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  9311 دی:  نوبت :  خانوادگي نام و  نام 

 دقيقه 06 :امتحان مدت 1دین و زندگی : درس امتحاني سؤال

  17/16/99: تاريخ امتحان انساني : رشته دهم:  پايه

ردي

 ف
 بارم 9صفحه                                                                                 ســــــؤال شــــرح

 .دیسیبنو امیپ یک ریز اتیاز آ کیهر  یبرا  1

 « کالفجار  نيأم نجعل المتق....»-9

 «  حزنونيو لاهم   هميفلاخوف عل ».... -2

 «فُجُوُرُها وَ تَقواها.وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلحَمَها » -3
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 ؟ ديپاسخ ده «ثایمن أصدق من الله حد و  هیف بیلار  امهیالق ومی یال  جمعنکمیالله لا   اله  الا هو   ل»باتوجه به   2

 خورد؟ یم یسوگند قطع زيبه چه چ هيآ ني: خداوند در ا الف

  چيست؟«   امهيالق ومي یال  جمعنکميل »دليل قطعی بودن عبارت :  ب

 ؟ ستيبودن  معاد  چ یعلت  حتم هي: مطابق با ا ج

                کدام است ؟                                                                                                                    هيا نيقبل ازمعاد درا یموضوع مطرح شده د( 
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 .دییرا مشخص نما ریو غلط بودن عبارات ز حیصح     3

عمر  یدرراه خدا هستند،آرزو یفداکار یمعنا  است که چون آنان اماده  نيخدا پرستان از مرگ به ا دنينترس :الف

 غ             ص                                   خدا بروند.  شيزودتر پ خواهنديوم کنندياز خدا نم یطولان

 . ميکرده ا انيرا ب یحيما است ، عبارت صح  یاز ثبات اندام ها یوخود ما ناش تيثبات هو مييبگواگر  :ب

 غ                     ص                                                                                                                  

مجرد انسان  رياست که درواقع همان بعد غ«من ثابت » رشيپذ ی هيبر پا زيافراد ن نيومقررات جامعه و روابط ب نيقوان : ج

 غ                                             ص                                    باشد .                                                        یم

وجود  یجسمان ريمربوط به بعد غ یهمگ ؛ یودگرگون یريپذ رييواختراع واکتشاف و تغ  یريگ ميوقدرت تصم یاگاه :د

    غ                         ص                                                                            انسان است  .            
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 :  دیرا پر کن یخال یجاها  4

ماند ؛ به  موضوع معاد در  یپاسخ  م ی؛ ب  ايانسان ، در دن یطلب تينها یو ب یبه جاودانگ ليم مييگويم ی: وقتالف

 .   ميپرتو ...................................اشاره دار

 تنهاراه نفوذ  ........................................است   ، دادن  بي(وسوسه کردن وفرب

 در .......................... دارد. شهي: اختلاف در هدف ، ر( ج

                                                                                                                         هستند که ................................................  .  یمومنان کسان ني( : باهوش ترد
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 کشف ارتباط کدام مورد از ستون راست با کدام مورد از ستون چپ اتباط دارد.

 .  )الف: مسجود فرشتگان(داد نتيدر نظرشان زکردند، یم(گناهکاران)را که  یهر کار طان،يو ش»به فرموده قرآن -9

 قوانين و مقررات جامعه(ب: )      وسوسه کردن                                                                                                            -2

 )ج:راه نفوذ شيطان(                                                                              ثابت                                     « منِ » --3

 د: راه گمراهی توسّط شيطان(                                            )                                                                                          نها آراسته شد لتيبه فض -4

 (اتيدرک واقع يیتوانا)و:  
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                                                                     نمره با عدد:                                   نمره با حروف:                                                 نمره تجديد نظر:

 درخشان هاياستعداد آموزشی مرکز
 بابـل بهشتـی شهيـد



 

 

 2ادامه سوالات                                                                 صفحه          

 به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

 ؟ ستيمنظور از حق بودن  نظام خلقت چ-1

  مانهيلا ترجعون  کدام عبارت در مقابل کار حک ناي)افحسبتم  أنما خلقناکم عبثا وأنکم ال یدرعبارت قران -2

 قرار دارد ؟

                                                                           عطا شده  به انسان است  ؟                                                                                                      یاله یها هياز سرما کيبازتابِ کدام   ح،ياز ناصح حيطرق صح صيتشخ-3

 ست؟يانکار معاد چ لياز دلا یکيقران  اتاي با مطابق – 4

اينکه دلهای انسانهای گناهکار، سخت هراسان و چشمانشان از ترس به زير افکنده می باشد، مربوط به  -5

 ؟ کدام مرحله و کدام حادثه روز قيامت می باشد

غلط ؛که موجب  یها یو مد ساز گرانيدر د یواخلاق یانحرافات فکر جاديچون ا یاعمال  یدرمعارف اسلام -6

 چه نام دارد   ؟  شوديپس از مرگ م یگناهان فرد، حت یشدن پرونده  نيسنگ

 ؟ ديکن انيرا ب یکيامکان معاد   لياز دلا -7

 ؟ ديکن انيهدف را ب نيبرتر یهايژگيدو مورد  از و -8
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 . دیپاسخ کامل ده

 نمره 9 ( سه مورد)ذکر هر  ديکن انيرا ب اهانيوگ واناتيتفاوت اهداف انسان با ح الف(

 تفاوت اوّل:-9

 

 تفاوت دوّم:-2

 

 تفاوت سوّم:-3

 نمره 9ح دهيد. ی دهد؟ نام برده و يک مورد را شرب( در مرحله اوّل قيامت چند حادثه رخ م

 

 

 نمره5/9برده و يک مورد را شرح دهيد. موانع رشد انسان را نام  ج(

 

 

 

 نمره 5/9 ؟ ديکن فيرا تعر  «برزخ»و  «  یتوفّ » (د

 

 نمره 5/9معاد ، بر اساس حکمت خداوند را شرح دهيد. ( ضرورت و
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