جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :دین و زندگی

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :خانم سهیلی

تاریخ امتحان0931/07 / 70 :
ساعت امتحان 71 : 77 :صبح /عصر
مدت امتحان  07 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

*آیات و روایات
1

آیه شریفه زیر را ترجمه کنید و بگویید به چه مطلب مهمی اشاره دارد؟
12.1

"افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ترجعون"

.

3

باتوجه به آیه شریفه ی زیر  ،دلیل انکار بعضی از منکرین معاد را بنویسید؟
"انسان شک در وجود معاد نداردبلکه  ،اومی خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند".

آیه شریفه زیر به کدام سرمایه انسان اشاره دارد؟
"اناهدینا السبیل اما شاکرا واماکفورا"

52.1

521

آیه شریفه زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟"وما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق"
4

1

521

امام حسین (ع) در دوراهی ذلت و شهادت چه فرمودند؟
521
*جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.هر جای خالی  521نمره)
 -6انسان بایدخود هدف خلقت خود را بشناسد وآن را  ...................وبه سوی آن.....................
 -.پیامبران  .....................و .....................مردمان در طول تاریخ بوده اند.
 -8پایان دنیا با برپایی .....................همراه است.
 -9در قیامت باتابیدن نو ر حقیقت ،واقعیت همه چیز از جمله  ...........و ..............و  ....................انسانها مشخص
می شود.

صفحه  1از .

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

4

*درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید ( .هرمورد )52.1
1

 -15در مرحله اول قیامت انسانها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند.
 -11بنابرگفته امام کاظم تمامی انسانها برحسب مقدار فضیلت هایشان می توانند با خانواده خود پس از مرگ ارتباط داشته
باشند.

 -1.عامل شعور وآگاهی انسان در دنیا روح وی است.
 -13در قرآن پس از توحید درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخن گفته نشده است.
*پاسخ کوتاه دهید.
14

معیار انتخاب صحیح هدف ها باید چگونه معیاری باشد؟

1

11

منظوراز خود حقیقی چیست؟این خود چه ویژگی هایی دارد؟

1

16

نفس اماره چیست؟

1

1.

بعد روحانی چه ویژگی هایی دارد؟

1

*پاسخ کامل دهید.
اثبات کنید چگونه معاد الزمه حکمت الهی است؟

18

19

.

برزخ چیست و نیکوکاران وبدکاران چه جایگاهی در آن دارند؟

121

صفحه ی  2از2
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جمع بارم  06 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :خانم سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحدفلسطین

کليد

تاریخ امتحان9398/97 / 70 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 78:77 :صبح /عصر
مدت امتحان 07 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید)52.1(.
معاد الزمه حکمت اهیی()521

2

گناه کردن در دنیا بدون ترس از قیامت ()52.1

3

اختیار و انتخاب()521

4

هدفمندی آفرینش()521

5

من مرگ را جز سعادت وزندگی را با ظالمان جز ننگ و خواری نمی بینم )521(.

6

انتخاب کند-گام بردارد

7

راستگویی – عاقل ترین

8

قیامت

9

اعمال-رفتار-نیات
-1.ص

-11غ

-13ص

11

غ

14

معیاری که بتوان به وسیله آن هدف های همسو با میل بی نهایت طلب واستعداد های متنوع انسان را مشخص کنیم )1(.

15

خود حقیقی همان شخصیت است.در طول زندگیحاالت گوناگونیپیدا می کند،امامحوری ثابت داردو وابستهبه جسم
نیست

16

میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند ،نفس اماره یعنی فرماندهنده به بدی ها()1

17

توانایی انتخاب و تصمیم گیری –درپی کماالت نامحدود-توانایی تفکر واندیشه باکسب فضائل مقرب درگاه خدا و
مسجود فرشتگان می شودو با کسب رذائل به جهنم می رود.

18

ص  1.کتاب درسی

19

ص  61کتاب درسی

جمع بارم 27:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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