
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات و احادیث

 را بنویسید.«  ةرَاالخِ نیا وَالدُ ثوابُ اهللِ ندَعِنیا فَالدُ رید ثوابُیُ ن کانَمَ »پیام آیۀ الف(  1

 دارد؟های انسان اشاره یک از سرمایهبه کدام« إنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبیلَ إمَّا شَاکِرَاً وَ إِمَّا کَفُوراً»آیۀ ب( 

به کدام پیامد اعتقاد به معاد اشاره « االخَر وَ عَمِلَ صالِحاً فال خَوْفٌ عَلَیهِم وَ ال هُمْ یَحزَنون یومُمَنْ آمَنَ بِاهلل وَ الِ» ۀآیج( 

 دارد؟

57/0 

7/0 

57/0 

 نمره( 52/0)هر کدام  را انتخاب کنید. صحیحگزینه 

2 
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است، تنها راه نفوذش بر انسان را که به گمراهی او بینجامد، ................ دشمن قسم خوردۀ انسان که همان شیطان 

 دارد.اعالم می

 الف( غافل کردن از یاد خدا                                          ب( سرگرم کردن به آرزوها

 ا و لذت بخش نشان دادنج( وسوسه کردن                                                         د( زیب

 ؟داردن انکار معاد اشاره یک از آثار زیر به پدیدۀکدام

 الف( غفلت از مرگ                                                      ب( فراموش کردن آیندۀ تلخ

 ها و گناهان                  د( شجاعت و ایثارج( فرو رفتن در گرداب آلودگی

7/0 

 نمره( 52/0)هر کدام های زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی عبارت

 دفع خطر احتمالی واجب نیست.  ،با توجه به اهمیت بحث معادالف(  4

 هاست. عامل تفاوت بین انسان هایش،ها و سرمایهکس با تواناییب( هماهنگی میان هدف و مسیر حرکت هر 

ب میزان و کیفیت هایشان بر حسدفعات و کمیت دیدار در گذشتگان با خانواده ی امام کاظم )ع(،ج( بنا به فرموده

 باشد. هایشان میفضیلت

 یابد. قیقی در همین جهان معنا میچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی حد( زندگی دنیوی هم

اند، از هر خطایی مصون و محفوظاند و ها را در دنیا دیدههـ( پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان

  هستند. بهترین گواهان قیامت

27/1 

 نمره( 52/0)هر کدام جمالت زیر را با پاسخ مناسب کامل کنید. 

 گردد.الف( رشد و کمال انسان و رستگاری او جز با ........................ میسر نمی 7

 ماند.پاداش نمیکارهای نیک او در آن جهان بییک از داند که هیچب( انسان ................... می

 کند.ج( قرآن یکی از دالیل انکار معاد را .................... معرفی می

 آیند.د( بر اساس سخن امام کاظم )ع( اموات مؤمنین بر حسب ..................... به دیدار خانواده خویش می

2 

 2از  1 ۀصفح

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

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد   سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1 دین و زندگینام درس: 

 مرتضی یزدی نام دبیر:

 17/1318 /70امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 78:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 
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 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 دهد که در لغت به معنای .................. است................... خبر میاز وجود عالمی پس از مرگ، به نام ......قرآن کریم هـ(  

 وگوی فرشتگان با انسان در، .................... نشان از وجود .................... است. ز( گفت

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 امّاره نفسالف(  6

 ترین مؤمنانب( باهوش

 ج( عالم برزخ

 تَوَفّی  د( 

7/0 

7/0 

57/0 

7/0 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 شود؟ها میگیریی ما در تصمیم( آیا وجود شیطان مانع اختیار و ارادهالف 5

 باشد؟تواند وابسته به جسم و کالبد مادی ما یا همان حقیقت ثابت انسان نمی« من»( چرا ب

 آثار ماتقدم چیست؟ مثال بزنید.( ج

 هایی که بر امکان معاد داللت دارد را نام ببرید.( استداللد

 ( کدام اعمال بازماندگان در وضعیت درگذشتگان در عالم برزخ مؤثر است؟هـ

 چیست؟کارکرد نفس لوّامه ( و

57/0 

57/0 

7/0 

57/0 

7/0 

7/0 

 دهید. تشریحیبه سؤاالت زیر پاسخ 

8 
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10 

11 

 با توجه به نهراسیدن از مرگ، پاسخ دهید:

 الف( چرا از نظر خداپرستان، مرگ ناگوار نیست؟

 خواهند؟ترسند، از خدا عمر طوالنی میا خداپرستان با اینکه از مرگ نمیب( چر

حکمت الهی پی ها و کماالت نامحدود، چگونه به ضرورت وجود معاد در پرتو با وجود گرایش به جاودانگی و زیبایی

 بریم؟می

 های بُعد جسمانی و روحانی انسان را بنویسید.ویژگی

 چه تفاوتی میان هدف انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان است؟ )ذکر دو مورد(
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 2از 2ۀصفح
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

ای به جهان گام نهاده و به سوی هدف شدههدف نیست و هر موجود بر اساس برنامۀ حساب جهان آفرینش بیالف(  1

 ای در حرکت است.حکیمانه

 قدرت انتخاب و اختیارب( 

 بیرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجرۀ امید و روشنایی به روی انسانج( 

 جگزینه  2

 گزینه د 3

 درستهـ(                درستد(                  نادرستج(                 نادرستب(           نادرستالف(  4

 الف( گام برداشتن به سوی هدف خلقتش 7

 ب(  معتقد به معاد

 ج(  نشناختن قدرت خداوند

 هایشاند(  فضیلت

 هـ( برزخ / حائل و فاصله بین دو چیز

 ز( عالم برزخ / شعور و آگاهی

 کشاند و بدتر از شیطان است.گناه مینفس اماره: نفسی است که انسان را به سمت الف(  6

 کنند.اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میآنان که فراوان به یاد مرگترین مؤمنان: ب( باهوش

شود و تا قیامت در آنجا میج( عالم برزخ: میان زندگی دنیایی و حیات اُخروی قرار گرفته و انسان پس از مرگ وارد آن 

 ماند.می

 گیرد.توفّی: گرفتن کامل روح از جسم که توسط فرشتگان صورت مید( 

 باشد.تواند کاری انجام دهد و انسان مسئول اعمال خودش میخیر، شیطان جز وسوسه کردن نمی( الف 5

که هر کس این را در خود ( زیرا باید در دوران عمر بارها عوض شده و به شخص دیگری تبدیل شده باشد، در حالیب

 یابد که کس دیگر جایگزین او نشده و او همواره خودش بوده است.می

 شود، مانند نماز و روزهآثاری که محدود به دنیا می( ج

 ( اشاره به پیدایش نخستین انسان ـ زنده شدن مردگان ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعتد

 اعمال خیری مانند طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق.( هـ

 کند.آلوده شدن به گناه به عنوان یک وجدان بیدار انسان را مالمت میبعد از ( و

 دانند.سپرند، پس مرگ را ناگوار نمیکنند، اما چون به آن دل نمیکنند و زیبا هم زندگی میندگی میگرچه در دنیا زالف( 8

تر خدا را مالقات کنند و به ای کاملاندوختهها با ب( تا بتوانند در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان

 درجات برتر بهشت نائل شوند.

هایش ها نیست و باید جای دیگری که انسان به خواستهگونه خواستهگوی اینها پاسخچون دنیا و عمر محدود انسان 9

، را به انسان داده و او مشتاق حیات ابدی است نابود شود برسد، اگر جهان دیگر نباشد. در حالی خدا میل به جاودانگی

های مختلف که خدا در وجود او قرار داده خاک این کار با حکمت خدا ناسازگار است. و یا با این همه استعداد و سرمایه

 شود و معادی نباشد.

 )متالشی شدن( پذیریهای بعد جسمانی: دائم در حال تجزیه و تحلیل، فرسودگی و تالشیویژگی 10

 های بعد روحانی: فناناپذیری، باقی ماندن پس از مرگ، آگاهی و حیات دائمیویژگی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه آموزش و پرورش شهر تهران منطقاداره ی 

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 9 دین و زندگینام درس: 

 مرتضی یزدی نام دبير:

 90/9398/  07تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  00:08ساعت امتحان: 

 دقیقه77مدت امتحان: 
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( انسان خود باید هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد، در حالی که گیاهان به 1 11

 کنند.صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می

هایی است ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف( انسان دارای مجموعه2

 که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خود را به کمال رساند اما حیوانات و گیاهان استعدادهای محدود مادی دارند.

 امضاء:                مرتضی یزدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 11جمع بارم :
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