
 نجم دارم : نام دبیر به نام خدا : نام ونام خانوادگی 

 دقیقه ۴۰: وقت امتحان  ۲یه دبیرستان شاهد کرمان ناح : نام پدر

 ۱/۱۰/۹۹:  تاریخ امتحان ۱دین وزندگی: نام درس  دهم    : کالس 

 : نمره ۹۹-۱۴۰۰نوبت اول سال تحصیلی انسانی : رشته 

 

 بارم سواالت ردیف

 در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید ۱

 . می کنند  توفیاست ، ..................... را کهحقیقت وجود انسان  فرشتگان . : -۱

 . دارد ........................  ریشه در  اختالف در هدف ها: -۲

 گوترین مردمان در طول تاری    خ بوده اند.   .................عاقل ترین و راست :  -۳

 پایان این جهان با برپایی .................همراه است.  :  -۴

۱ 

۲ 
 ینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشندتعیین کنید گز

۱-   . ن ن پیامبر  با کشته شدگان جنگ صفت 
 سخن گفت 

 . پیامبران پس از ایمان به خدا ،انجام عمل صالح را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند  -۲

 . برزخ درلغت به معناي فاصله وحایل میان هیچ چیز است  -۳

 انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمایم اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند. -۴
ی

 فرشتگان در طول زندگ

 

۱ 

۳  

 گزینه درست را انتخاب کنید:

 با مرگ انسان از دنیا کدام واقعه رخ می دهد؟رسول خدا )ص( دنیا را به چه چیز همانند کردند و  -۱-۳ 

 "انتَبَهوا" -پل گذرگاه -ب( "انتَبَهوا" -خوابی گذرا -الف( 
 "یُهِلکُنا" -خوابی گذرا -د( "یُهِلکُنا" -پل گذرگاه  -ج( 

                               

 "فداکاری در راه خدا" چگونه است و امام حسین )ع( آخرت را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟در نزد خداپرستان حقیقی "زندگی در دنیا" و  -۲-۳

 قصر -آسان تر  -زیبا -ب( سعادت -زیبا  -آسان تر -الف( 
 سعادت -زیبا  -ضروری -د( قصر -ضروری  -ناگوار -ج( 

 عالم برزخ نیست؟ویژگی های  از-۳-۳ 

 وجود حیاتد(             وجود شعور و آگاهیج(             وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیاوزحساب         ب( الف( ر

 

ی که بازماندگان برای درگذشتگان انجام یم دهند تا در عالم برزخ به آنها برسد و در رسنوشت آنها تأثیر بگذارد. - ۴-۳  عمل خیر

 د(همه موارد            طلب مغفرتج(          دادن صدقهب(        انفاق               الف(   

 
 از انگیزه های انکار معاد را چه چیزی معرفی می کند؟ کدام استدالل های معاد، آن را از حالت امری دور و نشدنی خارج می سازند و قرآن یکی-۵-۳

 نشناختن قدرت خدا -ضرورت -معاد را با قدرت محدود خود سنجیدن و آن را امری بسیار بعید یافتن             ب( -ضرورت -الف(

 د سنجیدن و آن را امری بسیار بعید یافتنمعاد را با قدرت محدود خو -امکان -نشناختن قدرت خدا                         د( -امکان -ج(

۳ 



 

 

 

 قطعی ترین خبر انبیا چیست و قطعیت حدوث آن و صفتی از خدا که علت آن است، به ترتیب در کدام عبارات قرآنی تأکید شده است؟-۶-۳

 حدیثاً﴾هللا ﴿و من اصدق من ا -﴿لیجمعناکم﴾  -معاد -ب(                           ﴿ال ریب فیه﴾ -ال اله االا هو﴾ هللا ﴿ا -توحید -الف(

 ﴿ال ریب فیه﴾ -﴿لیجمعناکم﴾  -معاد -د(                     حدیثاً﴾ هللا ﴿و من اصدق من ا -ال اله االا هو﴾ هللا ﴿ا -وحید -ج(

 

۴ 

 

 

 

 

 

 هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟
                                                                   )اختیار(                                                                               می دهد.« تصمیم گیری»و « انتخاب»همین بعد است که به ما توانایی   ۱-۴

 )روح(                                      دراین دیدگاه مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود ۲-۴

 ()آثار ماتقدم                        با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط تشخیص دهیم.روردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا پ ۳-۴

 )انکار معاد                                                                              دراین دیدگاه دنیا تنها بخش کوچکی از زندگی انسان است و زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا آغاز می شود.                          ۴-۴

 )عقل(                                

 )اعتقادبه معاد(                            .                                                                                                                            

۲ 

 د.آیات زیر را ترجمه کنی ۵

نیا َو  اآلّخَرة "  " َمن کاَن  یُریدُ  ثَواَب  الُّدُّنیا فعَنَد  ِٰللّاه ثَواُب  الُّدُّ

 "والاقسم بالنفس  اللوامه"

 "الیوم االخروعمل صالحا فالخوف علیهم والهم یحزنونمن آمن باهلل و"

 "هللا الاله اال هو"   

۱ 

 ۱ چراجهان هدفمند است؟ ۶

 . / ۵ باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟(ص)ازنظرپیامبراکرم ۷

 . عالم برزخ را تعریف کنید ۸

 

۵ / . 

 ۱ . سرمایه های وجودی انسان را نام ببرید ۹

۱۰ 
ح دهید.  معاد  ۲۵/۱ الزمه عدل الیه را رسر

 (مورد۴.)درمرحله دوم قیامت چه حوادثی رخ می دهد ۱۱

 

۲۵/۱ 

 . / ۷۵ . استدالل هایی که برامکان معادداللت دارند نام ببرید ۱۲

 . شاهدان وگواهان  روز قیامت رانام ببرید ۱۳

 

۷۵ / . 

ح دهید.  ۱۴  ۱ قاعده ی دفع خطراحتمایل الزم است را رسر

 16 موفق باشید                                                           جمع نمرات                                                                     


