
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی درس پنجم

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

حدیث رسول اکرم (ص) که می فرماید: «هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل  1
می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون این که از اجر انجام دهندة آن کم کنند»، با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی

دارد؟

«ینّبؤا اإلنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر»  «حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا» 

«افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ترجعون»  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ ...» 

آگاه شدن انسان از کاستی هاي اعمالش در دورة .................. است و آیۀ شریفۀ .................. به آن اشارت دارد.  2

قیامت – « قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت »  برزخ – « قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت » 

ر »  م و اخَّ قیامت – « ُیَنبَّؤاالنسان یؤمئٍذ بما قدَّ ر »  م و اخَّ برزخ – « ُیَنبَّؤاالنسان یؤمئٍذ بما قدَّ

مطابق آیات قرآن، عبارت شریفۀ  «کّال انّها کلَمۀ هو قائلها»  پاسخ خداوند به چه کسانی است؟  3

مشرکانی که ادعا می کنند خداوند عمر کافی به آن ها نداده است. کافرانی که می خواهند باز راه گذشته را پیش گیرند.

مشرکانی که پس از مرگ، تقاظاي بازگشت دارند. کافرانی که محیط را عامل گمراهی خود می دانند.

پاسخ فرشتگان به کسانی که در برزخ بهانۀ استضعاف در زمین را آورده اند، چیست؟  4

هرگز! این سخنی است که او می گوید. سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر این که مستضعف بودید.

پیش روي شما برزخ است تا روزي که برانگیخته شوید. مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

پیامبر گرامی اسالم فرمودند:«قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند. و فقط نمی توانند پاسخ دهند»  5
خطاب به .................. در جنگ .................. و نشان .................. می باشد. 

منافقان و کفار کشته شده – احد - حیات منافقان و کفار کشته شده – بدر - شعور و آگاهی

بزرگان لشکر کفار کشته شده – احد - حیات بزرگان لشکر کفار کشته شده – بدر - شعور و آگاهی

کالم فرشتگان در برابر کسانی که خود را در زمین مستضعف می دانند، کدام یک از آیات زیر است؟ (با تغییر)  6

مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم.

البته این سخن را از روي علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است این سختی است که او می گوید.

«جاري ساختن سنت نیک در جامعه»، ««اعمالی که پرونده شان بعد از حیات ما نیز باقی می ماند» و «اعمالی که دامنۀ برخی از آن ها محدود به  7
دوران عمر انسان می باشد» به ترتیب بیانگر کدام آثار هستند؟

ماتأخر - ماتأخر - ماتقدم ماتأخر - ماتقدم - متأخر ماتقدم - ماتأخر - ماتقدم ماتأخر - ماتقدم - ماتقدم

پاسخ ستمگران به پرسش فرشتگانی که جویاي احوال آن ها در برزخ هستند، کدام است و نشأت گرفته از کدام ویژگی این عالم است؟  8

اظهار بی خبري از دیدار اخروي - دریافت تمام و کمال روح و جسم

اظهار بی خبري از دیدار اخروي - توقف فعالیت جسم در عین تداوم فعالیت روح

دستاویز قرار دادن استضعاف - توقف فعالیت جسم در عین تداوم فعالیت روح

دستاویز قرار دادن استضعاف - دریافت تمام و کمال روح و جسم

مطابق آیات قرآن، عبارت شریفۀ «کلّا اِنَّها کلمۀ هو قائلها» پاسخ خداوند به چه کسانی است؟  9

مشرکانی که ادعا می کنند خداوند عمر کافی به آنها نداده است. کافرانی که می خواهند باز راه گذشته را پیش گیرند.

مشرکانی که پس از مرگ تقاضاي بازگشت دارند. کافرانی که پس از مرگ تقاضاي بخشش دارند.
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اقرار عزیر نبی (ع) مبنی بر توانایی خدا بر هر کاري، بیانگر کدام یک از دالیل امکان معاد است و میزان دیدار مؤمنان با خانوادة خود  10
پس از مرگ بر چه اساسی است؟

آفرینش نخستین انسان - کیفیت فضیلت هایش  آفرینش نخستین انسان - کمیت فضیلت هایش 

بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان - کمیت فضیلت هایش بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان - کیفیت فضیلت هایش 
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