
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 نوبت اولنام و نام خانوادگی:                       دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم      امتحانات: 

 1400 /10/ 15 تاریخ امتحان:               ی      انسان رشته:             دهم پایه:           1دینی  امتحان:          کالس:

 دقیقه   70مدت زمان:                                                                                           شماره صندلی:           

 تعداد صفحات:                                                                                                                     نام دبیر: 
 

 بارم سواالت

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

 است)              ( انسان  رویای صادقه ،بیانگربُعدجسمانی -1

                                ش برای رسیدن به نعمت های دنیابد است ،مهم اهداف اخروی است)           (                                                        تال -2

 آثار وپیامدهای انکارمعادفقط گریبان منکران معادرامی گیرد.)           ( -3

بر را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند، اگر جهان دیگری نباشد که ظالم  -4

 خداوند ایراد وارد می شود. )        ( نظام عادالنه

 

2 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید:ب(

 درمسیررشدوکمال ..............................است. اولین گام برای حرکت انسان -5

 .است....................اختالف در انتخاب هدفهامنشاء  -6

 درقرآن کریم،بعدازتوحیددرباره ی هیچ موضوعی به اندازه ی ..................سخن نگفته است. -7

 ت،پیامبران وامامانند،زیرا.........................................بهترین گواهان قیام -8

 

2 

 سواالت جور کردنی: عبارات سمت راست با کدام عبارت از سمت چپ مرتبط است. ج(

 آیامتقین رامانندناپاکان وبدکاران قرارخواهیم داد)      ( -9

 )          (بعدازصدسالزنده شدن عزیر  -10

 گفتگوی پیامبر)ص(با اجساد کشتگان)          ( -11

 زیارت قبوردرگذشتگان)        ( -12

 

2 

 به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید: د(

 "چون که صدآمدنودهم پیش ماست"پیام این بیت چیست؟  -13

 علت متفاوت بودن هدف انسان باموجودات دیگر چیست؟ -14

 روح را ذکر کنید؟ تواناییهایدو مورد از  -15

 مرگ برای چه کسانی ناگوار است؟ -16

4 

 الف( وجود حیات در عالم برزخ

 ب(وجود شعور و آگاهی

 ج(ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

 د(امکان معاد  

 ه(ضرورت معاد

 

 

 جای مهر



 چیست؟"من آمن باهلل والیوم االخروعمل صالحافال خوف علیهم والهم یحزنون"یام آیهپ -17

 به چه معناست؟«توفی» -18

 هدف)تقرب به خدا(رافقط نام ببرید؟ از مل سقوط وگناه ودورماندندوعا -19

 چیست؟"نفخ صور"منظوراز -20

 

 پاسخ دهید:به سواالت زیر کامل ه(

 چرا برای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند مالک و معیار هستیم؟ توضیح دهید  -21

 چگونه بعدروحی را اثبات می کند؟«ثابت خودومن» -22

 چیست؟« نفس لوامه» -23

 نترسیدن خداپرستان ازمرگ به چه معناست؟ -24

 د؟یبا مثال پاسخ ده ستیمنظور از آثار ماتقدم و ماتاخر چ -25

 یچگونه ضرورت معاد راثابت م تینها یب یها ییبایوخواستن کماالت وز یبه جاودانگ لیم -26

 کند؟
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