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. است. دوره -1  کار و تالش جدّی ی جوانی، زمان ..............

 محدود رسد..... است و خیلی زود به پایان میزندگی دنیا ......... -2

اعتقاد ما به زندگی پس از مرگ، یکی از اصول دینی ماست که  -3
. نام دارد. ............. 

 معاد

. پا می گ، بهبعد از مر -4  جهان جدیدی گذاریم..................

. در این دنیا رسیدگی خواهد شد. -5  رفتار ما پس از مرگ، به حساب ...........

. فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. -6  این دنیا مردم در .............

. نیست. -7  ندگیپایان ز قرآن کریم می فرماید که مرگ، .............

رفته قدرت و  ی زندگی، دوران کودکی است که رفتهاولین مرحله -8
 یابد.نیروی ما افزایش می

 غلط

و در آن، به آینده  ی جوانی زمان کار و تالش جدّی استدوره -9
 کنیم.بیشتر فکر می

 صحیح

ت و پس از آن، زندگی ما پایان آخرین مرحله از زندگی، مرگ اس -10
 یابد.می

 غلط

تر از این جهان انگیزتر و شگفت، بسیار بزرگجهان پس از مرگ -11
 است.

 صحیح

رسد و وارد ان آخرت نیز، یک روز به پایان میزندگی در جه -12
 شویم.ی دیگری میمرحله

 غلط

 صحیح مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. -13

نیک انجام دهند، برای همیشه  کسانی که ایمان بیاوند و کارهای -14
 در بهشت خواهند بود.

 صحیح

ن است که تعجب کسانی که نسبت به قیامت شک دارند از ای -15
 «ها را دوباره زنده کند؟تواند مردهخدا چگونه می»

 صحیح

ی از بررسی مراحل زندگی انسان )تولّد تا مرگ( به چه سؤال مهم -16
 رسیم؟می

 یابد؟پایان میآیا زندگی ما با مرگ 

آیا زندگی ما با مرگ »ه قرآن کریم در پاسخ به این سؤال ک -17
 فرماید؟چه می« یابد؟پایان می

-یمرگ، پایان زندگی نیست و ما پس از مرگ، پا به جهان جدیدی م
انگیزتر از این جهان است. زنگی تر و شگفتگذاریم که خیلی بزرگ

 اصلی ما در آن جهان خواهد بود.

عاقبت کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند چه  -18
 خواهد بود؟

 برای همیشه در بهشت خواهند بود.

 به آتش جهنم گرفتار خواهند شد. سرانجام کافران و مجرمان در جهان آخرت چگونه است؟ -19
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ماجرای یکی از کافران که درباره ی زندگی پس از مرگ با  -20
 و کرد چه بود؟پیامبر)ص( گفت و گ

در زمان پیامبر )ص( یکی از کافران، استخوان پوسیده ای را نزد پیامبر 
خدا آورد. آن گاه، استخوان را با دستان خود نرم و خرد کرد و به پیامبر 

یک مشت استخوان گفت: ای محمد! آیا پس از آن که مردیم و به 
 شویم؟تبدیل شدیم، دوباره زنده می

ی از کافران که درباره ی زنده شدن پس از خداوند در پاسخ یک -21
ی یاسین ی مبارکهمرگ، از پیامبر )ص( سؤالی پرسیده بود در سوره

 چه فرموده است؟

کند؟ بگو همان های پوسیده را زنده میچه کسی استخوان»فرموده: 
 «ها را در آغاز آفریده است.کسی که آن

 ی که به قیامت شک دارند چیست؟مشکل اصلی و تعجب کسان -22
آنان از این است که شمارند. تعجت دا را خیلی کم میها قدرت خآن

ها ای به آنو جان تازه هارا دوباره زنده کندتواند مردهخدا چگونه می
 ببخشد.

ی نازعات، در پاسخ افرادی ی مبارکهسوره 27ی خداوند در آیه -23
 فرموده است؟که به قیامت شک دارند چه 

ی شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که آیا آفرینش دوباره
 خدا آن را برپا کرده است؟

 ی جوانی چگونه زمانی است؟دوره -24

-تر فکر مییش(زمان کار و تالش جدّی است و در آن به آینده ب1

 کنیم.
 شویم.رسد و کامل می(عقل ما به رشد کافی می2
 شود.کند و با اجتماع آشنا میدوست خود را پیدا می(انسان، 3
 ها ندارد.زندگی است و تفاوتی با دیگر دورههای (یکی از دوره4

 کند؟نه برای ما توصیف میخداوند، جهان آخرت را چگو -25

 (جهانی بسیار زیبا و پر از رمز و راز1
 تر از این جهانانگیزتر و شگفت(جهانی بسیار بزرگ2
 که برای کافران بسیار ترسناک است. (جهانی3
 رویم.ن جهان که پس از مرگ به آن جا می(جهانی همانند ای4

ی قیامت و زنده شدن مردگان شک یکی از کافران که درباره -26
 داشت از پیامبر )ص( چه سؤالی پرسید؟

هایت را باور زنده کنی تا حرف ما توانی یکی از مردگان را برای(می1
 کنیم؟

اند، یر خاک بودهها زکه پس از سالچگونه خداوند، مردگان را (2
 کند؟دوباره زنده می

 ای را زنده کرده است؟(آیا خداوند تا کنون مرده3
خوان تبدیل (ای محمّد! آیا پس از آن که مردیم و به یک مشت است4

 شویم؟شدیم، دوباره زنده می

را نزد پیامبر )ص( خداوند در پاسخ به مرد کافر که استخوانی  -27
کند سؤال پرسید، این که چه کسی مردگان را زنده میی آورد و درباره

 چه فرمود؟

 (زمانی که مردید خودتان خواهید فهمید.1
 (این کار برای خداوند اصالً سخت و غیر ممکن نیست.2
 ها را در آغاز آفریده است.(بگو همان کسی که آن3
 د؟کنی(چرا به قدرت خداوند شک می4
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دارند و  خداوند در پاسخ به کسانی که نسبت به قیامت شک -28
 شمارند چه فرموده است؟قدرت خدا را خیلی کم می

(آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا 1
 کرده است؟

 آفریند؟ها را میاید که خداوند چگونه انسان(آیا تاکنون اندیشیده2
گویید در حالی که از ن میی زنده شدن مردگان سخدرباره(چگونه 3

 آن هیچ آگاهی ندارید؟
دانید؟ پس کمی صبر کنید تا به چشم (آیا قدرت خدا را کم می4

 خودتان آن را ببینید.

 

 (3ی )گزینه -27                     (4ی )گزینه -26                     (2ی )گزینه -25        (         1ی )گزینه -24
 (1ی )گزینه -28

 

 تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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