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 -تجربی  -ریاضی رشته :    دین و زندگی    :  سواالت امتحان درس

 انسانی
 دقیقه 70مدت امتحان:  صبح  8 ساعت شروع :

    2 )         1400/   10 /   04  تاریخ امتحان: دهمپایه           1400-1401سال تحصیلی   اول نوبت در

 صفحه(         
  مشهد آموزش وپرورش 4ناحیه     دوره دوم دخترانه امام حسین)ع( دبیرستان

نمره به حروف                              نمره به عدد                  
 امضاء

  نام خانوادگی دانش آموز: نام و

 بارم سئوال ردیف

 پیام آیات زیر را بنویسید.  1
 آفرینش   هدفمندی :و ما خلقناهما اال بالحق  نیالعب نهما یو ما ب و ما خلقنا السموات و االرض  الف(
 اخراگاهی انسان از اعمالش در روز قیامت بما قدم و   ومئذ یاالنسان  نبوی (ب
اشاره به قدرت اراده و اختیار انسان و مسئول بودن او در  :اما شاکرا و اما کفورا لیالسب  ناه یانا هد  (ج

 سرنوشتش 
 حکمت الهی اثالت ضرورت معاد بر اساس :ال ترجعون نا یافحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم ال (د
 :قطعیت وقوع معادثایو من اصدق من هللا حد ه یف بیال ر امه یالق وم ی یال جمعنکم ی ل.. .  (ه

5/2 

 .های زیر را مشخص کنیدنادرستی عبارتدرستی یا  2
 غ  ص  غ هر کس با بینش و رفتار خود به سراغ هدفی می رود.  -1

 غ  ص  نباشد.غ ین است که هیچ یک از کارهای او بیهوده وعبث ا  الزمه ی عدل خدا  -2

 غ  ص  اند.غ به آخرت را مطرح کرده    مانیبه خدا ا  مانیقبل از ا امبرانیپ -3

دست    بعد از جنگ بدر به اصحاب فرمود: قسم به کسی که جانم در   )ص( پیامبر    -4
 شنواترید.غ  اوست شما به این کالم از ایشان

 غ  ص 

 

1 

 جای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب پر کنید:  3

......................  خودشناسی ....  دانش برای حرکت انسان در مسیر عبودیت و بندگی  سودمندترین -۱
 است. 

نیز امری    می داند بلکه وقوع آن را  ....................ممکن و شدنیقرآن نه تنها معاد را امری ......  -2
 کند.  ................ معرفی می ضروری..........

 ..................... است.  ماتاخر..... آثاردیق مدسازی های غلط از مصا -۳

 ...................... می گویند. توفی ....  دریافت تمام و کمال روح انسان توسط فرشتگان را -۴

25/1 

  زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سواالت  4

 5/0 نوع بینش و نگرش آنها ست؟یها چ  علت اختالف در اهداف انسان -1

 5/0 عقل و وجدان اماره بازدارنده پیروی انسان از کدام سرمایه های درونی است؟ نفس  -2

 5/0 ست؟ یدر انسان چ  طانی راه نفوذ ش -3

که زندگی را محدود به    کسانی ؟خداپرستان حقیقی معتقدند مرگ برای چه کسانی ناگوار وهولناک است -4
 دنیا می دانند و کسانی که با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند. 

5/0 

اسالم   -5 پیامبر گرامی  به یاد  ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟    باهوش  )ص(از نظر  کسانی که فراوان 
 و خود را بهتر برای آن آماده می کنند.  مرگنند

5/0 

های کدام ابعاد وجودی انسان   حیات« به ترتیب از ویژگی »متالشی شدن« و »از دست ندادن آگاهی و -6
 جسمانی،روحانی ؟است

5/0 

 5/0 دفع خطر احتمالی الزم است در مواقع خطر از کدام قانون عقلی پیروی می کنیم؟ ما -7
 5/0 ببرید.ضرورت معاد،امکان معاد نام  ؟  شوند ی م م یتقس ی اصل ین به چند دسته آاثبات معاد در قر لیدال  -8
 های برزخ اشاره دارد؟  هریک از موارد زیر به کدامیک از ویژگی -9

 دفنشعور و آگاهی ت به هنگام تلقین می   - لف ا

 :ارتباط میان برزخ و دنیا انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان -ب

5/0 



 
 موفق و سربلند باشید. 

  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.  5

 75/0 کنید.گرایش به نیکی سبب واکنش انسان به گناه می شود........  فیتعر ست؟ ینفس لوامه چ  -1

دهیدهر چه هدف بزرگتر باشد  هدف او وجود دارد؟ توضیح    چه رابطه ای میان سرمایه های انسان و -2
 نیاز به سرمایه های بیشتری است....... 

75/0 

امید و شور و نشاط چون شخص معتقد به معاد می داند هر  لین پیامد اعتقاد به معاد چیست و چرا؟  او   -3
از او تشکر نکنند و نبینند و اگر در این مسیر ظلمی به  کار خیری کرده پاداش دارد ولو اینکه دیگران 

 مجازات می کند. او شده و نتواند حقش را بگیر خداوند شخص ظالم را 

75/0 

چون ایمان  ندارد؟  منکران معاد  زندگی و رفتار عده ای از کسانی که معاد را قبول کرده اند تفاوتی با   چرا -4
 یقینی ندارند و..... 

75/0 

باذکر مثال توضیح   آیا گفتگوی انسان با فرشتگان در برزخ یک گفتگوی دوطرفه است؟ مختصر و -5

 دهید'بله گفتگوی ظالمین با فرستگان ...... 

1 

پیامبران  نسبت به معاد چگونه است؟    ها   و دیدگاه آن  راستگوترین انسان ها چه کسانی هستند   عاقل ترین و  -6

 ،مرگ را غروبی برای جسم و..... 

1 

:شنیده شدن صدای مهیب،مرگ اهل آسمانها و زمین،تغییر  ل قیامت را به ترتیب نام ببرید وقایع مرحله او   -7
 ساختار آسمانها و زمین در 

75/0 

 1 پیامبران و امامان ....... بهترین شاهدان روز قیامت چه کسانی هستند و چرا؟ -8


