده»و « نظام پاداش و جزاء»(میان 99

 معلول –معلول                    د( معلول  –علت                        ج( علت  –علت                   ب( علت  –الف( معلول 

ان امام (حفر چاه و وقف آن توسط حضرت علی )ع( ،.............. پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ یعنی ........................... است و طبق بی51

 یابد.  تحقق می حسین )ع( ننگ و خواری با .................

 عدم دفاع از مظلوم –ی فعالیت در زندگی  ایجاد شور و نشاط و انگیزه –الف( دومین 

 زندگی با ظالمان  –ی فعالیت در زندگی  ایجاد شور و نشاط و انگیزه -ب( نخستین 

 زندگی با ظالمان -نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا  –ج( دومین 

 عدم دفاع از مظلوم -نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا  -د( نخستین 

 گردد؟  کدام پیام مفهوم می« و خلق اهلل السماوات و االرض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت و هم الیظلمون»ی  (از دقت در آیه50
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 شود. می الف( نظام پاداش و جزا علت بر حق بودن خلقت جهان است و به انسان مربوط

 شود. بینند و به کسی ستم نمی ی موجودات جزای عمل خود را می ب( علت حقیقت داشتن حیات برتر این است که در نظام آفرینش همه

 شود. ی بر حق بودن خلقت جهان است و به انسان مربوط می ج( نظام پاداش و جزا نتیجه

 شود. بینند و به کسی ستم نمی ی موجودات جزای عمل خود را می آفرینش همهد( معلول حقیقت داشتن حیات برتر این است که در نظام 

 ت. (در دیدگاه پیروان پیامبران الهی ، زمانی آخرت انسان زیباتر خواهد شد که ............... و عامل استقبال از شهادت ، .......... اس52

 شوق مرگ  –تر به دیگران خدمت کند  بیش الف( با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا بکوشد و هرچه

 نترسیدن از مرگ –تر به دیگران خدمت کند  ب( با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا بکوشد و هرچه بیش

 ق مرگ شو –ها به استقبال شهادت روند  ج( آنگاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد ، انسان

 نترسیدن از مرگ _ها به استقبال شهادت روند  د( آنگاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ وذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد ، انسان

 شرط نداشتن حزن و ترس به ترتیب کدام است؟ « فالخوف علیهم و الهم یحزنون»ی  با توجه به آیه (53

 ایمان به آخرت -انجام عمل صالح  -انجام عمل صالح            ب( ایمان به خدا  –برای آخرت  سعی و تالش –الف( ایمان به آخرت 

 سعی و تالش برای آخرت -انجام عمل صالح  -انجام عمل صالح                            د( ایمان به خدا  –ایمان به آخرت  -ج( ایمان به خدا 

 گردد.  موضوع ........... در پاسخ به سوال ................ مفهوم می« لدنیا اال لهو و لعبو ماهذه الحیاه ا»ی  (از دقت در آیه59

 های مهمی میان دنیا و آخرت وجود دارد؟  چه تفاوت –الف( دنیا سرای بیهوده است و آخرت سرای زندگی 

 ثمر داشت؟بخش و پر توان یک زندگی نتیجه چگونه می -ب( حیات حقیقی برتر ، از آن آخرت است 

 بخش و پرثمر داشت؟ توان یک زندگی نتیجه چگونه می –ج( دنیا سرای بیهوده است و آخرت سرای زندگی 

 های مهمی میان دنیا و آخرت وجود دارد؟ چه تفاوت -د( حیات حقیقی برتر ، از آن آخرت است 

 ، پیام مستنبط از کدام آیات است؟ « ها در دنیا مال نیک انسانسپاس و قبول خداوند از اع»و « نفی نگاه به دنیا به عنوان یک امر مستقل(»55

 «و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هم مومن فاولئک کان سعیهم مشکورا»  -« ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بها»الف( 

 «و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هم مومن فاولئک کان سعیهم مشکورا -ی الحیوان ب( وما هذه الحیاه الدنیا اال لهو ولعب و ان الدار االخره له

 «من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فالخوف علیهم و الهم یحزنون»-« و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهی الحیوان»ج( 

 «من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فالخوف علیهم و الهم یحزنون» -« بالحیاه الدنیا و اطمأنوا بهاان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا »د( 

 بهترین پاسخ به کدام سوال است؟ « و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هم مومن فاولئک کان سعیهم مشکورا» ی  (آیه56

 های مهمی میان دنیا و آخرت وجود دارد؟  شوند؟ ب( چه تفاوت اقبت زندگی خود نمیالف( چه کسانی در این جهان، دچار حزن و ترس از ع

 شود، چیست؟ بخش و پرثمر داشت؟     د( یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می توان یک زندگی نتیجه ج( چگونه می

 (پیروان پیامبران الهی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که : 57

 شوند. باری از گناه با آن مواجه می با کوله –خواهند  الف( از خداوند عمر طوالنی می

 شوند. باری از گناه با آن مواجه می با کوله –بینند  ب( زندگی را محدود به دنیا می

 اند. فراوان به یاد مرگ –بینند  دنیا میج( زندگی را محدود به 

 .اند فراوان به یاد مرگ –خواهند  د( از خداوند عمر طوالنی می



 تهیه و تنظیم : سلیم جوانمردی                               سوال های تستی دین و زندگی  دوم دبیرستان                                     
 

 شود که:  (نهراسیدن خداپرستان حقیقی از مرگ به ترتیب سبب می58

کنند اما به آن دل  کنند و زیبا هم زندگی می گی میگرچه در دنیا زند –تر خدا را مالقات کنند  ای کامل خواهند تا با اندوخته الف( از خداوند عمر طوالنی می

 سپرند. نمی

 سپرند. کنند اما به آن دل نمی کنند و زیبا هم زندگی می گرچه در دنیا زندگی می –کنند تا به درجات برتر بهشت نائل شوند  ب( آرزوی مرگ می

 تر شود. دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان –القات کنند تر خدا را م ای کامل خواهند تا با اندوخته ج( از خداوند عمر طوالنی می

 تر شود. دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان –کنند تا به درجات برتر بهشت نائل شوند  د( آرزوی مرگ می

 رسد.  .......... در ......... به ثمرات آن میشود که هر کس خواستار آخرت باشد و .. مفهوم می« و من اراد االخره...»ی  از دقت در آیه (59

 دنیا  –دنیا ب( برای رسیدن به آن سعی کند، در حالی که به خدا و آخرت ایمان داشته باشد  -الف( عمل صالح انجام دهد و به آخرت ایمان داشته باشد

 آخرت  -د( عمل صالح انجام دهد و به آخرت ایمان داشته باشد رتآخ –ج( برای رسیدن به آن سعی کند، در حالی که به خدا و آخرت ایمان داشته باشد 

 گردد؟  از دقت در کدام آیه مفهوم می« ی او توجه دادن انسان به آفرینش آخرت با دقت در آفرینش اولیه» (55

 خر و عمل صالحا فالخوف علیهم و الهم یحزنونمن امن باهلل و الیوم اال»الف( و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهی الحیوان  ب( 

 «فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء النشأه االخره»د( «   ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی»ج( 

 ست؟ ا« زندگی راستین در توجه به آخرت»و « محدود دانستن مرگ و زندگی به این دنیا»کدام آیات حاوی پیام  (56

 « و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهی الحیوان» -« ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون»الف( 

 «ی الحیوانو ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخره له» -« ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین»ب( 

 «و من اراد االخره و سعی لها سعیها و هم مومن فاولئک کان سعیهم مشکورا»  -« ان هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین»ج( 

 «ن سعیهم مشکوراو من اراد االخره و سعی لها سعیها و هم مومن فاولئک کا»  -« ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون»د( 

 پاسخ ، پیام کدام ایه خواهد بود؟ « آیا خداوند فقط همین دنیا را آفریده است؟»در دیدگاه منکران معاد، هرگاه سوال شود ،  (57

 «و ما هذه الحیاه الدنیا اال لهو و لعب»ب( «           ان الذین الیرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا»الف( 

 «کفروا و کذبوا بلقاء االخره و اترفناهم فی الحیاه الدنیا»د( «                       الدنیا نموت و نحیا ان هی اال حیاتنا»ج( 

 دهند ، ....  کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارند و عمل صالح انجام می« من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا....»ی  با توجه به آیه (58

 رسند.                           ب( سعی و تالششان مورد سپاس و مقبول است. مل صالح خود میالف( در آخرت به ثمرات ع

 شوند. شوند.            د(دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی ج( اجر و پاداششان نزد خداوند محفوظ است و اندوهگین نمی

 


