
 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 آیات زیر پیرامون چه موضوعی در کتاب آورده شده است.)مختصر و مفید(:

 وَتَقْوَاهَا ........... فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا الف( 

 َحدِيثًا ....... اللََّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ ب( 

1 

2 

 درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص/ غ( مشخص کنید:

الف( انسان بايد خود هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب و به سوی آن گام بردارد. درست مانند حیوانات 

 که به صورت غريزی به سوی هدف خود حرکت می کند)          (

 به قدرت اراده و انتخاب اشاره دارد )      ( « کَفُورًا  وَإِمََّا شَاکِرًا إِمََّا السََّبِیلَ هَدَيْنَاهُ إِنََّا» ب( آيه 

 ج( اشاره به پیدايش نخستین انسان از استدالل های ضرورت معاد است )        (

 د( اولین حادثه قیامت نفخ صور است )         (

1 

3 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

 کريم بعد از ........................ درباره هیچ موضوعی به اندازه .......................... سخن نگفته است.الف( در قرآن 

 ب( قرآن يکی از داليل انکار معاد را .................... معرفی می کند.

 ....................... نام دارد. ج( تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخالقی در فضای مجازی، جزو اعمالی است که آثار

 د( گواهان و شاهدان در روز قیامت عبارتنداز ....................... زيرا در دنیا شاهد و ناظر بر اعمال انسان ها بوده اند.

2 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 الف( باهوش ترين مومنان از نظر پیامبر اکرم)ص( چه کسانی هستند؟

 درباره معاد است؟ب( داستان عزيز نبی)ع( مربوط به کدام دلیل قرآن 

 ج( کدامیک از آثار اعتقاد به معاد سبب می شود انسان مومن، دارای روحیه فداکاری و شهادت طلبی باشد؟

 د(دو مورد از تفاوت های انسان با ساير موجودات در نحوه ی رسیدن به هدف  را بیان کنید.

2 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهم ریاضی و تجربی 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 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (1)دین و زندگی نام درس: 

 علیزاده یونس نام دبیر:

 16/1311 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 60:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 
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 نمره 10جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

5 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید:

 به کدام دلیل درباره ضرورت معاد اشاره دارد؟« أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ »( آيه شريه ی 1

 الف( معاد الزمه ی عدل الهی                                                     ب( معاد الزمه ی حکمت الهی 

 ج( امکان معاد                                                                          د( در صورت انکار معاد

 نی را نیز که معاد را قبول دارند می گیرد و دلیل آن ................. است؟آثار و پیامدهای غفلت از مرگ گريبان کسا -2

 ب(  سرگرم شدن آن ها به هر کار برای فراموشی معاد نسبت به آخرت               الف( کناره گیری از دنیا و بی تفاوتی 

  عدم ايمان و باور قلبی به معاد د(   د                            ج( بی تفاوتی آن ها نسبت به منکران معا

1 

6 

 عبارات سمت راست با کدام عبارت از سمت چپ مرتبط است.

 الف( شناخت خیر و نیکی و گرايش به آن                                                         )        (تشخیص راه درست زندگی  -1

 ب( سرشت خدا آشنا                                                 )         ( داشتن اهداف متعدد در زندگی -2

 ج( اختیار                                         )         (دوست نزديکتر از من به من است....   -3

 د( عقل                                        ند به نفس و آن که سامان بخشید )       (سوگ -4

 ه( نفس مالمت کننده                                                                                                                    

1 
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید:

 الف( عالم برزخ:

 ب( توفی:

2 
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 به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید:

 و بعد روحانی را يکديگر مقايسه کنید. الف( ويژگی های بعد جسمانی

 ر ماتاخر را با مثال توضیح دهید.ب( آثار ما تقدم و آثا

3 

9 

 به سواالت زیر بر اساس استدالل و دانش تحلیلی پاسخ دهید:

شخصی می خواهد به منظور خدمت به مردم درس بخواند و پزشک شود، در عین حال دست يابی به ثروت و جايگاه  -1

 هم برای او مهم است. او با تالش و تحمل سختی های فراوان به هدف خود می رسد. اجتماعی

 الف( يک هدف فرعی و يک هدف اصلی از متن فوق بنويسید.

 ب( در چه صورت چنین فردی دچار خسران می شود؟

 استدالل کنید چرا بر اساس عدل الهی، وجود معاد ضروری است؟ -2

3 

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف( گرايش به خیر و نیکی

 ب( قطعی بودن قیامت

 الف( غ               ب( ص                  ج( غ                     د( ص 2

 معاد                ب( نشناختن قدرت خدا                ج( ماتاخر              د( پیامبران و امامان -الف( توحید و يکتا پرستی 3

4 

 آنها که فراوان به ياد مرگ هستند و بهتر خود را برای آن آماده می کنند.الف( 

 ب( امکان معاد ) نمونه ای از زنده شدن مردگان(

 ج( نترسیدن از مرگ سبب آماده فداکاری در راه خدا بودن می شود.

 استعدادهای فراوان مادی –روحیه بی نهايت طلبی  –انسان خود بايد هدف از خلقت خود را بشناسد و انتخاب کند  -د( 

 و معنوی

 ( د2( ب                   1 5

 ( الف4( ب                3( ج                2( د                 1 6

7 

الف( عالم برزخ میان زندگی دنیايی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت 

 مانند.در آنجا می 

 ب( گرفتن روح به طور تمام و کمال توسط فرشتگان را توفی می گويند.

8 

الف( دقت در آيات مربوط به آفرينش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است. بعد 

شی می شود. در مقابل، جسمانی مانند ساير اجسام و مواد، دائم در حال تجزيه و تحلیل است و سرانجام فرسوده و متال

بعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تجزيه و تحلیل نمی پذيرد، متالشی نمی شود و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و 

 آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

اعمال بسته می ب( آثار ماتقدم: نتايج و آثار برخی اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ، پرونده ی اين 

 شود مانند نماز و روزه

آثار ماتاخر: بسیاری از اعمال، آثارشان حتی بعد از حیات انسان نیز باقی می ماند، يعنی حتی بعد از مرگ نیز پرونده ی 

 آن عمل همچنان باز است مانند هديه دادن کتاب

9 

 فرعی يا پايان پذير: طلب ثروت يا جايگاه اجتماعیالف( هدف اصلی يا پايان ناپذير: خدمت به مردم            هدف  -1

ب( در صورتی که کسب ثروت و مقام را به عنوان هدف اصلی خود قرار دهد دچار خسران می شود که در اين صورت  -1

 ممکن است بهره ای از دنیا ببرد، اما از آخرت بی نصیب خواهد شد و اين بزرگترين زبان است.

کوکار و بدکار در نزد او يکسان نیست. عدل او اقتضا می کند که شرايطی برای تحقق پاداش و خداوند عادل است. نی  -2

 کیفر واقعی افراد ايجاد کند.

از طرفی ظرفیت اين جهان برای مجازات بسیاری از ستم ها و پاداش ها بسیاری از نیکوکاری ها محدود است و از طرف 

 ای کامل محدود است.ديگر عمر انسان ها برای دريافت پاداش و جز

 پس با توجه به عدالت خداوند، وجود جهان ديگر الزم و ضروری است تا همه به پاداش و کیفر کامل عمل خود برسند.

 امضاء:  یونس علیزاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 0311-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 (0دین و زندگی)نام درس: 

 یونس عليزادهنام دبير: 

 01/0311/ 10تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  10:11ساعت امتحان: 

 دقیقه04مدت امتحان: 
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