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  کذام است؟« ّر گاُ تْار را دیذیذ، تسیار از قیاهت یاد کٌیذ»پیام حذیث شریف:  -1

 تَاى بِ قذست خذاًٍذ دس بشپایی قیاهت پی بشد. خذاًٍذ دس پذیذ آٍسدى بْاس هی با تَجِ بِ قذستالف( 

 ی اًساى اضاسُ داسد. ب( بْاس چَى فصل سٍییذى است ٍ بِ سٍیص دٍباسُ

 ج( هشدُ ضذى صهیي دس صهستاى ٍ صًذُ ضذى آى دس بْاس بیاًگش ًظام هشگ ٍ صًذُ ضذى دس قیاهت است.

 اص جولِ فصل بْاس بیاًگش قذست خذاًٍذی است.ّای خذاًٍذ  ی ًعوت د( ّوِ

  هرگ اًساى ٍ سپس ٍارد شذى اٍ تِ دًیای دیگر شثیِ تِ کذام هرحلِ از هراحل زًذگی اًساى است؟ -2

 ب( سسیذى بِ پیشی ٍ بضسگسالی پس اص جَاًی ٍ ًَجَاًی بشد ای کِ دس ضکن هادس بِ سش هی ِ ًِ هاُ الف( هشحلِ

 د( پطت سش گزاضتي کَدکی ٍ دسک دٍساى ًَجَاًی سضذ دس ضکن هادسج( بِ دًیا آهذى پس اص 

  هْن تریي تفاٍت دًیا ٍ آخرت ترای اًساى چیست؟ -3

 سسذ اها صًذگی دس جْاى آخشت، دائوی ٍ ّویطگی است. الف( صًذگی دًیا هحذٍد است ٍ سٍصی بِ پایاى هی

 جضای ایي تالش ٍ عولب( دًیا دٍساى تالش ٍ عول است ٍ آخشت صهاى گشفتي پاداش ٍ 

 ّای آخشت ّویطگی ٍ ابذی ّستٌذ. ّای دًیایی هحذٍد ّستٌذ ٍلی ًعوت ج( ًعوت

 ی خَبی اص بعضی کاسّایص ًگیشد. ضَد ٍلی دس دًیا هوکي است ًتیجِ دس آخشت اًساى اص ثَاب کاسّایص دس ایي دًیا بْشُ هٌذ هید( 

 ّای زیر اشارُ دارد؟  ایي تیت تا کذام یک از گسیٌِ -4

 ی اًساًت ایي گواى تاشذ؟ چرا تِ داًِ/ کذام داًِ در زهیي فرٍ رفت کِ ًرست؟ 

 ّا سا آفشیذُ است. کٌذ؟ بگَ ّواى کسی کِ آى ّای پَسیذُ سا صًذُ هی اٍ گفت: چِ کسی استخَاىالف( 

 خَاّذ دیذ.ای خَبی کٌذ ًتیجِ اش سا  ب( ّش کس رسُ

 ج( آیا آفشیٌص دٍباسُ ضوا دس قیاهت دضَاستش است یا آفشیذى آسواى کِ خذا آى سا بشپا کشدُ است؟

 د( ّش گاُ بْاس سا دیذیذ، بسیاس اص قیاهت یاد کٌیذ.

  دٍهیي دٍرُ زًذگی ها کذام است؟ -5

 د( بضسگسالی ج( جَاًی ب( ًَجَاًی کَدکی الف(
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  گیرًذ؟ کذام طفت خذاًٍذ را ًادیذُ هی کساًی کِ تِ قیاهت شک دارًذ، -6

 د( سحوت ج( یکتایی ب( هغفشت  الف( قذست

  گَیٌذ. تِ زًذگی تعذ از هرگ زًذگی ............ هی -7

 د( بشتش ج( جٌْوی ب( بْطتی  ضادالف( 

  پیاهثر ترای شخظی کِ تِ قیاهت ٍ زًذُ شذى هردگاى شک داشت، آیاتی از کذام سَرُ خَاًذ؟ -8

 د( سَسُ حج ج( سَسُ صلضال ب( سَسُ تَحیذ  یس الف( سَسُ

  اٍلیي هرحلِ زًذگی اًساى چیست؟ -9

 د( ًَجَاًی ج( ًَصادی ب( ًِ هاُ دس ضکن هادس هاُ دس ضکن هادس6الف( 

  از ًظر قرآى: -10

 ّا دس آخشت با ّن یکساى است ی اًساى ب( صًذگی ّوِ الف( هشگ پایاى صًذگی است

 د( صًذگی دًیا، صًذگی بشتش است آخشت استج( صًذگی اصلی ها دس جْاى 

  ّای کذام دٍرُ از زًذگی است؟ آیٌذُ ًگری از ٍیژگی -11

 د( ًَجَاًی ج( هیاى سالی ب( جَاًی الف( کْي سالی

« ی شوا در قیاهت، دشَارتر است یا آفریٌش آسواى کِ خذا آى را ترپا کردُ است؟ آیا آفریٌش دٍتارُ»عثارت  -12

  هَارد زیر دارد؟اشارُ تِ کذام یک از 

 ب( افشادی کِ ًسبت بِ قیاهت ضک داسًذ ضواسًذ افشادی کِ قذست خذا سا خیلی کن هیالف( 

 ّای الف ٍ ب د( گضیٌِ ی اًساى ّای پَسیذُ ج( ًشم ٍ خشد ضذى استخَاى

 خَاّذ ترای ّویشِ جایش در تْشت تاشذ، اٍ تایذ جسء کذام دستِ قرار گیرد؟  علی هی -13

 د( عالواى ج( داًطوٌذاى ب( داًایاى ًیکَکاساى الف(

 ّای زیر در هَرد قیاهت طحثت ًشذُ است؟  در کذام یک از سَرُ -14

 د( قیاهت ج( صلضال ب( کافشٍى تکَیش الف(

 خذاًٍذ از قیاهت تا ًام یَم الذیي در کذام سَرُ یادُ کردُ است؟  -15

 د( عصش ج( ًصش ب( تَحیذ حوذ الف(
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  زًذگی اطلی ها در کذام جْاى است؟ -1

------------------------------------------------------------------------------------ 

  چِ کساًی در تْشت خَاٌّذ تَد ٍ چِ کساًی گرفتار آتش جٌْن هی شًَذ؟ -2

------------------------------------------------------------------------------------ 

شَین چِ آیِ ای ًازل  زًذُ هیخذاًٍذ در پاسخ آى هرد کِ از پیاهثر پرسیذ آیا پس از هرگ کِ پَسیذین دٍتارُ  -3

 ؟ کرد

------------------------------------------------------------------------------------ 

خذاًٍذ ایي آیِ را در « آفریٌش دٍتارُ ی شوا دشَارتر است یا آفریٌش آسواى کِ خذا آى را ایجاد کردُ است» -4

  پاسخ تِ چِ افرادی ًازل فرهَد؟

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ تِ ترتیة هراحل زًذگی اًساى را تٌَیسیذ -5

------------------------------------------------------------------------------------ 

  .ی زًذگی اًساى را تٌَیسیذ اٍّلیي ٍ آخریي هرحلِ -6

------------------------------------------------------------------------------------ 

  آیا زًذگی اًساى پس از هرگ پایاى هی یاتذ؟ -7

------------------------------------------------------------------------------------ 

  زًذگی ترتر ٍ زًذگی اطلی ها کذام است؟ -8

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .زًذگی در دًیا ٍ آخرت را تاّن هقایسِ کٌیذ -9

------------------------------------------------------------------------------------ 



 

  : جهان دیگر3درس  |های آسمان ششم دبستان  سواالت هدیه

 نام ونام خانوادگی:

  کالس:

  آموزشگاه:

  طراح سوال:

  نوع آزمون:

  زمان آزمون:
5

 
 

 

َاى پَسیذُ ، قیاهت را اًکار هی کرد، تِ پیاهثر چِ قرآى در جَاب تِ هردی کافری کِ تا آٍردى یک هشت استخ -10

 ؟ فرهَد

------------------------------------------------------------------------------------ 

  چِ کساًی ًسثت تِ قیاهت شک دارًذ؟ -11

------------------------------------------------------------------------------------ 

  ، کذام طفت خذاًٍذ را ًادیذُ هی گیرًذ؟ًی کِ تِ قیاهت شک دارًذکسا -12

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟خذا در پاسخ کساًی کِ تِ زًذُ شذى هردگاى در قیاهت شک دارًذ، چِ هی فرهایذ -13
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