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  تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

  زمان امتحان: «۶۰ دقیقه»

  سال تحصیلی: 1399-1400

   امتحان نیمسال اول

شهرستان بشرویه

  بسمه تعالی

  وزارت آموزش پروش استان خراسان جنوبی

  نام آموزشگاه: امام خمینی(ره)

  مقطع: دوره دوم متوسطه

پایه تحصیلی: دهم

نام درس: دین و زندگی(۱)

رشته ی علوم انسانی

نام دبیر: کبیری راد

کد درس: ۱۱۰۲۰۵

بارم سواالت ردیف

1
 باهوش ترین مؤمنان از نظر رسول خدا (ص)، چه کسانی هستند؟

1

0.75

 یکی از پیامدهای اعتقاد به معاد، نهراسیدن از مرگ است. آیا نترسیدن از مرگ به این معناست که

آنان آرزوی مرگ می کنند؟ اگر اینگونه نیست، به چه معناست؟(یعنی نهراسیدن از مرگ، چه تأثیری

در رویکرد و مواجهه ی آنها نسبت به زندگی و مرگ دارد)
2

1
 امام حسین(علیه السالم) درباره ی مرگ، خطاب به یاران خود چه فرمودند؟

3

1.25

 ویژگی های عالم برزخ را نام ببرید و دو مورد از نشانه هایی که معلوم می سازد انسان در عالم برزخ با

عالم دنیا در ارتباط است را بنویسید. 4

1.5
 آثار «ماتأخّر» به چه اعمالی گفته می شود و چهار مورد از آثار ما تأخّر مثال بزنید.

5

1

 براساس قرآن و روایات از دالیلی که نشان می دهد انسان ها در عالم برزخ نیز دارای درک، شعور و

آگاهی هستند دو مورد را بنویسید. 6

1

 سه مورد از دالیل عقلی که قرآن امکان وقوع معاد را بوسیله ی آن دالیل، اثبات می کند، بصورت

تیتر وار بنویسید. و یک مورد از نمونه های زنده شدن مردگان که قرآن آن را ذکر نموده، بیان کنید. 7



1

 هر یک از موارد دسته ی اول که با اعداد مشخص شده اند با کدامیک از موارد دسته دوم که با

حروف مشخص شده اند، ارتباط دارد؟(یک مورد از گروه دوم اضافی است)

۱) آیه۲۷و۲۸ سوره ص: «أم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض أم نجعل

المتقین کالفجّار» (    )

۲) آیه ۶۹ سوره مائده: «من آمن بالله و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فالخوف علیهم و ال هم یحزنون»(

(

۳) آیه۳سوره انسان: «ما راه راست را به او نشان دادیم، خواه می خواهد شکرگزار باشد، خواه

ناسپاس».(    )

۴) آیه۱۳سوره قیامت: «در آن روز به انسان خبر داده می شود به آنچه پیش از مرگ فرستاده و به

آنچه پس از مرگ فرستاده است».(    )

الف- بسته نشدن پرونده اعمال

ب- ضرورت معاد بر اساس عدل الهی

ج- اعتقاد به معاد

د- ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی

و- وجود اراده و اختیار در انسان

8

1.5
 توضیح دهید که چگونه حکمت الهی، ضرورت وجود معاد را اثبات می کند؟

9

1

 کدامیک از آیات زیر، امکان وقوع معاد را نشان می دهد و کدامیک ضرورت وجود معاد را اثبات می

کند؟

۱) آیه ۷۸ و۷۹ سوره یس: «... گفت کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟بگو

همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید.» (              )

۲) آیه ۲۷و۲۸سوره ص: «آیا گمان کرده اید ما آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند

را با تبهکاران یکسان قرار خواهیم داد» (               )

10

1
 آیا آثار و پیامدهای انکار معاد، ممکن است برای کسانی که معاد را قبول دارند نیز پیش آید؟ چرا؟

11

0.75
 شاهدان و گواهان روز قیامت، چه کسانی هستند؟

12

1.25

 قرآن در آیه ی۱۴سوره مزمل می فرماید: «یوم ترجف األرض و الجبال و کانت الجبال کثیباً

مهیالً»یعنی (روزی که زمین و کوه ها بر لرزه درآیند و کوه ها مانند شن های نرم فرو ریزند). این آیه

به کدامیک از وقایع مربوط به مرحله ی اول قیامت، اشاره دارد؟ توضیح دهید در این واقعه، چه

اتفاقات دیگری رخ می دهد؟

13



1

 هر یک از موارد مذکور در دسته ی اول که با اعداد مشخص شده اند با کدامیک از مواردی که در

دسته ی دوم ذکر شده و با حروف مشخص شده اند، ارتباط دارد؟(یک مورد از دسته دوم، اضافی

است)

۱)حضور شاهدان و گواهان(      )

۲)دادن نامه ی اعمال(      )

۳)زنده شدن همه ی انسان ها(      )

۴)بر پا شدن دادگاه عدل الهی(      )

الف- اعمال پیامبران و امامان، معیار سنجش

ب-و تکلّمنا أیدیهم

ج-آشکار شدن اسرار و حقایق عالم

د-حاضر شدن حقیقت و خود عمل

و- پیچیدن مجدد بانگ سهمگین در عالم(نفخ صور دوم)

14

1
 چرا بهترین گواهان و شاهدان در دادگاه عدل الهی در قیامت، پیامبران و امامان هستند؟

15
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