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 1399_1400سال تحصیلی                                 دخترانه دنیاي علوم غیردولتی اندبیرست                                                                               

                                                تهران  2آموزش و پرورش منطقه                 

                    نام نام خانوادگی : .............................    

          :نام کالس      

                                                                                                                                                                 :نام درس      

 ١

-1400امتحانات نوبت اول دي ماه 

1399 

 10/99/      تاریخ امتحان :

 هدقیق      مدت امتحان :

  نمره   :

 مهر و امضاي دبیر.............                                                                                             

 صفحه     تعداد صفحات :

 نمره)2(جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف)

 ....................... و .......................... او دارد.اختالف در هدف هاي انسان ریشه در نوع  )1

 ) خداوند ما را صاحب ................... آفرید و مسئول ........................... خود قرار داد.2

 و .................... درخشان تر براي روح انسان میدانند.ن الهی مرگ را ............... براي جسم و تن انسان ) پیامبرا3

 ) قرآن یکی از انگیزه هاي انکار معاد را ............................. معرفی می کند.4

 ) گفتگوي فرشتگان با انسان در برزخ دلیل بر وجود .............. و ...................... است.5

 .................... و ......................... معیار و میزان سنجش اعمال ما قرار می گیرد.اعمال ) 6

 نمره)2(عبارات درست و غلط را مشخص کنید.ب) 

 انسان ها از قائده کلی هدفمند بودن آفرینش مستثنی هستند.  )7

 ) دشمن ترین دشمن ما همان نفس لوا مه اي است که در درون ماست.8

 د منکر بعد روحی انسان هستند.) منکران معا9

 ) ضرورت دفع خطر احتمالی یک ضرورت عقالنی است.10

 ) پرونده ي انسان تا قبل از برپایی قیامت در حال تغییر و تحول است.11

 ) قیامت آغاز حیات ابدي را نوید می دهد.12

 نمره)2(گزینه ي صحیح را انتخاب کنید.ج) 

 آسمان سخن می گوید؟)پیام کدام آیه از تغییر در ساختار زمین و 13

 الف) و ان علیکم لحافظین کراما......                        ب) یوم ترجف االرض و الجبال و کانت ..........

 ج) الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا........                  د) ینبوءاالنسان یومئذ بما قدمت و آخر.......

حرافات فکري و اخالقی مشمول......... است و هدیه کتاب به یک کتابخانه بعد از حیات ما مشمول ) مدسازي هاي غلط و ایجاد ان14

 ................... است.

 ما تاخر -ما تقدم       د) ما تاخر -ج) ماتاخر      ماتقدم –ما تاخر           ب) ما تقدم –الف) ماتقدم 

 حکایت از ....................... نظام آفرینش دارد ناشی از ......... معاد است.ر انسان که ) گرایش به بقا و جاودانگی د15

 ضرورت-امکان     د) حکیمانه بودن-ضرورت     ب) مخلوقیت امکان      ج) حکیمانه بودن–الف) مخلوقیت 

 ) با توجه به آیات و روایات باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند؟16

 کسانی که فرار از مرگ را عین نزدیکی به آن می دانند ب)             آفرینش          فکران در نظام الف) مت

 ج) آنان که فراوان به یاد مرگند                       د) کسانی که زندگی را جز لهو و لعب نمیدانند

 بل آن قرار دارد.درونی در مقا) منع انسان از خوشی هاي زودگذر مربوط به ...... می باشدکه.......موانع رشد 17

 شیطان -شیطان      د) وجدان -نفس اماره       ج)عقل -نفس اماره      ب) راهنمایان الهی -الف) عقل

 ) هدف کامل تر هدفی است که در بردارنده ي چه ویژگی هایی باشد؟18

 سته هاي انسانمحدودیت خوا -الف) عمیق بودن استعدادهاي بشري

 بی نهایت طلبی آدمی –ج) متنوع بودن استعدادهاي انسان       بی نهایت طلبی انسان -واسته هاي بشريب) عمیق بودن خ

 محدود بودن خواسته هاي انسان –د) متنوع بودن استعدادهاي انسان 
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-1400امتحانات نوبت اول دي ماه 
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 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید:د) 

 ؟چه ارتباطی با هدف زندگی دارد» چون که صد آمد نود هم پیش ماست«شعر زیباي ) 19

 نمره)1,5(د.توضیح دهی 

 
 
 
 
 
 
 

 

 نمره)3(هر یک از آیات زیر به کدام یک از سرمایه هاي انسان اشاره دارد؟) 20

 »و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها«الف) 

 »انّا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا«ب) 

 »و ال أقسم بالنفس اللّوامه«ج) 

 نمره)1,5(توبه باقی نمانده است به اهل جهنم چه می گوید؟شیطان در روز قیامت که فرصتی براي ) 21

 

 

 

 نمره)١(شجاعت چگونه به مرحله ي عالی می رسد؟ توضیح دهید.) 22

 

 

 

 

 نمره)١(معاد داللت دارند را نام ببرید.» ضرورت«و » امکان«استدالل هایی که بر ) 23

 
 
 
 

 مره)ن1,5(می شود؟ ، چه نکته اي استنباط»ینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و أخر«از آیه ي شریفه ي ) 24

 

 

 نمره)١٫٥(خداوند در قیامت در پاسخ به دروغ گویی بدکاران با آن ها چه رفتاري می کند؟) 25
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  نمره   :
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 )نمره1,5(زنده شدن همه ي انسان ها در کدام مرحله ي قیامت است؟ توضیح دهید.) 26

 

 

 

 

 نمره)1(توفی روح به چه معناست و در چه زمانی اتفاق می افتد؟) 27

 

 

 

 نمره)1,5(را به ترتیب بنویسید.اتفاقات پنج گانه ي مرحله دوم قیامت ) 28

 

 

 

 

 قوت دختراي گلم خدا 

 و سربلند باشین پیروز

 )داریم (یک نمره امتیازي
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