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 جمهوری اسالمی ایران 

 رستان جاجرماداره کل آموزش و پرورش شه
 

  

 نوبت امتحانی:دی ماه                                حضرت زینب )س( دبیرستان  نام واحد آموزشی:         

 انسانی نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                                رشته:  

سال                  (              نام دبیر:                        ۱سوال امتحانی درس:  دین وزندگی ) 

 ۱۳۹۹_۱۴۰۰تحصیلی: 

 ساعت امتحان:  

 دقیقه        ۴۵قت امتحان  و 

       ۱۵/10/99تاریخ امتحان: 

 ۲       تعداد برگ سوال: 
3۴  

ست  (     )    عالم محضر خدا

 بارم  سؤاالت  
  

  با توجه به آیات واحادیث به سواالت پاسخ دهید :_۱ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:   (134)نساء/《اآلخِرَةِ  وَ الد ُنیا ثَوابُ الل ِهِ فَعِندَ الد ُنیا ثَوابَ یُریدُ کانَ َمن》توجه به آیه یالف(  

           افراد زیرك چه کسانی هستند؟                                                                                                    ( ۱ 

    رترین و جامع ترین هدف چیست؟(ب۲

1 

رَ  وَ  قَدَّمَ  بِما یَوَمئِذ   یُنَبِِّئوااِلنسانُ  》 شریفه ی آیهب(     5/0 ؟دمیکن اشاره برزخ  عالم  های ویژگی از  یک کدام به《 اَخَّ

 / . ۵ ؟ دارد اشاره امتیق ی حادثه  کدام و  مرحله کدام 《الی مَه باًی کَث الجِبالُ کانَتِ وَ وَالجِبالُ االَرضُ تَرُجفُ  ومَ یَ 》هفیشر ی ه یآ ج(   

  درستی یا نادرستی جمالت زیر را با )ص/غ( مشخص کنید :_۲ 

 عمل آن  خالف و  دادم  حق وعده شما به من نیز  وعده داد؛ شما  به خداوند  :گوید می جهنم  اهل به  قیامت روز  در شیطان  الف(   االل 

 کردید
25/0 

 25/0 .دارد را انسانها کامل پاداش و جزا تیظرف انب( این جه 

 25/0 .ج( هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد پرونده زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته می شود 

 25/0 .هاست امت و امبرانیپ ی همه بر ناظر و شاهد امتیق روز در خدا سولد(  

  جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید:  _۳ 

 ۲۵/0 باشد  یم.........................  برزخ و ایدن در انسان یآگاه و شعور عاملالف(   الف 

 . / 5  . داشت نخواهد ..........................  فرو رفتن در  جز یعاقبت « مرگ از غفلت و ..........................   راه» وه، یش نیا  ب( 

 5/0 .دارد نام ..........................    دارد، می باز وجدان و ..........................  پیروی از را   انسان که درونی عامل ج(  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :  _۴ ۴

 /. ۲۵ د؟ دار داللت چیزی چه بر )ع(  نبی  عُزیر تانالف( داس 

   

 ۱صفحه: 

 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر 

 

 

 

 

 انسانی   رشته:                               ( ۱نباله سوال امتحان درس: دین وزندگی ) د 



 

 

 

 

 بارم  سؤاالت  
  

 5/0 ؟ گیردیم  قرار انسانها اعمال سنجش زانیم و اریمع  امامان و امبرانیپ اعمال چرا د یکن ب( بیان 

 ۱     ست؟ یچ یمنظورازتوفج(برزخ در لغت به چه معناست؟  

  به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید :_۵ 

 است؟  بد دنیایی های نعمت به رسیدن برای تالش آیا الف( 

 
۵ ./ 

  پیش در آخرتی که  گویی کنند  می  عمل  ای گونه به خود زندگی  در دارند،  قبول را آخرت  گویند می  اینکه با افراد از برخی چرا(ب 

 نیست؟
1 

 1 ست؟ا الهی عدل ی الزمه  معاد ( چراج 

 1 : دهید توضیح  مثالی با را ماتاخ ر آثار یا و ماتقد م آثار( د 

 1 ( پایان این جهان با چه چیزی همراه است؟به طور اختصار توضیح دهید:ه 

   ارسال کنید   ی درس ششماآیات ابتد  ازصوتی قرائت خود را فایل  _۶ 

 . دعای امام زمان )عج( بدرقه راهتان باد                                                                      

 جمع کل                                             
۱۰ 

 ۲صفحه: 
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