جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

نام دبیر :خانم اشرفی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1044/ 14 / 40 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

ساعت امتحان14 :44 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :دین و زندگی1

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

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:

الف-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1منشا اختالف در انتخاب هدف ها  ....است )0/52( .
 –5بنا بر فرمایش امام علی (ع) دشمن ترین دشمن تو ،همان  ....است که در درون توست )0/52(.
-3قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ ،به نام .....خبر می دهند )0/52(.

1/5

-4در قرآن کریم بعد از یکتا پرستی ،درباره ی هیچ موضوعی به اندازه ی  ....سخن گفته نشده است )0/52(.
-2تنها افراد ....هستند که از وحشت روز قیامت در امان هستند )0/52(.
-6کافران در مورد عدم اعتقاد به معاد می گویند ما را فقط ...نابود می کند )0/52(.
ب-درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید .
 – 1کلمه ی حق در آیه ی (وما خلقنا السماوات واالرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اال بالحق) به معنی هدافدار بودن خلقت آنهاست. .
()0/52

0/55

 _5فقط و فقط انسان با شناخت استعدادهاوسرمایه های خود می تواند به هدف اصلیش که تفرب و نزدیکی به خدا است برسد )0/52(.
_3انسان با بهرمندی از سرمایه های ویژه ی انسانی  ،برای رسیدن به هدف قرب الهی فرصت و زمان نامحدود و تمام ناشدنی را دارد )0/52(.
ج _ارتباط بین ستون الف و ب را مشخص کنید.

الف:
-1ان علیکم لحافظین کراما کاتبین()0/52
-5ینبوا االنسان یومئذ بما قدم واخر()0/52
-3افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا الترجعون()0/52

0/55

ب:
 معاد الزمه ی عدل الهیمعاد الزمه ی حکمت الهیوجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ-حضور شاهدان و گواهان در قیامت

صفحه  1از 2

د-به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .
-1چرا در روز قیامت میزان سنجش اعمال ما ،اعمال پیامبران و امامان است؟ ()0/2

2/5

 -5گفت و گوی انسان با خدا در عالم برزخ نشانه ی چیست؟()0/2
_ 3موانع رسیدن به تقرب و نزدیکی به خداوند چیست ؟(فقط نام ببرید) ()1
-4توفی چیست؟()0/2
ر -گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .
–1در فرایندانتخاب هدف ،کدام آیه ی شریفه مصداق (یک تیروچندنشان )است؟()0/2
( )1قل ان صالتی و نسکی و محیای ومماتی هلل رب العالمین )
()5من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهلل ثواب الدنیا و االخره )
() 3وما خلقنا السماوات واالرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اال بالحق)
()4لقدارسلنارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط)

 _5بین (میل به جاودانگی )و (بی ارزش شدن زندگی چند روزه ی دنیا)و (کفر به آیات پروردگار و لقای او )رابطه ی علیت برقرار است که عنوان
هریک به ترتیب  ...و ...و ....می باشد )0/2(.

1/5

-1علت _معلول _معلول
-5معلول _علت _علت
-3علت _علت_معلول
-4معلول _معلول_علت
 -3نگرانی انسان ها از مرگ ،زاییده ی ...است و این گرایش بیانگر  ...معاد در پرتو ...است)0/2(.
_1میل به جاودانگی –امکان –حکمت الهی
-5قبول واقعیت مرگ –امکان –عدل الهی
-3میل به جاودانگی –ضرورت –حکمت الهی
-4قبول واقعیت مرگ –ضرورت –عدل الهی
س-به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .
 -1چه تفاوتی میان هدف انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان است؟(دو مورد را بفرمایید)()1
-5دو مورد از سرمایه های انسان را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح کامل دهید)1/2(.
 -3با دقت در آیات قرآن در میابیم که انسان داری دو بعد است  .این دوبعد را نام ببرید و ویژگی هرکدام را بفرمایید)5(.

9

-4دو دلیل برامکان معاد را بیان کنید .فقط نام ببرید ()1
 -2در چه مواردی ما از یک قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید(:دفع خطر احتمالی الزم است)؟()1
-6آثار ما تقدم و ما تاخر چیست ؟()1
-7دادن نامه ی اعمال در مرحله ی چندم قیامت رخ می دهد ؟ کامل توضیح دهید )1/2(.

صفحه  2از 2
جمع بارم 16:نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6

نام درس :دین و زندگي دهم

تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

نام دبیر :خانم اشرفي
تاریخ امتحان4111/ 41 / 11 :
ساعت امتحان 41:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الف-جالی خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
-1نوع نگاه و اندیشه انسان
 -2نفس
-3برزخ
-4معاد
-5نیکوکار
-6گذر روزگار
ب-درستی و نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید
-1ص
-2غ
-3غ
ج -ارتباط بین ستون اول و دوم :
-1حضور شاهدان و گواهان در قیامت
-2وجود ارتباط میان عالم دنیا وبرزخ
-3معاد الزمه ی حکمت الهی
د-به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
-1زیراعمل آنها مطابق دستور خدا
-2وجود شعور و آگاهی
-3نفس اماره و شیطان
-4یعنی روح به طور تمام و کمال دریافت می شود .

ر-گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .
2-1
1-2
3-3

محل مهر یا امضاء مدیر

س-به سوال های زیر پاسخ کامل بدهید .
(-1صفحه ی  15و ) 16
 -2عقل .اختیار .فطرت خدا جو .وجدان .بیزاری از بدی ها و گرایش به خوبی ها و پیمبران و پیشوایان پاک و دلسوز (صفحه ی  22تا )31
 -3انسان دارای دو بعد است  .بعد جسمانی و روحانی  .بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد دائم در حال تجزیه و تحلیل است و
سرانجام فرسوده و متالشی می شود .در مقابل بعد روحانی و غیر جسمانی انسان ،تجزیه و تحلیل نمی شود متالشی نمی شود .و بعد از
مرگ باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد (.ص )41
 -4اشاره به پیدایش نخستین انسان .اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان
اشاره به نظام مرگ وزندگی در طبیعت
 -5انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد.سعی می کند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است
پیش آید ،بگریزد .در این موارد از قانون عقلی دفع خطر احتمالی الزم است پیروی می کند.
 -6آثار ماتقدم :دامنه ی برخی اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ ،پرونده ی این اعمال بسته می شود .
آثار ما تاخر:دامنه ی برخی اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان نیست و با مرگ ،پرونده ی این اعمال بسته نمی شود و پرونده ی آن
اعمال حتی بعد از مرگ همچنان باز است.
-7در مرحله ی دوم( ...صفحه ی )76

جمع بارم 66 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

