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 24 سئواالت :تعداد  1:تعداد صفحات

 

  نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 75وقت پاسخگویی: 2/10/96 تاریخ برگزاری:
 ریاضی و تجربی رشته :

 دهم :پایه

  نام درس:

 1دین و زندگی

  احادیثیات و آالف(  

 1 چیست؟ " االخره الدنیا و   ثواب  اهلل  فعند  الدنیا  ثواب  یرید   کان  و من"شریفه  یه یآپیام  5/0

 2 به چه موردی اشاره می کند؟ ( انتبهوا  ماتوا فاذا  نیام  الناس  شریفه ی )حدیث  5/0

 3 ( چیست؟باهلل و الیوم االخر و عمل الصالح فال خوف علیهم و الهم یحزنون یه ی)من امنآشرط نداشتن حزن و اندوه براساس  75/0

 4 لحافظین( به کدامیک از شاهدان دادگاه عدل الهی اشاره دارد؟  علیکم  )انشریفه  یه یآ 25/0

  درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید:ب(  

 5 □غ       □ص            .سیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد مهدف و  5/0

 6 □غ       □ص   .گیرند مانع رسیدن به هدف های اخروی می شود  اگر هدف های دنیوی اصل قرار 5/0

 7 □غ      □ص                      .از دیدگاه پیامبران الهی مرگ گذرگاهی به سوی حیات دیگر است  5/0

 8 □غ      □ص                                            .برزخ به معنای حائل و فاصله میان دو چیز است  5/0

 9 □غ      □ص                                    .و زمین است  ها سمانآاولین حادثه قیامت مرگ اهالی  5/0

  را با کامل ترین و کوتاهترین کلمات پر کنید: جمالت زیرج( 

 10 .می باشد  ......... و ........ دو ویژگی مهم انسان 1

 11 .بعد روحانی انسان.......نمی پذیرد و بعد از مرگ باقی می ماند 5/0

 12 .یکی از انگیزه های انکار معاد ،نشناختن .....است 5/0

 13 .مقدار.......پس از مرگ به دیدار خانواده ی خود میروندانسان ها برحسب  5/0

  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیدد( 

 14 .دو مورد از دالیل قران که بر امکان معاد داللت دارد نام ببرید 5/0

 15 .دو دیدگاه در مورد مرگ را بنویسید 5/0

 16 توفی به چه معناست؟ 5/0

 17 چیست؟منظور از نفس لوامه  5/0

1 

 )کشف ارتباط(ه( هریک از گزینه های سمت چپ با کدام یک از گزینه های سمت راست در ارتباط است؟

 عامل تشخیص راه درست از نادرست       براساس  حکمت الهی     ضرورت معاد
 عدم تساوی مفسدین و مومنین                     نفس اماره                     

 برپایی دادگاه عدل الهی                  قدرت تعقل                      
 عامل درونی دعوت کننده به گناه                       مرحله ی دوم قیامت      

  گرایش به بقا و جاودانگی                                                      

18 

  .تشریحی دهیدبه سواالت زیر پاسخ ز(  

 19 یا وجود شیطان مانع اختیار و اراده در تصمیم گیری ما می شود؟آ 75/0

 20 منظور از نزدیکی و تقرب به خدا چیست؟ 75/0

 21 خداپرستان حقیقی چه کسانی هستند؟ 1

 22 معاد الزمه ی عدل الهی را توضیح دهید 1

 23 با مثال. اثار ماتاخر را توضیح دهید. 1

 24 منظور از نامه ی اعمال در روز قیامت چیست؟ 5/1

16:    جمع نمرات           موفق باشید   
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 رئیس الساداتی نام دبیر:

 

 دین و زندگی  درس: پاسخنامه 

 دهم :پایه  کالس : 24 سئواالت :تعداد 
ریاضی و  رشته:

 تجربی

  بارم

 آیات و احادیث:
 ردیف

عنوان هدف اصلی هم از بهره های دنیوی و مادی در جهت رضای خدا و اخرت خود را افراد زیرک با انتخاب خدا به  0.5
 اباد می سازند

1 

 2 زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زنمدگی حقیقی در جهان دیگر معنا دارد. 0.5

 3 کسی که به خدا ایمان دارد و به روز اخرت ایمان دارد و عمل صالح انجام میدهد. 0.75

 4 منظور ان فرشتگان به عنوان شاهدان دادگاه عدل الهی هستند. 0.25

 5 ص 0.5

 6 ص 0.5

 7 غ 0.5

 8 ص 0.5

 9 غ 0.5

 10 بی نهایت طلبی -متنوع بودن استعداد های انسان 1

 11 تجزیه و تحلیل 0.5

 12 قدرت خداوند 0.5

 13 فضیلت ها 0.5

 14 زنده شدن مردگان-3اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت-2انساناشاره به پیدایش اولین -1 0.5

 15 دیدگاه منکرین معاد        معتقدین به معاد 0.5

 16 توفی: فرشته ی مرگ حقیقت وجود انسان که همان روح است را با تمام و کمال دریافت می کند. 0.5

 17 خود را سرزنش می کند و در صدد جبران برمی اید.و  انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان می دهد 0.5

 ضرورت معاد براساس حکمت الهی= گرایش به بقا و جاودانگی 1
 نفس اماره=عامل درونی دعوت کننده به گناه

 قدرت تعقل=عامل تشخیص راه درست از نادرست
 مرحله ی دوم قیامت=برپایه ی دادگاه عدل الهی

18 

و تنها راه نفوذ او در انسان است و این انسالن است که به شیطان اجازه ی وسوسه کردن  کار شیطان وسوسه کردن 0.75
 می دهد. او فقط وسوسه کننده است و ما باید انتخاب کنیم.

19 

0.75 
 
 

هم باشند ولی هیچ البته نزدیک و تقرب دبه خدا نزدیکی مکانی نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار 20
 نزدیکی به هم احساس نکنند نزدیکی به خداوند یک نزدیکی حقیقی است و دوری از او بدترین دوری است.
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