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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
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 آغاز حیات ابدی انسان با  ................. همراه است.

 کند. قرآن کریم از ................. به نفخ صور یاد می

 گیرد. .................. معیار و میزان سنجش اعمال قرار میاعمال ................ و 

 شود. ارزش شد، دچار ....................... می وقتی زندگی چندروزه برای انسان منکر معاد بی

 در قرآن کریم بعد از ................... درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخنی گفته نشده است.

 شود. ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می .............. و .............. انسان............. ، 

 ترین هدف زندگی انسان، ................... است. ترین و اصلی جامع
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.
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 هدف چیست؟ها در انتخاب  ریشه و منشأ اختالف

 ی انسان الف( ابزارهای رسیدن به هدف                                   ب( نوع اندیشه

 طلبی نهایت ها                                        د( میزان بی ج( میزان کماالت و خوبی

 ی ................... تجلی دارد. در عبارت شریفه« یک تیر و چند نشان»تعبیر 

 «ما خلقناهما اّلا بالحق»ب( «                          ةفعند اهلل ثواب الدنیا و االخر»لف( ا

 «هلل ربّ العالمین»د( «                     لیعبدونما خلقت الّجن و اإلنس اّلا »ج( 

 بهترین گواهان قیامت ............... اند، زیرا ..............

 باشند. ها می ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسانپیامبران و امامان الف( 

 ها می باشند. ب( فرشتگان الهی ـ معیار سنجش اعمال دیگر انسان

 اند. ها را در دنیا دیه ج( فرشتگان الهی ـ ظاهر و باطن انسان

 اند. ها را در نیا دیده د( پیامبران و امامان ـ ظاهر و باطن اعمال انسان

ریق آن استعدادهای گوناگون طهایی است که از  داشتن کدام دسته از استعدادها به دنبال انتخاب هدفدلیل  انسان به

 خویش را به کمال رساند؟

 الف( مادی ـ غریزی             ب( مادی ـ معنوی               ج( طبیعی ـ غریزی                د( طبیعی ـ معنوی
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 سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.به 

 5/0 توفی روح یعنی چه؟ 12

 2از  1ی  صفحه

 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 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 (حافظواحد سرای دانش ) پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دین و زندگینام درس: 

 مرتضی یزدی نام دبیر:

 10/1397 / 02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 
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 نمره 11جمع بارم : 
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 منشأ تفاوت انسان با سایر حیوانات چیست؟

 شود؟ چه چیزی سبب دوری ما از خداوند و فراموشی یاد او می

 دانند؟ چرا خداپرستان مرگ حقیقی را ناگوار نمی

 کنند. های قرآن، چگونه امکان معاد را ثابت می استدالل

 آثار ماتأخّر چیست؟ مثال بزنید.

 ی قیامت است؟ ها در کدام مرحله در هم کوبیده شدن و متالشی شدن کوه

ی قیامت  گیرد، نشان از کدام واقعه اعمال پیامبران و امامان، معیار و میزان سنجش اعمال قرار میکه در قیامت،  این

 ارد؟د

 ؟درک کرد توان می چه پیامی را«  جَعُونَ  تُرْ لَا إِلَیْنَا وَأَنَّکُمْ عَبَثًا خَلَقْنَاکُمْ أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ» ی  ی شریفه آیه تدبر در از
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

21 

 

22 

23 

 

 

 

24 

25 

26 

27 

28 

 زیر را تعریف کنید.اصطالحات 

 الف( نفس امّاره                                          ب( عالم برزخ

 مورد( 3های عالم برزخ را نام ببرید. ) ژگیوی

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

 تَقْوَاهَا وَ فُجُورَهَا أَلْهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفْسٍ الف( وَ

 کَفُوراً إِمَّا وَ شَاکِراً إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ ب( إِنَّا

 اللَّوَّامَهِ بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ ال ج( وَ

 آثار اعتقاد به معاد چیست؟

 های بعد جسمانی و روحانی انسان را بنویسید. ویژگی

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

 بر اساس آیات قرآن، برای اینکه ما از حسرت خورندگان آن جهان نباشیم بایستی در این دنیا چگونه زندگی کنیم؟

 ی قرآن به نظام مرگ و زندگی در طبیعت چیست؟ علت اشاره
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 قیامت 1

 شنیدن صدای مهیب 2

 پیامبران ـ امامان 3

 یأس و ناامیدی 4

 یکتاپرستی 5

 های اعمال ـ افکار ـ نیت 6

 نزدیکی و تقرب به خدا 7

 2گزینه  8

 1گزینه  9

 4گزینه  10

 2گزینه  11

 گویند. دریافت تمام و کمال رو بعد از مرگ را توفی می 12

 سایر حیوانات های خاص انسان و تمایز او از ویژگی 13

 شود. ها سبب دوری ما از او و فراموشی یاد او می گاهی غفلت 14

 سپرند. کنند، اما به آن دل نمی زیرا اگرچه در این دنیا زیبا زندگی می 15

 دهد. امکان معاد را ثابت کرده و آن را امری ممکن و شدنی نشان می 16

ماند مانند کتابی که هدیه داده می شود. ما راه و رسم غلطی که  نیز باز می پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از حیات ما 17

 شود. گذاری می بنیان

 ی اول مرحله 18

 برپا شدن دادگاه عدل الهی 19

 هدف و عبث نیست. آفرینش این جهان حکیمانه است و بی 20

خواند، نفس امّاره یعنی نفس  را به گناه فرا میکند و وی  الف( نفس امّاره: میل سرکشی که در درون انسان طغیان می 21

 هاست. فرمان دهنده به بدی

 مانند. ب( عالم برزخ: میان زندگی دنیایی و حیات اخروی است و آدمیان پس از مرگ وارد آن شده و تا قیامت در آنجا می

 . وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا3. وجود شعور و آگاهی، 2. وجود حیات، 1 22

 الف( گرایش به خیر و نیکی 23

 ب( قدرت انتخاب و اختیار

 ج( نفس لوامه )وجدان اخالقی(

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 (واحد حافظسرای دانش ) پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 دهم ریاضی و تجربی دین و زندگینام درس: 

 مرتضی یزدینام دبير: 

 10/1397/ 02تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 80مدت امتحان: 

http://konkursara.com


 

 

 

 -2گیرد،  ی فعالیت، کار و زندگی را فرا می و شور و نشاط و انگیزه شود پنجره امید و روشنایی به روی انسان باز می -1 24

 انسان دیگر ترسی ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خداست.

 پذیری )متالشی شدن( های بعد جسمانی: دائم در حال تجزیه و تحلیل فرسودگی و تالش ویژگی 25

 باقی ماندن پس از مرگ، آگاهی و حیات دایمیهای بعد روحانی: فنا ناپذیری،  ویژگی

کنیم بهتر بتواند  نهایت طلبی او، اگر هدفی را که انتخاب می با توجه به دو ویژگی، متنوع بودن استعدادهای انسان و بی 26

 تر است. گوی این دو ویژگی باشد آن هدف کامل پاسخ

مسیر با  الهی را تکذیب نکنیم و از مومنان باشیم. همراه و هم برای زندگی در جهان دیگر، چیزی فرستاده باشیم، آیات 27

 دارد دوستی نکنیم. ه ما را از یاد خدا باز میپیامبر )ص( بوده و با افرادی ک

در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با  28

ی جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس. در طبیعت  خواهد تا به مطالعه کنند می ه میناباوری به معاد نگا

 بپردازند تا این مسأله را بهتر درک کنند.

 امضاء:    مرتضی یزدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11جمع بارم :

http://konkursara.com

