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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات و احادیث 

1 
اَر اْْلِخرََة لَِهَي الَْحيََواُن لَْو كَانُوا يَْعلَ  ﴿آیه ی  نْيَا إَِّلا لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنا الدا ِذِه الَْحيَاُة الدُّ ، کدام دیدگاه در مورد معاد را بیان  ﴾ ُُمونَ َوَما َهَٰ

 دنیایی چگونه تعبیر شده است؟می کند و در این آیه از زندگی 
1 

2 

 امکان معاد، از کدامیک از آیه های زیر برداشت می شود و اشاره به کدام دلیل دارد؟

 الف( گفت : کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟بگو همان خدایی که آن ها را برای نخستین بار آفرید.

 بیهوده و عبث آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ب( آیا گمان کردیدکه ما شما را 

5.0 

3 
 را : ﴾ َمهيال  كَثيبا   الِْجباُل  كانَِت  وَ  الِْجباُل  وَ  اْْلَرُْض  تَرُْجُف  يَْومَ   ﴿آیه ی 

 ب( بگویید مربوط به کدام مرحله از قیامت است؟                               الف( ترجمه کنید.
1 

 نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید. درست یا 

 5.0 برنامه ریزی انسان باید در بر گیرنده ی اهداف اُخروی و پایان ناپذیر باشد و اهداف دنیوی را در آن نگنجاند. 4

 5.0 اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی به خداست و به همین دلیل خداشناسی سودمندترین دانش هاست. 0

 5.0 پیامدهای انکار معاد، ممکن است برای کسانی که معاد را قبول دارند نیز پیش آید.آثار و  6

 5.0 پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمه ی ایمان به خدا دانسته اند. 7

 .جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کنید 

 5.0 دارای استعداد .................. است و به طور .................. به سمت هدفش در حرکت است.دانه ی گندم  8

 5.0 عاملی درونی که انسان ها را از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد .................. نام دارد. 9

15 
اید، بلکه برای .................. آفریده شده اید و با مرگ از جهانی به جهان دیگر  پیامبر اکرم )ص( می فرماید: برای .................. خلق نشده

 منتقل می شوید.
5.0 

 5.0 عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا .................. وی است که در برزخ توسط فرشتگان .................. می شود. 11

 5.0 صدایی مهیب به .................. یاد می کند.قرآن کریم از واقعه ی شنیده شدن  12

 2از 1صفحه ی 

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

 دهم ریاضی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   3 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1دین و زندگی نام درس: 

 آقای مرشدی نام دبیر:

 12/1331 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان : 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 
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 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
 

 .به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید 

 5.0 این که خداوند آسمان ها و زمین را برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را هم در او قرار داده، نشان دهنده ی چیست؟ 13

 5.0 چه موقع انسان های خداپرست به استقبال شهادت می روند؟ 14

 5.0 بیانگر کدامیک از دالیل اثبات معاد است؟وعده ی خداوند مبنی بر رسیدن انسان ها به آنچه استحقاقش را دارند،  10

 1 بر مبنای سخن امام کاظم)ع(، مؤمن به چه میزان به دیدار خانواده اش می آید و این موضوع نشانه ی چیست؟ 16

 5.0 چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت اند؟ 17

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید 

 5.0 حق بودن آفرینش :  18

 5.0 عالم برزخ : 19

 کشف ارتباط 

25 

 هریک از موارد ستون اول، با کدامیک از گزینه های ستون دوم در ارتباط است؟) یک گزینه در ستون دوم اضافه است (

 ستون دوم ستون اول 

 الف( اعمال پیامبران و امامان، معیار سنجش (حضور شاهدان و گواهان1

 و تکلّمنا ایدیهمب(  (برپا شدن دادگاه عدل الهی2

 ج( آشکار شدن اسرار و حقایق عالم (دادن نامه ی اعمال3

 د( حاضر شدن حقیقت و خود اعمال (زنده شدن همه ی انسان ها4

 ه( پیچیدن مجدد بانگ سهمگین در عالم 
 

1 

 دهید. ( تشریحیکامل )  به سؤال های زیر پاسخ 

 1 ، چه ارتباطی با هدف های زندگی انسان دارد؟ « ماستچون که صد آمد نود هم پیش » شعر زیبای  21

 1 آیا توجه به آخرت، لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟ 22

 1 وجود دارد؟ «هدف  » و  «توانایی ها و سرمایه ها  » چه رابطه ای میان  23

 1 دارد؟توضیح دهید.عدم شناخت قدرت خداوند چه ارتباطی با انکار معاد  24

 موفق و مؤید باشید    مرشدی

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

 سرگرمیو بازی ) لهو و لعب (-اعتقاد به معاددیدگاه  1

2 
 اشاره به پیدایش نخستین انسان–آیه ی الف 

 مربوط به استدالل ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است.-آیه ی ب

3 

در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیند و کوه ها ) چنان در هم کوبیده شوند که ( به صورت توده هایی از   »الف( ترجمه : 

  «شن نرم درآیند

 ب( مرحله ی اول ) تغییر در ساختار زمین و آسمان ها (

4 
اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی برنامه ریزی باید در بر گیرنده ی اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و اهداف -نادرست

 فرعی و تابع آن ها باشند.

 خودشناسی سودمند ترین دانش هاست.-نادرست 5

 برای کسانی که قبول داشتن شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشد، پیش خواهد آمد.-درست 6

 درست 7

8 
مادی دارند، گیاهان به طور طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به طبیعی ) گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود -محدوده ی مادی

 سمت هدف خود در حرکت اند (

 نفس امّاره  9

 بقا-نابودی و فنا 11

 توفّی-روح 11

 نفخ صور 12

 نشان دهنده ی این است که خداوند انسان را گرامی داشته و برای او در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است. 13

 وقتی حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلّت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد 14

 ضرورت معاد : معاد الزمه ی عدل الهی 15

 ارتباط میان عالم برزخ و دنیا-بر حسب مقدار فضیلت هایش 16

 اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظند. چون ظاهر و باطن  17

 به معنای هدفدار بودن خلقت است. 18

 میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آن جا می مانند. 19

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش رانهپس دولتیغیر  دبیرستان
 7981-89سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 7دین و زندگي نام درس: 

 آقای مرشدینام دبیر: 

 72/7981 / 20 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان: 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 
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21 

 ﴾و تکلّمنا ایدیهم ﴿ب( -1

 اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش الف(-2

 ت( حاضر شدن حقیقت و خود اعمال -3

 ث( پیچیدن مجدد بانگ سهمگین در عالم-4

21 

این مصراع به صورت ضرب المثلی در جایی که یک چیز، جامع و در بر دارنده ی چیزهای دیگر است، استفاده می شود.برخی هدف 

بر دارنده ی هدف های دیگر هم هستند و رسیدن به آن ها برابر با دستیابی به سایر هدف ها  های زندگی نیز این گونه اند، یعنی در

 نیز هست.

22 
خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث ایجاد شور و نشاط در زندگی و انگیزه ی کار و خدمت رسانی به 

 ش گرفتن اخالق الهی می شود.و زندگی را تصحیح کرده و باعث در پیمردم است 

23 
هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگ است.اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک 

 مدنظر قرار دهد و به کارهای ارزشمندتری رو آورد.روی می آورد ولی هرجه این سرمایه افزون شود، هدف های بزرگتری را می تواند 

24 

یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند، این است که چنان واقعه ی بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود 

خود می سنجند و چون آن را امری بسیار بعید می یابند، به انکار آن می پردازند.حال آن که با بعید بودن چیزی برای انسان هرگز 

 بودن آن نیست.از این رو، قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند. دلیل بر غیر ممکن

 امضاء:  محمدفخرالدین مرشدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 61:  جمع بارم 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	دین و زندگی 1
	کلید دین و زندگی 1



