


مدیریامهرمحلاالتؤسردیف بارمامضاء

م* سواالت دهید.به پاسخ آیات به 61(2)ربوط

6
آیةالف به توجه لِيَعْ»(با إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ دهيد:65ذاریات/)«بُدُونِوَمَا پاسخ )

خداست عبودیت و بندگي انسان اصلي هدف ؟چرا

به توجه كَفُورًا»آیةب(با وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَیْنَاهُ چيست؟(3)انسان/«إِنَّا هدف سوي به حركت در عقل نقش

آیاتج به جه تو لَحَافِظِينَ»(با عَلَيْكُمْ كَاتِبِينَكِرَ*وَإِنَّ تَفْعَلُونَ*امًا مَا دهيد:01تا01)انفطار/«یَعْلَمُونَ پاسخ )

هستند قيامت روز شاهدان از كساني چرا؟چه  ؟

57/0

57/0

7/0

2

ها گزینه با را یك هر (5/0)کنید.کشفرابطه

آیالف( به توجه فَأَلْهَمَ»اتبا * سَوَّاهَا وَمَا وَتَقْوَاهَاوَنَفْسٍ فُجُورَهَا اللَّوَّامَةِ»و(8و7شمس/)«هَا بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ «وَلَا

است.(1)قيامت/ آیه دو این بين رابطة بيانگر یك  كدام

نيكيشناخت-0 و بهخير گرایش شناخت-1آنو نيز آن.و از بيزاري و زشتي و بدي

لوامه-3 نفس مواكنش زشتيدر و گناه شناخت-4قابل این معلول رذایل، از انزجار و فضایل به تمایل

 است؟جسمانيبعدبامرتبطكدامب(

گيري-0 تصميم و انتخاب صادقه-1توانایي افراد-3رؤیاي روابط بر حاكم حركتي-4قوانين معلول

27/0

27/0

3

مشخصگزاره را غلط و صحیح (25/1)کنید.های

هيالف( كه است حكيم خدایي ها آن خالق چون است؛ داشته وجود هدفي جهان این موجودات تك تك خلقت پس چدر

دهد. نمي انجام بيهوده را (كاري غلط / صحيح (

هاست.(ب انسان بين تفاوت عامل هایش، سرمایه و ها توانایي با كس هر حركت مسير و هدف ميان هماهنگي

ص () غلط / حيح

كوتاه(ج خوابي همچون دنيوي یابد.وزندگي مي معنا جهان همين در حقيقي زندگي و است (گذرا غلط / صحيح ( 

)ع(،(د كاظم امام فرمودة به دیدارِبنا كميت و گذشتگاندفعات حَسدر بر هایشان خانواده فضيلتبا كيفيت و ميزان بِ

باشد مي غلطهایشان / صحيح ( .)

بهترینهـ اند، محفوظ و مصون خطایي هر از و اند دیده دنيا در را ها انسان اعمال باطن و ظاهر چون امامان و پيامبران )

هستند. قيامتد غلط()صحيحگواهان / 

27/0

27/0

27/0

27/0

27/0

4

مناسب کلمات با را زیر (2).کنیدتكمیلعبارات

گياهانالف و .................حيوانات هاي متوقفهدف رسند، مي كمال و رشد از ................... به كه هنگامي و دارند

است. یافته پایان راهشان گویي كه چنان شوند؛ مي

هاروحانيبعد(ب فضليت كه است شودانسان آراسته ها فضيلت به اگر و كند مي كسب را اخالقي رذایل ...................،و

و خدا شود......................درگاه مي فرشتگان

7/0

7/0

زندگی و دین درس: 6نام

دبير: قلمیخدیجهنام

:تاریخ 04/60/6357امتحان

امتحان: عصر   8ساعت صبح/

امتحان: دقيقه57مدت

اریانجم اسالمی هوری

ی تهرانکلاداره شهر رپورش و آموزش

منطقه تهران شهر رپورش و موزش آ ی تهران6اداره

)واحدفلسطين(دختراهندولتیغیر دبیرستان

اولترممیانآزمون تحصیلينوبت 65-69سال

خانوادگی: نام و .....................نام

دهم رشته: و انـســانـیمقطع

..................... پدر: ...................نام

.......... داوطلب: ..................شماره

سؤال: صفحه صفحه2تعداد



                : بارم            نمره66جمع

آرا اه دل خدا یاد کردبا خواهد کمک شما هب باشید مطمئن و گیرد می .م

داند.ج( مي خدا به ایمان ................. را آن و اند كرده مطرح را آخرت به ایمان خدا، به ایمان ................... پيامبران

سو(د قيامت روز در هابدكاران آن دهان بر خداوند حال، این در دهند. نجات مهلكه از را خود شاید تا خورند مي دروغ گند

كنند مي گفتن سخن شروع خداوند اذن به ها آن جوارح و و................ زند مي ................. .مهر

7/0

7/0

7

کنید.اصطالحات تعریف را (25/2)زیر

صادقه:ر(الف .ؤیاي

مؤمنانب( ترین :باهوش

:ج برزخ علم )

عمل(د :نامة

7/0

7/0

57/0

7/0

دهید.* کوتاه پاسخ زیر سؤاالت (5/4)به

كرد؟1 باید چه ها، آن به بستن دل و ها هدف صحيح انتخاب 7/0 براي

ها5 كيري تصميم در ما ارادة و اختيار مانع شيطان وجود شود؟آیا 57/0مي

باشد؟«من»چرا8 ما مادي كالبد و جسم به وابسته تواند نمي انسان ثابت حقيقت همان 57/0 یا

منكرین5 پيامد و آثار قچرا را معاد كه كساني گریبان گيرد؟معاد، مي نيز را دارند 7/0 بول

ببرید.60 نام را دارد داللت معاد امكان بر كه هایي 57/0استدالل

است؟66 مؤثر برزخ عالم در درگذشتگان وضعيت در بازماندگان اعمال 7/0كدام

گيرد؟62 مي قرار اعمال سنجش ميزان و معيار امامان و پيامبران اعمال 57/0چرا

پاسخ* زیر سؤاالت تشریحيبه (5/3)دهید.کامالً

63

مرگ، از نهراسيدن به توجه دهيد:با پاسخ

چرا نيست؟الف( ناگوار مرگ خداپزستان، نظر .(6/1)از

خداپرستان این ب(چرا مرگكهبا ترسنداز ؟،نمي خواهند مي طوالني عمر خدا (76/1)از

27/6

و64 جاودانگي به گرایش وجود وبا ها معزیبایي وجود ضرورت به چگونه نامحدود، ميكماالت پي الهي حكمت پرتو در اد

؟بریم
27/6

67

دهيد پاسخ برزخ، عالم هاي ویژگي به توجه :با

است؟ مربوط انسان بعد كدام به و معناست چه به تَوَفّي (76/1)الف(

است؟ اعمال دسته كدام طریق از دنيا با برزخ عالم در انسان ارتباط (16/1)ب(
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فرد
تصحیح  ی ....         راهنمای مدیریامهرمحل....صفحه:                        امضاء

1

است11ص-1درسالف( طلب نهايت بي انسان روح خواهد،/چون مي پايان بي صورت به را ها خوبي شايسته/و پس

كنيم. انتخاب خود نهايي هدف عنوان به را او بندگي و خدا تنها كه است

تشخيصبدازراخوبو/غلطهايراهازرازندگيدرستمسيروانديشيمميعقلكمكبه–22ص–2درسب(

دهيم. تشخيص باطل از را حق و نادرست از را درست شويم،/ دور ناداني و جهل از و دريابيم را دهيم،/حقايق

ص1درسج(  17انساني

الهي اند.–فرشتگان كرده ضبط و ثبت را آنان اعمال تمامي اند.و بوده ها آن مراقب اره همو ها انسان زندگي طول در چون

2
22و22ص-2درسالف(

انساني3درسب(

3

( درسصحيحالف( ) غلط 12ص–1/

/ صحيح درسغلطب() 22ص-2(

/ صحيح ( درسغلطج( 73ص–انساني7(

( درسصحيحد( ) غلط ص2/ 22انساني

( درسصحيحهـ( غلط( ص1/ 17انساني

4

محدودي12ص1درسالف( سرحدي(–)

مقرب3درسب( ( ص (-انساني مسجود

از23ص–انساني2درسج( پس (الزمة–)

خاموشي12ص–انساني1درسد( (–) اعضا

5

درس صادقه: ص3الف(رؤياي 32انساني

دهند،– مي آينده رويدادهاي يا گذشته حوادث از خبر كه هايي دهند/خواب نشان ميا بيداريه در هرگز كه هستند كاني

و ايم نديده را كنيم.آنجا مي مشاهده خارج در بوديم، ديده خواب در را آنچه رويم، مي آنجا به كه بعدها

درس مؤمنان: ترين   73صانساني7ب(باهوش

اند- مرگ ياد به فراوان كه كنند./آنان مي آماده آن براي را خود ديگران از بهتر  و

درس : برزخ علم ص2ج( 23انساني

و دنيايي زندگي گرفتهميان قرار اُخروي انس/حيات شوداو مي آن وارد مرگ از پس ماند./ن مي آنجا در قيامت تا و

عمل: 12ص–انساني1درسد(نامة

-/ . بردارد در را آن حقيقت و عمل خود دارندة بر در

شوند مي حاضر قيامت در انسان اعمال تمام رو، اين بيند./از مي را خود اعمال عين انسان و

6
12ص–1درس

دهيم. رتبه ها آن به دارند، كه ارزشي با متناسب /و كنيم مشخص را ها هدف ارزش بايد

7
تحقيق–22ص–2درس و انديشه

باشد. مي خودش اعمال مسئول انسان و دهد انجام كاري تواند نمي كردن، وسوسه جز شيطان، خير،

8

ص3درس 32انساني

دوران در بايد باشد.زيرا شده تبديل ديگري شخص به و شده عوض بارها يابد/عمر مي خود در را اين هركس كه حالي /در

ديگ كس است.ركه بوده خودش همواره او و نشده، او جايگزين

ی تهرانکلاداره شهر رپورش و آموزش

منطقه تهران شهر رپورش و آموزش ی تهران6اداره

فلسطین(دختراهندولتیغیر دبیرستان )واحد

تحصیلياولنوبتترمپایانسؤاالتکلید 95-96سال

درس: انسانينام دهم زندگي و دین

دبیر: قلمينام خدیجه

40/04/0931:امتحانتاریخ

امتحان: عصرصبحساعت /

دقیقه51:امتحانمدت



9
.71ص–انساني7درس

ايمان به داشتن قبول اين است/چون نشده تبديل قلبي باور .و

11
27ص–انساني2درس

انسان نخستين پيدايش به مردگان-اشاره شدن طبيعت--زنده در زندگي و مرگ نظام

11
ص2درس  27انساني

مانن خيري .اعمال انفاق و خير دعاي مغفرت، طلب د

12

ص1درس  17انساني

عمل هرچه رو اين از است؛/ داده دستور آن به خدا /كه است چيزي آن عين آنان اعمال آنانزيرا روش و راه به ها انسان

داشت. خواهد تري افزون ارزش ، باشد تر نزديك

13

درس 72ص–انساني7الف(

دانند. نمي ناگوار را پسمرگ سپرند نمي دل آن به چون /اما كنند مي زندگي هم زيبا و كنند مي زندگي دنيا در گرچه

خدمتب( و خدا راه در تالش با جهان اين در بتوانند درجاتتا وبه كنند/ مالقات را خدا تر كامل اي اندوخته با ها/ انسان به

شوند. نائل بهشت برتر

14

22ص–انساني2درس

خواسته به انسان كه باشد ديگري جاي بايد نيست/و ها خواسته گونه اين گوي پاسخ ها انسان محدود عمر و دنيا چون

نباشد، ديگر جهان اگر برسد،/ هايش

حالي خدادر حكمت با كار اين ، شود/ نابود است ابدي حيات مشتاق او و داده انسان به را جاودانگي به ميل خدا

است.  ناسازگار

نباشد. معادي و شود خاك داده قرار او وجود در خدا كه مختلف هاي سرمايه استعدادو همه اين با يا و

15

ص2درس 23انساني

همانالف( كه انسان وجود حقيقت فرشتگان اما شود؛/ مي متوقف بدن حيات گرچه مرگ از مي«توفي»است،«روح»پس

دهد. مي ادامه را خود آگاهانة فعاليت روح و نمايند/ مي دريافت كمال و تمام بطور يعني شود/

ماتأخّرب( اعمال آثار


