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بسمه تعالی
کل آموزش و پرورش استان اردبیلاداره

اردبیل) 2(مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 
دوره دوم)س(نمونه دولتی الزهرادبیرستان

ظهر12: ساعت شروعدهم: پایهتجربی:رشتهدینی: سواالت آزمون درس
دقیقه70: مدت امتحان2:تعداد صفحه22: تعداد سؤال: نام و نام خانوادگی

09/10/99: تاریخ امتحان1399ماه دينوبت : شماره صندلی
بارم سواالت ردیف

:تدبر در آیات و حدیث 1
منظور از حق بودن آفـرینش  » ما خَلَقْنَا السّماوات والْأَرض وما بینَهما إِلَّا بِالْحقِّ« با توجه به آیۀ شریفۀ )الف 

آسمان   ها و زمین چیست ؟
به چه چیزهایی سوگند یاد شده است ؟» فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها،ونَفْسٍ وما سواها« در آیۀ شریفۀ ) ب
وا الصّالحات کَالْمفْسدینَ فی أَم نَجعلُ الَّذینَ آمنُوا وعملُ« کدام یک از دالیل ضرورت معاد در آیۀ شریفۀ ) ج 

استنباط می گردد ؟» الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقینَ کَالْفُجّارِ
آنچه پروردگارمان به ما « به کشتگان فرمودند ) صلّی اهللا علیه و آله و سلم (در جنگ بدر که رسول خدا ) د

این حدیث شریفه » . روردگارتان وعده داده بود ، حق یافتیدوعده داده بود ، حق یافتیم ؛ آیا شما نیز آنچه پ
به کدام یک از ویژگی هاي عالم برزخ اشاره دارد ؟

ا منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ الْآخرِ وعملَ صالحا فَلَهم أَجرُهم عنْد ربِّهِم ولَا خَوف علَیهِم ولَ« با توجه به آیۀ شریفۀ ) و
زَنُونَهحی چه کسانی دچار حزن و اندوه نمی شوند ؟» م

5/0

5/0
5/0

5/0

75/0

.مشخص نمایید) غ / ص ( درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را با 2
.مقصود و هدف نهایی ما خداوند است -الف
مربـوط بـه قـدرت    اینکه مسیر درست زندگی  را از راه هاي غلط و خوب را از بد تشخیص مـی دهـیم،  -ب

.اختیار است
.در مقابل دعوت پیامبران براي ایمان به جهان آخرت ، همه به آنها ایمان می آورند -ج
.مربوط به مرحلۀ اول برپایی قیامت می باشد» تغییر در ساختار زمین و آسمان ها « -د
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.در عبارات زیر گزینه صحیح را تشخیص دهید 3
باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند ؟) صلَی اهللا علیه و آله و سلم ( طبق فرمایش پیامبر –الف 

. آنان که فراوان عبادت می کنند -2.  آنان که فراوان به یاد مرگ هستند -1
.ت دریافت پاداش خیرات بازماندگان ؛ مربوط به کدام از ویژگی هاي عالم برزخ اس–ب 
وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا -2وجود شعور و آگاهی  -1
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در سمت چپ یک مورد اضـافی  ( هریک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد ؟4
)است
آثار اعتقاد به معاد) 1از حوادث مرحله دوم قیامت       -الف
مرگ اهل آسمان ها و زمین) 2نترسیدن از مرگ                                                      -ب
کنار رفتن پرده از حقایق عالم) 3بسته شدن دفتر عمر انسان پس از مرگ                           -ج
معادانکار) 4
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.جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید 5
است....................................... اولین گام براي حرکت انسان در مسیر رستگاري و تقرب به خداوند  –الف 

.است » انسان اشاره به پیدایش نخستین « ...............................................یکی از دالیل بر -ب
1

.اصطالحات زیر را تعریف کنید 6
:توفّی –الف 
:برزخ –ب 

1
1

.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 7
منشاء اختالف ها در انتخاب هدف چیست ؟–الف 
.یک مورد از آثار انکار معاد را بنویسید -ب 
.نیست را ذکر کنید نمونه اي از کار نیکی که در این دنیا قابل پاداش ) ج 

)مورد2ذکر .( برخی از شاهدان و گواهان روز قیامت را نام ببرید) د
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.به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 8
1منظور از تقرب و نزدیکی به خداوند چیست ؟–الف 

منظور از نفس اماره چیست ؟) ب9
1

.است آنرا توضیح دهید » برپا شدن دادگاه عدل الهی « پایی قیامت یکی از حوادث مرحله دوم بر ) ج10

1

.ابعاد وجودي انسان را بنویسید و با هم مقایسه کنید) د11

1

و ضرورت وجود معاد را توضیح » آفرینش استعداد ها و سرمایه هاي مختلف در وجود انسان« رابطه میان ) و12
.دهید

1
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