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  1تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1411 -1411

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :دین و زندگی 6

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :خانم اشرفی

تاریخ امتحان6044/ 64 / 40 :
ساعت امتحان 64 :44 :صبح /عصر
مدت امتحان  04 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

 -1پاسخ کوتاه بدهید:
الف)کافران چه چیزی را عامل نابودی خود می دانند ؟
ب)در قرآن کریم بعد از یکتا پرستی ،درباره ی چه موضوعی بسیار سخن گفته است؟
2/5

ج)منظور از کلمه ی (توفی )درقرآن چیست ؟
د)برزخ در لغت یعنی چه ؟
ر)راه نفوذ شیطان بر انسان چیست؟
 -2نفس اماره انسان را از پیروی از  .....و ....باز می دارد.
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 -3چه تفاوتی میان هدف انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان است؟(دو مورد را بیان کنید)

2

 -4چهار سرمایه ی انسان برای رسیدن به هدف تقرب الهی را فقط نام ببرید.

1

 -5چه معیاری برای انتخاب هدف های اصلی باید در نظر بگیریم؟

1

 -6دو مورد از نشانه ها و دالیل دانشمندان در مورد وجود بعد روحانی انسان را نام ببرید.

1

 -7آثار اعتقاد به معاد را فقط نام ببرید.

1

 -8یک حدیث از پیامبر در باب اعتقاد به معاد را بیان کنید.

1

 -9دالیلی که برضرورت معادداللت دارد را نام ببرید.و یکی را به دلخواه توضیح دهید

2

 -10دو مورد از ویژگی های عالم برزخ را بیان کنید.

1

 -11چرا امامان و پیامبران بهترین گواهان قیامت هستند؟

1

 -12دادن نامه ی اعمال در قیامت را کامل توضیح دهید.

2

صفحه ی  6از6

جمع بارم  61 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دهم انساني

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبیر :خانم اشرفي

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کلید

تاریخ امتحان4111/ 41 / 11 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 41:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

-1پاسخ کوتاه بدهید .
الف – گذشت روزگار
ب-معاد
ج-دریافت تمام و کمال روح
د-فاصله و حائل
ر-فریب و وسوسه
-2عقل و وجدان باز می دارد
 -3صفحه ی  5و  6کتاب درسی
-4عقل -اختیار – فطرت خداجو – وجدان –گرایش به خوبی ها و بیزاری از بدی ها – پیامبران و پیشوایان پاک
-5همسو با میل بی نهایت طلب و استعداد های متنوع انسان را دربرگیرد
-6رویای صادقه و ثابت بودن خود
-7ایجاد شور و نشاط و نترسیدن از مرگ
 -8صفحه ی  33کتاب درسی
-3معاد الزمه ی حکمت الهی  .معاد الزمه ی عدل الهی (.صفحه ی  54و  55کتاب درسی )
 -11وجود حیات  .وجود آگاهی و شعور .وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
-11زیرا ایشان مصون از خطا و اشتباه هستند و دو اینکه ظاهر و باطن اعمال ما را در دنیا دیده اند
-12صفحه ی  74کتاب درسی .
جمع بارم61 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

