
 

  

 نام:
 نام خانوادگی:

 کالس:
 دهم ریاضی / تجربیپایه: 

 شماره صندلی:

 ه تعالیم باس 

 تهران4اداره آموزش ورپورش منطقه

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا

 1دین و زندگی   درس:

 11/11/71 تاریخ امتحان:

 دقیقه11مدت امتحان: 

 نمره با عدد:              
 نمره با حروف:

 

 بارم سواالت
 درستی  یا نادرستی گزاره های زیر را با ) ص/ غ ( مشخص کنید:

انسان باید خود هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب و به سوی آن گام بر دارد. درست مانند  -1
 )     ( سوی هدف خود حرکت می کنندحیوانات که به صورت غریزی به 

 )     (اصل قرار گرفتن هدف های اخروی مانع از رسیدن به هدف های دنیوی نمی شود. -2

 عامل گرایش به خیر و نیکی در انسان  عقل می باشد . )     ( -3

 )       ( و سر انجام فرسوده می شود. است  بعد جسمانی انسان دائم در حال تجزیه و تحلیل -4

2 

 ت زیر را با کممات مناس  کممی  کنید :جمال

 حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به معنای ............................... خلقت آنهاست . -5

 در قرآن کریم بعد از .................. در باره هیچ موضوعی به اندازه ................. سخن نگفته است. -6

................  اب شده است و هر موجودی به سوی هدفیبرنامه حسآفرینش هر موجود بر اساس یک  -7
 حرکت می کند .

 . هدف و مسیر حرکت هرکس با ................................... هماهنگی دارد -8

2 

 مرکبط است.سمت چپ بارات سمت راست با کدام عبارت ازسواالت جور کردنی: ع

 تشخیص راه درست زندگی )      ( -9

 داشتن اهداف متعدد در زندگی )      ( -11

 )      ( دوست نزدیک تر از من به من است ... -11

 )      ( سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید... -12

 

2 

 به سواالت زیر کوکاه پاسخ دهید: 

این عبارت بیانگر کدام دلیل بر  "عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند.در این " -13
 ضرورت معاد است.

 

نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول در می آوریم، بلکه سر انگشتان آنها را نیز همان گونه " آیه:   -14
 معاد دارد؟داللت بر چه موضوعی در باره " که بوده مجددا خلق می کنیم. 

 

وای درآن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را " از دالیل انکار معاد را در آیه: دو مورد  -15
 کند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است." بنویسید. یکار مان
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 آن شناخت خیر و نیکی و گرایش بهالف( 

 سرشت خدا آشناب( 

 ج( اختیار

 د( عقل

 نفس مالمت کنندهه( 



تکذیب نمی کردیم و ارمان را "ای کاش به دنیا باز گردانده شویم و آیات پروردگبا توجه به آیه: -16
 بایستی در دنیا چگونه عمل می کردیم؟ نان می بودیم "  برای اینکه از حسرت خورندگا ن نباشیم ازمؤم

 دو مورد از شاهدان و گواهان روز قیامت را بنویسید. -17
 گی های برزخ اشاره دارد؟ وارد زیر مربوط به کدام یک از ویژهر یک از م -18

 ب( تلقین مّیت به هنگام دفن          گذشتگان      در الف( زیارت قبور              

 
 به سواالت زیر کام  پاسخ دهید:

 با توجه به عبارت های داده شده ضرورت وجود معاد با حکمت الهی را توضیح دهید.  -19

  عمر محدود در دنیا( –به بقا و جاودانگی  گرایش ها و تمایالت -)حکمت الهی

 را توضیح دهید. در مرحله دوم قیامت الهیبرپا شدن دادگاه عدل   -21

 در دو راهی ذلت و شهادت کدام یک را برگزید؟ و خطاب به یاران خود چه فرمود؟ عامام حسین  -21

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: الف( َتَوّفی:          ب(برزخ:         ج( نفس َاّماره -22

 ِبَما َقدََّم َو أخََّر " به سواالت پاسخ دهید.ُیَنبَّوا اِلانساُن َیوَمِئٍذ "با توجه به آیه:  -23

 مربوط به کدام یک از ویژگی های عالم برزخ است؟الف(             
   ر(برای هر کدام مثال بزنید.خَّم  ما تَأدامنه نامه اعمال انسان تا کجاست؟) اعمال ما تقدَّب(             

 دیدگاه های مربوط به معاد و آثار آنها( ).نمودار مفهومی زیر را کامل کنید -42       
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 گروه دینی و قرآن                     
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 دیدگاه های مربوط به مرگ

                     (الف

           انکار معاد( ب

 نهراسیدن از مرگ



 

  

 79دی ریاضی و تجربی  دینی دهمکلید  -1

 

 بارم سواالت
 درستی  یا نادرستی گزاره های زیر را با ) ص/ غ ( مشخص کنید:

 (    غ)   -1

 (    )ص -2

 (   غ)    -3

 (    ص)     -4

2 

 کنید :جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل 

 هدفمند بودن -5

 معاد -توحید و یکتا پرستی  -6

 حکیمانه -7

 توانایی ها و استعداد هایش -8

2 

سمت چپ بارات سمت راست با کدام عبارت ازسواالت جور کردنی: ع

 مرتبط است.

 د -9

 ج -11

 ب -11

 الف -12
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 به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید: 

 ی است/ دلیلی بر ضرورت معادهمعاد الزمه عدل ال -13

 بر امکان معاد نمونه ای از زنده شدن مردگان/ دلیلی -14

 گناهکاران -متجاوزان  -15

 باید سخن پیامبران را تکذیب نکنیم و به آنها ایمان داشته باشیم  -16
 انساناعضای بدن  -فرشتگان الهی -پیامبران و امامان -17

 وجود شعور و آگاهی+ب(                 دریافت پاداش خیرات بازماندگانالف(    -18
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 به سواالت زیر کامل پاسخ دهید:

خداوند حکیم است و الزمه حکمت خدا این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده نیست. اگر خداوند  -19
تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیاز ها را نیز 

به بقا و جاودانگی دارد و درعالم خارج قرار داده است. خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش 
از نابودی گریزان است. اما دنیا و عمر انسان پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست. بنابراین باید جای 
دیگری باشد که انسان به خواسته هایش برسد.پس باید جهان دیگری برای این منظور باشد که همان 

 آخرت است.

 آماده شدن صحنه قیامت رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال افکار و نیت های انسان ها در ترازوی  -21
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 شناخت خیر و نیکی و گرایش به آنالف( 
 سرشت خدا آشناب( 

 ج( اختیار
 د( عقل

 نفس مالمت کنندهه( 



عدل پروردگار سنجیده می شود. اعمال پیامبران و امامان معیار ومیزان سنجش اعمال قرار می گیرد، 
رچه عمل انسان ها به داده است. از این رو ه زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور 

 راه رو روش آنان نزدیکتر باشد ارزش افزون تری خواهد داشت.

فرمودند: مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و  -شهادت -21
کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدامیک از شما کراهت دارد که از 

 منتقل شود. زندان به قصر

هنگام مرگ فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست توفی می کنند. یعنی به الف( َتَوّفی:  -22
         طور تمام و کمال دریافت می نمایند.

حدفاصل بین دنیا و عالم آخرت را که آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در ب(برزخ:  
         آنجامی مانند.
انسان را برای رسیدن به لذت های  است که عاملی درونییعنی فرمان دهنده به بدی ها. : ج( نفس َاّماره

 زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروی عقل و وجدان باز می دارد.

 دهید.ُیَنبَّوا اِلانساُن َیوَمِئٍذ ِبَما َقدََّم َو أخََّر " به سواالت پاسخ "با توجه به آیه:  -23

 بسته نشدن پرونده اعمال پس از مرگالف(             
دامنه برخی اعمال محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده این اعمال بسته می ب(             

انند شود.)آثار ماتقدم( مانندنماز و روزه. ام پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از مرگ ما نیز باز است. )ماتاخر( م
 آموزش مطالب مفید به دیگران و ادامه انتقال آموزش ها به دیگران و ...

 -نهراسیدن ازمرگ -الف( اعقاد به معاد: ایجاد امید و شور و نشاط -24
 ایجاد یاس و نا امیدی -ب( انکار معاد:  فراموشی و غفلت از مرگ
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