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               بسم ا� الرحمن الرحیم

 دقیقه۷۰ )  دهم رشته ( انسانی)  عطیه   مدت : ۱سوال امتحان  " ترم اول"  دین وزندگی ( 

الف ) آیات و روایات
 نمره )۲ - هر یک از آیات زیر در ارتباط با چه موضوعی بیان شده است؟ (  ۱

الف ) کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ....
ب ) ام نجعل المتقین کالفجار ....

ج ) وان الدار اآلخره لهی الحیوان .....
د  ) فالهمها فجورها و تقواها .....

 -  آیه 《 و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم》 به کدام یک از آثار بهره۲
)۰/۵گیری از عقل اشاره دارد؟( 

 نمره )۱/۵( ب ) عبارات صحیح یا غلط رامشخص کنید. 
 - اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.  ص - غ۳
 - اگر جهان دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند بر نظام حکیمانه خداوند ایراد۴

وارد می شود.ص - غ
 - نامه عمل انسان گزارشی از عمل انسان است که به صورت کلمات و نوشته در آمده است.  ص - غ۵

 نمره )۱/۵( ج ) جای خالی را باکلمات مناسب تکمیل کنید. 
 -  نمونه هایی از رویاهای صادقه را قران کریم در ماجرای ......... ذکر نموده است که خود دلیلی است بر ....... رویاهای۶

راستین از دیدگاه قرآن.
 - نفس اماره انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی از ..... و ...... باز می۷

دارد.
  - در روز قیامت اعمال ....... و ........ معیار و مالک سنجش اعمال قرار می گیرد.۸

 نمره )۳( د ) سوال کوتاه جواب 
  - کسب فضیلت ها و رذیلت های اخالقی توسط روح انسان هر کدام چه نتیجه ای دارد؟۹
 - نشانه های" شعور و آگاهی انسان " در عالم برزخ را نام ببرید.۱۰
 - " با هوش ترین مومنان "از دیدگاه رسول خدا چه کسانی هستند؟۱۱
 -منظور از تقرب و نزدیکی به خداوند چیست؟  ۱۲
 - حوادث مرحله اول قیامت را نام ببرید.( دو مورد )۱۳
 - (گفت و گوی فرشتگان با انسان پس از مرگ )و ( زیارت قبور در گذشتگان ) هر کدام نشانه کدام یک از ویژگی های عالم۱۴

برزخ است؟

 نمره )۱( و ) اصطالحات زیر را تعریف کنید. 
 -  الف ) توفی۱۵

        ب  ) نفس لوامه

د ) پاسخ تشریحی
 نمره )۱ - آیا نترسیدن خداپرستان از مرگ به معنای این است که آنان آرزوی مرگ می کنند؟توضیح دهید.( ۱۶
۱ -  چگونه ثابت می شود که شخصیت یا " من " انسان وابسته به جسم او نیست؟  توضیح داده و یک مثال ذکر کنید.( ۱۷

نمره )
۱ -  " دو مورد" از تفاوت هایی که میان هدف انسان وموجوداتی همچون حیوانات و گیاهان وجود داردرا بنویسید.( ۱۸

نمره )
۱ -  رابطه میان  " آفرینش استعدادها وسرمایه های مختلف در وجود انسان " و " ضرورت وجود معاد " را توضیح دهید. ( ۱۹

نمره )
 نمره )۱ - ازحوادث مرحله دوم قیامت " کنار رفتن پرده از حقایق عالم " را بنویسید. ( ۲۰
 نمره )۱/۵-  از دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند "اشاره به نظام مرگ و زندگی درطبیعت " را توضیح دهید. ( ۲۱
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