جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1444 -1441

نام درس :معارف 1
نام دبیر :آقای بیاتی

تاریخ امتحان1044/14/ 40 :
ساعت امتحان 0:44 :صبح /عصر
مدت امتحان  04 :دقیقه

ﺳﺆال

ردﻳﻒ

ﺑﺎرم

آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ

/2/2

1

آیه شریفه (یوم ترج ف االرض و الجبال) بیانگر کدام حادثه قیامت است؟

522

/

آیﺔ شری فه (قال رب ارجعون)به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره می کند؟

522

3

آیه شریفه (افحسبتم انما خلقنا کم عبثا و انکم الینا ال ترجعون )به کدام یک از دالیل اثبات معاد اشاره دارد ؟

522

4

چه کسانی از عبارت قرآنی (فال خوف علیهم وال هم یحزنون ) بهره مند می شوند؟

5252

ﻋﺒﺎرات و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

/252

درستی یا نادرستی جملههاي زیر را با )ص /غ( مﺸﺨﺺ کنید.

1

اﻟﻒ

ب
2

اﻟﻒ(منکران معاد برای انسان حقیقتی جزجسم و تن قائل نیستند ) (
ب( دقت در کتابهای مربوط به آفرینش انسان نشان میدهد که انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است ) (
ج( خداپرستان حقیقی از خداوند آرزوی مرگ میکنند تا با گناه کمتری خدارا مالقات کند و به درجات برتر بهشت نائل شوند ) (
د(امام حسین (ع) خطاب به حضرت زینب (س) فرمود:مرگ چیزی نیست مگر پلی که شمارا از ساحل سختی ها به سعادت و
کرامت عبور دهد ) (
6

جاهاي خالی را با کلمات مناسﺐ تکمیل کنید.
اﻟﻒ( حق بودن آفرینش های آسمان ها و زمین به معنای  .....................خلقت آنها است
ب( هرکس با  ................و ..................خاص خود به سراغ هدفی میروند
ج(هدف های  .....................همان هدف های دنیوی هستند
د(اگر ما گوش شنوا داشتیم یا  .....................میکردیم در میان دوزخیان نبودیم
ه)خدای متعال شناخت بدی و زشتی و ...................از آن را در وجود ما قرار داده است

1252

ﺳﺆال

ردﻳﻒ
ج
5

ﺑﺎرم

ﻛﺸﻒ ارﺗﺒﺎط

1 22

مﺸﺨﺺ کنید هر یک از عبارتهاي ستون »الف« با کدامیک از عبارتهاي ستون »ب« در ارتباط است؟

1 22

(هرشماره با دو مورد در ارتباط هست )

الف
 (1ضرورت معاد بر اساس عدل اﻟهی
 (2ضرورت معاد برای اساس حکمت اﻟهی
(3اثبات امکان معاد

ب
اﻟﻒ)گرایش به بقا و جاودانگی
ب)عدم ظرفیت دنیا برای جزا و پاداش
ج)نظام مرگ و زندگی در طبیعت
د)امکان پاسخگویی به تمایالت و نیازها در عاﻟم خارج
ه)قدرت و توانایی خدا
و)عدم یکسان بودند متقین با ناپاکان

د
8

ﺳﺆاﻻت ﮔﺰﻳﻨﻪاي

1

الف( حاضر شدن انسان در پیﺸگاه خداوند مربوط به  .............................است

1

 (1زنده شدن همه ی انسان ها

 (2برپاشدن دادگاه عدل اﻟهی

ب( عبارت شریفه ي قرآنی (یعلمون ما تفعلون ) بیانگر چیست ؟
 (1حضور شاهدان و گواهان

 (2کنار رفتن پرده ی از حقایق عاﻟم

ج( واکنش بدکاران از مﺸاهده ي گواهی اعضاي خویش در قیامت چیست ؟
 (1شگفت انگیز

 (2تهدید آمیز

د( برچیده شدن بساط حیات انسان مربوط به کدام مورد است ؟
 (1تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

 (2مرگ اهل آسمان ها و زمین

ﺳﺆال

ردﻳﻒ
ﻫ
9

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎرم
3252

الف( برزخ:

ب(خداي حکیم :

ج)نفس اماره :

د) آثار مﺄتقدم :

ه)شناخت انسان :

و

ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻮﺗﺎه دﻫﻴﺪ.

15

برترین و جامع ترین هدف زندگی انسان چیست ؟

52/2

11

پندار شیطان چیست ؟

52/2

1/

شیطان چگونه در میان مردم دشمنی و کینه ایجاد میکند ؟

522

13

دو پرسش اساسی که در طول تاریخ ذهن عموم مردم را به خود مﺸغول کرده است چیست ؟

522

122

ﺳﺆال

ردﻳﻒ

ﺑﺎرم

ز

ﺑﺮاي ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

14

چرا خداوند عادل است ؟

12

ویژگی هاي بعد روحانی را بنویسید ؟(سه مورد )

5252

16

با تدبر در آیات قرآنی براي اینکه ما از حسرت خورندگان روز قیامت نباشیم بایستی در این دنیا با هر یک از

122

32/2
1

موارد زیر چگونه رفتار کنیم ؟
آیات الهی  :اي کاش ....................................
پیامبر (ص)  :اي کاش .................................
دوست  :اي کاش .......................................

ﺟﻤﻊ ﺑﺎرم

61
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