
 

 

 

 

 

 بارم امضاء مدیر یامهر محل                                                                                         االتؤس ردیف

 61 ربوط به آیات و احادیث پاسخ دهید.به سواالت م *
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 ( 2 /5) پیام آیات و احادیث

 ( پاسخ دهيد:65ذاریات/)« جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْ»(با توجه به آیةالف

 ؟چرا هدف اصلي انسان بندگي و عبودیت خداست

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

 (82)ص/« لُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَمْ نَجْعَ»با توجه به آیه(ج

 آیه بيانگر ضرورت چيست؟چرا؟  پاسخ دهيد:

 ( پاسخ دهيد:08تا  01)انفطار/«تَفْعَلُونَ یَعْلَمُونَ مَا *كِرَامًا كَاتِبِينَ *وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ »جه به آیاتد(با تو

 ؟ چرا؟چه كساني از شاهدان روز قيامت هستند
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75/0 
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                   (25/0) کنید. کشف رابطه هر یك را با گزینه ها

 «َلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  و» و (2و 7شمس/)«اهَا َتَقْوَ مَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و َنَفْسٍ وَ و» اتبا توجه به آیالف(

  كدام یك بيانگر رابطة بين این دو آیه است.(8 )قيامت/

 بدي و زشتي و بيزاري از آن.و نيز شناخت  -8                     آن و گرایش بهخير و نيكي  شناخت  -0

 تمایل به فضایل و انزجار از رذایل، معلول این شناخت -4          در مقابل گناه و زشتي واكنش نفس لوامه-3

25/0 

 

 

 

3 

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

چ ها خدایي حكيم است كه هي دفي وجود داشته است؛ چون خالق آندر پس خلقت تك تك موجودات این جهان ه الف(

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

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

 ) صحيح / غلط ( 

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

 هایشان  بر حَسَبِ ميزان و كيفيت فضيلت در گذشتگان  يت دیدارِدفعات و كمبنا به فرمودة امام كاظم )ع(،   (د

      . ) صحيح / غلط (  مي باشد

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

  / غلط(صحيح . )هستند  گواهان قيامت
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     ( 2 )  کنید. تكمیل عبارات زیر را با کلمات مناسب

 حيوانات و گياهان هدف هاي .................دارند و هنگامي كه به ................... از رشد و كمال مي رسند، متوقف  الف

 مي شوند؛ چنان كه گویي راهشان پایان یافته است. 

 

 

 

5/0 

 

  6 ينام درس: دین و زندگ

 قلمي خدیجه   نام دبير:

 04/60/6335امتحان :  تاریخ

 صبح/ عصر  8ساعت امتحان: 

 دقيقه 75مدت امتحان:  

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

   65 - 69 تحصیلي سال نوبت اولترم  میانآزمون 

 ......................نام و نام خانوادگي: 

  مقطع و رشته: دهم ریاضي / تجربي

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نمره66جمع بارم :       

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد

 جز جسم و تن او   ........................  از مرگ را انكار مي كنند؛ این دسته كه براي انسان گروهي وجود دنياي پس (ب

 او را براي هميشه مي بندند..................... نابودي جسم او، تند، با فرا رسيدن مرگِ انسان و قائل نيس

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

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

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

5/0 

5/0 

5/0 
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 ( 5/2)   زیر را تعریف کنید. اصطالحات 

  :(نفس امّارهالف

   :باهوش ترین مؤمنانب(

     :ج(عالم برزخ

    :نامة عمل(د

 

75/0 

5/0 

75/0 

5/0 

  ( 4 ) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. *

 5/0  براي انتخاب صحيح هدف ها و دل بستن به آن ها، چه باید كرد؟ 1

 75/0  حق بودن آفرینش آسمان ها و زمين  كه به معناي هدفدار بودن خلقت آن هاست، داللت بر چه دارد؟ 7

  5/0  آیا وجود شيطان مانع اختيار و ارادة ما در تصميم كيري ها مي شود؟ 8

 5/0  بول دارند را نيز مي گيرد؟قمد منكرین معاد، گریبان كساني كه معاد را چرا آثار و پيا 3

 5/0 استدالل هایي كه بر امكان معاد داللت دارد را نام ببرید.   60

66 

 
 5/0 كدام اعمال بازماندگان در وضعيت درگذشتگان در عالم برزخ مؤثر است؟

 75/0 سنجش اعمال قرار مي گيرد؟ چرا اعمال پيامبران و امامان معيار و ميزان  62

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

63 
 پاسخ دهيد: با توجه به نهراسيدن از مرگ،

  6/1ستان، مرگ ناگوار نيست؟الف( چرا از نظر خداپر

   76/1از خدا عمر طوالني مي خواهند ؟ ،نمي ترسند از مرگ كه ب(چرا خداپرستان

25/6 

 25/6  ؟اد در پرتو حكمت الهي پي مي بریمكماالت نامحدود، چگونه به ضرورت وجود معزیبایي ها و به جاودانگي و وجود گرایش  با 64

65 
  با توجه به ویژگي هاي عالم برزخ، پاسخ دهيد :  

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

   86/1با دنيا از طریق كدام دسته اعمال است؟  ب( ارتباط انسان در عالم برزخ
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر   .                                                    ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح
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 و خوبي ها  را /چون روح انسان بي نهایت طلب است 11ص   - 1درس الف(

 پس شایسته است كه تنها خدا و بندگي او را به  عنوان هدف نهایي خود انتخاب كنيم. /به صورت بي پایان مي خواهد، 

  تشخيص بد از را خوب  و/ غلط هاي راه از را زندگي درست مسير و اندیشيم مي عقل كمك به – 22 ص – 2درس ب(

 دهيم،/حقایق را دریابيم و از جهل و ناداني دور شویم،/ درست را از نادرست و حق را از باطل تشخيص دهيم.

  44ریاضي و تجربي ص 4درس ج(

/ چون پاداش و كيفر بسياري از اعمال بخاطر محدودیت دنيا و عمر انسان ممكن / براي تحقق عدل  ضرورت وجود معاد

 نيست.

  66ي ص ریاضي و تجرب 6درس د(

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

 

 26و 22ص  - 2درس الف( 2

3 

 12ص  – 1/ غلط ( درس  صحيحالف( ) 

 26ص  - 2( درس  غلط ب( ) صحيح /

  32ص  –ریاضي و تجربي   3( درس غلط ج( ) صحيح / 

 ریاضي و تجربي       2/ غلط (  درس  صحيح د(  )

  66ریاضي و تجربي ص  6/ غلط( درس صحيح هـ( )

 

4 

 سرحدي( –) محدودي  12ص  1الف(درس 

 پروندة ( –) حقيقتي  33ص  –ریاضي و تجربي  3ب( درس 

 الزمة ( –) پس از  42ص  –ریاضي و تجربي  4ج( درس 

 اعضا ( –) خاموشي  61ص  –ریاضي و تجربي  6د( درس 

2 

هاي زودگذر دنيایي به گناه دعوت مي  لذ تبراي  رسيدن به / عامل دروني كه انسان را    23ص – 2درس الف(نفس امّاره 

 باز مي دارد« عقل و  وجدان»و از پيروي از  كند /

  32ص  –ریاضي و تجربي  3ب(باهوش ترین مؤمنان:  درس 

 و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده مي كنند./ آنان كه فراوان به یاد مرگ اند 

  22ریاضي و تجربي ص 2ج(عالم برزخ:    درس 

عالم ميان زندگي دنيایي و حيات اَخروي قرار گرفته است/ و آدميان پس از مرگ وارد آنجا مي شوند/  تا قيامت در آنجا مي  

 مانند.

در بر دارندة خود عمل و حقيقت آن را در بردارد . / از این رو، تمام اعمال  – 61ص  –ریاضي و تجربي  6درس  د(نامة عمل:  

 انسان در قيامت حاضر مي شوند و انسان عين اعمال خود را مي بيند.

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 تجربي-دین و زندگي دهم ریاضينام درس: 

 خدیجه قلمي نام دبیر:

 04/0931/ 40:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 51 :امتحانمدت 
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 16ص  – 1درس 

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

1 

 12ص  -1درس 

هر موجودي براساس برنامة حساب شده اي به این جهان گام نهاده /  داللت بر این دارد كه: جهان آفرینش بي هدف نيست

 و به سوي هدف حكيمانه اي در حركت است./  است 

3 
 اندیشه و تحقيق – 24 ص – 2درس 

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

    .و باور قلبي تبدیل نشده است/چون این قبول داشتن به ایمان    34 ص –ریاضي و تجربي   3درس  4

11 
  46 ص –ریاضي و تجربي  4درس 

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

11 
  26ریاضي و تجربي ص  2درس 

 اعمال خيري مانند طلب مغفرت، دعاي خير و انفاق . -64ص 

12 

  66ریاضي و تجربي ص  6درس 

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

 نزدیك تر باشد ، ارزش افزون تري خواهد داشت.

13 

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

تا بتوانند در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها/ با اندوخته اي كامل تر خدا را مالقات كنند/ وبه درجات ب(

 برتر بهشت نائل شوند.

14 

  43ص  –ریاضي و تجربي  4درس 

 چون دنيا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوي این گونه خواسته ها نيست/و باید جاي دیگري باشد كه انسان به خواسته 

 هایش برسد،/ اگر جهان دیگر نباشد، 

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

  .ناسازگار است 

 و یا با این همه استعدادو سرمایه هاي مختلف كه خدا در وجود او قرار داده  خاك شود و معادي نباشد.

12 

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

 شود/ یعني بطور تمام و كمال دریافت مي نمایند/ و روح فعاليت آگاهانة خود را ادامه مي دهد.  

 آثار اعمال ماتأخّرب(
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