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 نام و نام خانوادگی: 

  دهم ریاضی، تجربی و انسانی مقطع و رشته:

 شماره داوطلب:

  تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 21اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 ن و زندگیدینام درس: 

 آقای یزدی نام دبیر:

 21/22/2931: امتحان تاریخ

 صبح 8: ساعت امتحان

 دقیقه 57مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

در چه صورتی انسان « و آن کسی که به سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداشی داد خواهد شد»ی  ی کریمه از آیه 1

 اخروی برسد؟ تواند به اهداف می

1 

 1 تر باشد؟ تواند کامل های انسان چه هدفی می با توجه به ویژگی 2

 های انسان اشاره دارد؟ هر یک از آیات زیر به کدام یک از سرمایه 3

 تَقْوَاهَا وَ فُجُورَهَا أَلْهَمَهَا سَوََّاهَا مَا وَ نَفْسٍ وَالف( 

 کَفُوراً إِمََّا وَ راًشَاکِ إِمََّا السََّبِیلَ هَدَیْنَاهُ إِنََّاب( 

 اللََّوََّامَهِ بِالنََّفْسِ أُقْسِمُ ال وَج( 

57/0 

 1 «ترین دشمنی تو، همان نفسی است که در درون توست دشمن»ی نفس فرمود:  در مورد کدام مرتبهحضرت علی )ع(  4

 1 شود؟ ها می گیری ی ما در تصمیم آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده 7

 1 از مرگ چیست؟)ص( مبر اکرم تعبیر پیا 6

 7/0 کدام بعد از وجود انسان دائم در حال تجزیه و تحلیل است؟ 5

 1 ی انسان را بنویسید؟ناحرو و ینهای بعد جسما ویژگی 8

 7/0 فرماید؟ امام حسین )ع( مرگ را چگونه تعریف می 9

 1 چه پیامی را درک کرد. توان می«  جَعُونَ تُرْ لَا إِلَیْنَا وَأَنََّکُمْ بَثًاعَ خَلَقْنَاکُمْ أَنََّمَا أَفَحَسِبْتُمْ »ی  ی شریفه از آیه 10

 1 کنیم؟ ما در مواقع خطر از کدام قانونی عقلی پیروی می 11

 1 شود؟ ی اصلی تقسیم می دالیل قرآن کریم در مورد وجود جهان آخرت به چند دسته 12

 1 عدل از صفات الهی را توضیح دهید. 13

 1 وفی روح یعنی چه؟ت 14

 27/1 های عالم برزخ را نام ببرید؟ ویژگی 17

 1 در عالم برزخ حیات چگونه است؟ 16

 1 تأخر چیست مثال بزنید؟آثار ما 15

 61 جمع نمره                                                                    موفق باشید. 
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 پاسخ نامه سواالت

  

 وری اسالمی ایرانجمه

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 دین و زندگینام درس: 

 آقای یزدی  نام دبیر:

 21/22/2931: امتحان تاریخ

 صبح 8: ساعت امتحان

   دقیقه 57مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 1 ها تالش کند. ها را به عنوان هدف اصلی به گزینه و برای رسیدن به آن در صورتی که آن 1

گوی این دو  کنیم بهتر بتواند پاسخ نهایت طلبی او، اگر هدفی را که انتخاب می با توجه به دو ویژگی، متنوع بودن استعدادهای انسان و بی 2

 تر است. باشد آن هدف کامل ویژگی

1 

 الف( گرایش به خیر و نیکی 3

 ب( قدرت انتخاب و اختیار

 ج( نفس لوامه )وجدان اخالقی(

57/0 

 1 نفس اماره 4

خیر، زیرا خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار دارد و در مورد شیطان، کار او وسوسه کردن است و  7

 بندیم. دهیم یا راه فریب را بر او می ی وسوسه می ود ما هستیم که به او اجازهاین خ

1 

 1 شوید. با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می 6

 7/0 عد جسمانی )غیر روحانی(بُ 5

 1 پذیری )متالشی شدن( های بعد جسمانی: دائم در حال تجزیه و تحلیل فرسودگی و تالش ویژگی 8

فرماید: مرگ  بینم و خطاب به یاران خود نیز می فرماید: من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی ن میایشا 9

دهد. پس  های جاوید عبور می های پهناور و نعمت ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی

 ارد که از زندان به قصر منتقل شود؟کدام یک از شما کراهت د

7/0 

 1 هدف و عبث نیست. آفرینش این جهان حکیمانه است و بی 10

 1 دفع خطر احتمالی الزم است. 11

سازند و  کنند. و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکنی خارج می ی اول دالیلی هستند که امکان معاد را ثابت می دسته –دو دسته اصلی  12

 رسانند. ی دیگر، دالیلی هستند که ضرورت معاد را به اثبات می هدست

1 

دهد از این رو خداوند وعده داده است که هر کسی را به آن چه استحقاق دارد  خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی 13

 برساند و حق کسی را ضایع نکند.

1 

 1 گویند. ز مرگ را توفی میدریافت تمام و کمال رو بعد ا 14

 27/1 . وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا3. وجود شعور و آگاهی، 2. وجود حیات، 1 17

 1 کند. شود، ما فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان روح است توفی می های حیاتی بدن متوقف می پس از مرگ گرچه فعالیت 16

گذاری  ماند مانند کتابی که هدیه داده می شود. ما راه و رسم غلطی که بنیان ز حیات ما نیز باز میپرونده بسیاری از اعمال حس بعد ا 15

 شود. می

1 
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