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 نام و نام خانوادگی: 

  دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 شماره داوطلب:

 1 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

  1دین وزندگی نام درس: 

 هزندی  نام دبیر:

 20/12/6913امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر  8ساعت امتحان

 دقیقه 92مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

توضیح دهید که در انتخاب این هدفها،چه نکاتی برای انسان مهم ،اصلی انسان باتوجه به متن کتاب درخصوص هدفهای فرعی و ۱

 برسد؟است تابه کمال 

۲ 

 ۲ تان را نام ببرید؟فان کتابلدنیا برای رسیدن به کمال ازنظرمودر این سرمایه های انسان  ۲

 ۱ یح دهید؟ضاره یعنی چه؟تونفس امّ ۳

 ۱ نفوذ دیگری در انسان ندارد.ه کارشیطان ....................و.........دادن است و جز این ها را ۴

 ۱ این دنیا چه فرمودند؟جهان پس از  خصوص مرگ ور د ق متن حدیث درکتاب،رسول اکرم)ص(طب ۵

 ۲ .توضیح دهیدهمراه با مثال  وکنید الزم است((را تحلیل قاعده عقلی ))دفع خطر احتمالی  ۶

 ۱ برای معاد این نشانه ها مهم است؟ آیا قرآن به خلقت سرنوک انگشتان اشاره کرده وخداوند در آیات  چرا شمار به نظ ۷

 ۱ حکیم یعنی چه و الزمه حکمت خدا چیست؟ ۸

 ۱ نظام خلقت خدا وارد است؟ چه نقصی بر چه می شود وعیت جزای ظالم و حق مظلوم ضاگرجهان دیگری نباشد،و ۹

 ۱ معنای لغوی و اصطالحی برزخ را توضیح دهید؟ ۱۱

 ۱ شاهدان و گواهان روز قیامت چه کسانی هستند؟ ۱۱

اشاره به کدام مرحله قیامت دارد ؟حوادث سه گانه ((چیست و  مَِهیلًا کَثِیبًا الْجَِبالُ وَکَانَتِ وَالْجِبَالُ الْأَرْضُ تَرْجُفُ  وْمَیَ معنای آیه )) ۱۲

 بنویسید؟ آن مرحله را تیتروار

۲ 

 موفق و مؤید باشید 

 زندیه

۱۶ 
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 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 دین وزندگی  نام درس: 

 زندیه  نام دبیر:

 20/02/6903امتحان: تاریخ

 صبح  8 : ساعت امتحان

 دقیقه 92مدت امتحان: 

 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

مهم این است که هدف فرعی راجای هدف اصلی قرارندهیم وانقدربه اهداف هردوهدفهای اصلی وفرعی برای مامهم هستند. ۱

 ۱۱دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوندوازرفتن به سوی کمال بازدارند. ص فرعی 

۲ 

 ۲ ۳۱و ۳۳پیامبران وکتاب الهی .۵.وجدانو نفس لوامه۴الهی.فطرت درونی ۳.اراده و اختیار۲.عقل۱ ۲

 بازمیلذتهای زود گذردنیایی به گناه دعوت می کندوازپیروی ازعقل ووجدان انسان رابرای رسیدن به که امل درونی ع ۳

 ۳۳انرانفس اماره یعنی فرمان دهنده به بدی ها می نامند. ص دارد.

۱ 

 ۱ ۳۳وسوسه گردن و فریب ص  ۴

 ۱ ۳۳برای نابودی وفنا خلق نشده ایدو بلکه برای بقا وآفریده وبامرگ ازجهانی به جهان دیگرمنتقل می شوید. ص  ۵

انرا دفع خسران و خطر در استفاده از چیزی در حال و اینده داریم انرا وعوامل به وجود اورنده یعنی اگر پی به وجود اتفاق بدو ۶

ودرهمه این موارد ازین قانون عقل اده،اعالم خطررانادیده نمی گیریمواحتیاط می کنیم ی می در غذامی کنیم..مثال ازوجود سم

 ۵۱ص  پیروی می کنیم.

۲ 

ر زنده وحاضدر معاد اینکه همین جسم دنیایی با جزیی ترین مختصات هرانسانی مختص خود اوست واشاره آن زیرا سرانگشتان  ۷

 ۵۱می شود. ص

۱ 

 ۱ ۵۲هیچ کارازکارهای بیهوده وعبث نیست. صحکمت اینکه خداوندحکیم است ویعنی الزمه کندویعنی کارعبث و بیهوده نمی  ۱

ایراد وارد می  ،برنظام عادالنه خداوندمظلوم را بستاندکه ظالم رامجازات واقعی اش برساندوحق جهان دیگری نباشداگر ۳

  ۵۲صشود.

۱ 

 ۱ ۶۱برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قراردارد.صبرزخ درلغت به معنای فاصله و حائل میان دوچیزاست ودراصطالح  ۱۳

 ۱ ۶۲پیامبران و امامان .فرشتگان اهلی.اعصا و جوارح انسان ص ۱۱

به صورت توده هایی ازشن نرم سخت به لرزه در ایند و کوهها چنان د هم کوبیده شده که ترجمه؛در آن روز که زمین و کوهها ۱۲

 .تغییر در ساختار زمین و اسمانها۳.مرگ اهل اسمانها وزمین.۲.شنیده شدن صدای نهیب ۱اشاره به مرحله اول قیانت؛درآیند.

 ۷۲ص

۲ 
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