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 5/2 زیر به سواالت پاسخ دهید: تدبر در آیات و حدیثبا  الف

 

بهه دهداد دیهد ار دو مهوود      "حَيَاتُنَا الدَُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلََّا الدََّهْرُا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلََّ" فهشری هیآ .1

 مرگ اشاور داود؟

أَدْ نَجْعَلُ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ دَالْمُفْسِدِینَ فِي " ه شریف یهیل ضرووت معاد دو آالدداد یک از د .2

 ؟ ردد استنباط مي "الْأَوْضِ أَدْ نَجْعَلُ الْمُتََّقِينَ دَالْفُجََّاوِ

آنچه پروود اومان به مها وعهدر دادر بهود ق حه      ":به دشتگان فرمودند صدو جنگ بدو ده وسول خدا  .3

این حدیث شریفه به دهداد یهک از    "شما نيز آنچه پروود اوتان وعدر دادر بود ق ح  یافتيد. ؛ آیایافتيم

 ؟های عالم برزخ اشاور داود ویژ ي

  "حَدیثاً هللمَن اَصدَقُ مِنَ ا یبَ فيه والوَلَيَجمَعَنََّكُم اِلَي یَودِ القيامه "باتوجه به آیه  .4

قطعاً شما وا دو ووز قيامت جمع ميكند ده شكي دو آن خداوند دسي ده هيچ خدایي جز او نيست. او )

 :(نيست و چه دسي دو سخن  فتن از خدا واستگوتر است؟

 چيست؟ قيامت بودن حتمي و قطعي علت (الف

 داود؟ اوتباط عقلي قاعدر دداد با آیه این (ب

  

:را با کلمات مناسب پر کنید ی خالیهاجا ب  5/1 

 

 ................................................... استمنشا اصلي اختالف دو اهداف  .5

 تغيير دو ساختاو زمين و اسمانها مربوط به مرحله ................ قيامت است. .6

 ................. پس از مرگ به دیداو خانوادر خویش مي آیندب مقداوحس بر مومنان ع: داظم اماد فرمودر به .7

 وا مطرح دردر است. ......................قرآن پس از ایمان به خدا ایمان به  .8

 است. ............................اولين  اد برای حردت انسان دو مسير تقرب به خداوند  .9

 

 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 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 1دین  و زندگینام درس: 

 زینب صلح جو نام دبیر:

 04/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 1 گزینه درست و غلط را مشخص کنید: پ

 

 غلط  دوست           . ق نزدیكي مكاني و حقيقي استنزدیكي و تقرب به خدا .11

چون فقط به فكر آباد ساختن سرای  های مادی از دنيا نداوند ک با انتخاب خدا ق نيازی به بهررافراد زیر .11

 دوست       غلط                                                    .    آخرت هستند

 تنها دم نه هایش خواسته به يدستياب استق طلبي نهایت بي - چون انسان داوای استعدادهای نامحدود .12

 دوست      غلط                               .    هم مي شود افزون ده شود نمي

 دوست      غلط       ق پيامبران الهي قراو داوند. واس همه شاهدان قيامت دو .13

 

 6  :دهید جواب کوتاهزیر به سواالت  ت

 

 است؟ مشترک ظاهرا دود و اول مرحله دو قيامت برپایي هنگامه دو حادثه دداد .14

 هریک از ایات زیر به دداميک از شاهدان و  واهان قيامت اشاور داوند:  .15

 الف: اليود نختم علي افواههم و تكلمنا ایدیهم و تشهد اوجلهم بما دانوا یكسبون       

 ب: و ان عليكم لحافظين دراما داتبين یعلمون ما تفعلون

 :حات زیر وا تعریف دنيدالاصط .16

 :توفَّي (الف

 :اعمال ماتقدد ب(

 هریک از مواود زیر مربوط به دداد سرمایه انسان است؟ .17

  الف( ال اَقْسِمُ بالنَّفس اللَّوامه

 ب( اِنَّا هَدینارُ السَبيل اِمّا شادِراً وَ اِمّا دفووا

 ج( وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْهَمَها فُجُووها و تقواها

 دليل امكان معاد اشاور داود:هر یک از مواود زیر به دداد  .18

 ن:    آداستان اصحاب دهف و حضرت عزیر نبي ع)اوميا( دو قر الف:

 اشاور به داستان خلقت حضرت ادد ع و حضرت مسيح ع: ب:

 هر یک از مواود زیر به دداد نشانه اوتباط دنيا با زند ي پس از مرگ اشاور داود: .19

                               ینبوا االنسان یوميذ بما قدد و اخر:       الف:

 :دعای خير و انفاق و صدقه برای اموات ب:

 

جواب کامل دهید: زیر به سواالت ث  5 

 

 هدف وجود داود؟ باچه وابطه ای ميان سرمایه ها و توانایي ها  .21

 تواند  ریبان معاد باووان وا بگيرد؟  چگونه پيامدهای انكاو معاد مي .21

 حكمت الهي است توضيح دهيد. قاز جمله دالیل ضرووت معاد .22

 و دو نمونه مثال بزنيد. توضيح دهيدوا  "اعمال ما تاخر "بر اساس حدیث وسول خدا ص .23

 نامه عمل انسان دو قيامت با نامه های ثبت شدر دو دنيا چه تفاوت اساسي داود؟ .24

 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 5/2زیر به سواالت پاسخ دهید: آیات و حدیثتدبر در با  الف

 منکران معاد 1

 معاد الزمه عدل الهی 2

 سخن گفتن پیامبر ص با کشته گان جنگ بدر 3

4 
 چون از خدا راستگوتر نداریم الف(

 دفع خطر احتمالی الزم است ب(

 5/1:را با کلمات مناسب پر کنید ی خالیهاجا ب

 تفاوت در بینشها و نگرشها 5

 مرحله اول قیامت 6

 فضیلت هایشان 7

 معاد 8

 شناخت انسان 9

 1گزینه درست و غلط را مشخص کنید: پ

 غ 10

 غ 11

 ص 12

 غ 13

 6 :دهید جواب کوتاهبه سواالت زیر  ت

 نفخ صور)دمیده شدن در صور اسرافیل یا شنیده شدن صدای مهیب( 14

 اعضای بدن انسان الف( 15

 فرشتگان الهی ب(
 به طور تمام و کمال روح را دریافت کردنالف( 16

 .شود امنه برخی از اعمال محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده آنها بسته مید ب(
 نفس لوامه الف( 17

 اراده و اختیار ب(

 شناخت نیکی و بیزاری از بدی ج(
 هایی از زنده شدن مردگان نمونه الف( 18

 پیدایش نخستین انسان ب(
 وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا الف( 19

 دریافت پاداش خیرات بازماندگان ب(

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اول نوبت پایانسؤاالت  کلید

 1دین  و زندگی نام درس:

 زینب صلح جونام دبیر:  

 4/10/1400تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00ساعت امتحان: 

 دقیقه60مدت امتحان: 
 



 

 5به سواالت زیر جواب کامل دهید: ث

20 

هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی 

آنجا که ما بیش از همه سرمایه و استعداد داریم قطعاً هددف و  دارد که حیوانات گیاهان از آن برخوردار نیستند. از 

 .ها باشد مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. پس هدف باید به وسعت سرمایه

21 

گریبان معاد باوران را می گیرد به دلیل آنکه قبول داشتنشان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. این افراد بده  

در هوسها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند پس از زندگی و دلیل فرو رفتن 

 .ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد رفتار آنان به گونه

22 

های  . اگر خداوند تمایالت و گرایش1خداوند حکیم است و الزمه حکمت اواین است که کاری را بیهوده انجام ندهد.

ر موجودات قرار داده ، امکانات پاسخگویی به آنها را را نیز در درون آنها قرار داده است. خداوند انسان را با میل را د

به بقا و جاودانگی آفریده است، همچنین هر انسانی خواستار همه کماالت و زیبایی هاست و ایدن خواسدتن حددی    

پاسخگوی این خواسته ها نیست، پدس بایدد جدای دیگدری     ندارد.)بی نهایت طلب( اما دنیا و عمر محدود انسان ها 

. اگر بنا باشد انسان با همه استعداد های الهی خود، شود و معدادی در کدار   2هایش برسد. باشد تا انسان به خواسته

  نباشد آفرینش این همه استعداد درون انسان چه دلیلی داشته و هدف از آمدن و رفتن او چه بوده است؟

23 

و روش نیکی را در جامعه جاری سازد تا وقتی که در دنیا مردمی بده آن عمدل مدی کنندد  دواب آن      هرکس سنت 

اعمال به حساب این شخص هم گذاشته می شود بدون اینکه از اجر انجام دهندده آن کدم شدود و هدرکس سدنت      

 گذارندد  مدی  نیدز  او حسداب  بده  را آن  بدان عمل کنند گناه یزشتی را در بین مردم مرسوم کند تا وقتی که مردم

 مدل سازی های غلط، ساخت مدرسه مانند: .م کنندک ان عامل گناه از اینکه بدون

24 

 در انسدان  عمدل  نامده مدا  اامه های این دنیا صرفاً گزارشی ازعمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است ن

انسان در قیامت حاضدر مدی    اعمال تمام رو این از دارد، دربر را آن حقیقت و عمل خود که است ای گونه به قیامت

 .شود و انسان عین اعمال خود را می بیند

 امضاء:  زینب صلح جو  نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


