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.صحیح بودن جمالت زیر را مشخص کنید غلط یا 1  

  .نزدیکی و تقرب به خدا ، نزدیکی مکانی و ظاهری استالف( 

  رستگاری انسان تنها با گام برداشتن به سوی تقرب به خدا میسّر است. ب(

پیامبران الهی مرگ را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح می دانند. ج(  

ان ها خواستار همه کماالت و زیبایی ها هستند. برخی انس د(  

در عالم برزخ ، متوفی با خانواده اش ارتباط دارند.  ه(  

5.2 

 نمره

.جاهای خالی را تکمیل کنید 5  

به فرموده قرآن در مرحله ................................ قیامت، کوه ها در هم کوبیده شده و متالشی می شوند. الف(  

تمام و کمال روح توسط فرشتگان را ............................. می نامند. دریافت ب(  

کند.قرآن نه تنها امری ............................... می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ............................ معرفی می ج(  

اید.......... خلق نشده اید بلکه برای ........................... آفریده شدهفرمایند: برای ....................رسول خدا )ص( می د(  

 ه( عواملی که مانع رسیدن انسان به هدف می شود ............................ و ................................... نام دارند. 

 نمره 3

.گزینه صحیح را انتخاب کنید 3  

؟ف ها در انتااب هدف ییستریشه و منشأ اختال -1  

میزان رشد در مسیر هدفد(  نوع اندیشه انسان           ج(  میزان کماالت و خوبی ها      ب( لف( ابزارهای رسیدن به هدف     ا  

؟بهره افرادی است که ....« فال خوف علیهم و ال هم یحزنون » مژده  -5  

خود را به لباس تقوا که بهترین لباس است، آراسته اندب(      مرگ را طلوعی پس از غروب و تولدی دیگر می دانندالف(   

دهنداخالص در راه خدا را بهترین ذخیره هر لحظه ی زندکی قرار مید(   ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند ج(   

؟مفهوم می گردد« رت معاد با توجه به حکمت خداوند ضرو» از دقت در کدام آیه،  -3  

           ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرضب(                         انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفوراًالف( 

اَفَحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال تُرجَعون د(                      اهلل ال اله الّا هو لیجمعنّکم الی یوم القیامه ج(    

 نمره 5



قق می گردد.دیدار مومنان با خانواده خود ، پس از مرگ و مقدار آن ، بر حسب ....................... به بیان امام ....................... ، مح -4  

                                        کاظم )ع( – فضیلت های خود مردگانالف( 

کاظم )ع(  – مراتب ایمان باز مانگانب(   

  صادق )ع( -فضیلت های بازمانگانج( 

    صادق )ع( – مراتب خود مردگاند( 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

یه کسانی از وحشت روز قیامت در امان اند ؟  الف(  

   ییست ؟            « ما تقدم » آثار  ب(

 ج( اینکه نزد خدا نیکوکاران و بدکاران با هم برابر نیستند ، نشان کدام صفت الهی است ؟

تعبیر پیامبر )ص( برای کسانی که به یاد مرگ اند ییست ؟د(   

کدام یک از سرمایه های انسان به وجدان اخالقی معروف است ؟ه(   

نم5.2

 ره

 به سواالت زیر پاسخ کامل و صحیح دهید. 2

کس یگونه می تواند پاساگوی استعدادهای گوناگونش باشد؟ مثال بزنید. هر الف(  

ویژگی های بعد جسمانی و روحانی انسان را بنویسید.              ب(  

 ج( ویژگی های عالم برزخ را بیان کنید و یکی را به دلاواه بیان کنید.

.در مرحله دوم قیامت یه وقایعی رخ میدهد؟ یهار مورد بیان کنید د(  

شیطان در روز قیامت به اهل جهنم یه می گوید؟ه(   
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 پاسخ نامه سواالت
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 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 دین و زندگی نام درس:
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 0169 /02/ 20امتحان:  تاریخ

 صبح 20:22ساعت امتحان: 

 دقیقه 92مدت امتحان: 

 (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....) مهر آموزشگاه          

ف
دی

ر
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نم

 

 حیح بودن جمالت زیر را مشاص کنیدغلط یا ص 1

 الف( غ

 ب( ص

 ج( ص

 د( ص

 صه( 

 نمره5.2

 جاهای خالی را تکمیل کنید 5

 الف( اول

 ب(توفی

 ج( ضرورری

 د( بقا

 شیطان -ه( نفس اماره 

 نمره 3

 گزینه صحیح را انتااب کنید. 3

(ج1  

(ج5  

(د3  

(الف4    

 نمره5

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 الف(نیکوکاران

 ب( آثاری که پرونده شما در دنیا بسته میشود.

 ج(عدل الهی

 د( باهوش ترین افراد

 ه( نفس لوامه
 

 نمره5.2



 به سواالت زیر پاسخ کامل و صحیح بدهید. 2

 الف( 

درمسیر یعنی با تفکر و اندیشه و قدرت اختیار انتااب از آن ها در مسیر درست استفاده کنیم مانند کسی که با استفاده از استعدادهایی که دارد 

 تقرب به خدا گام برمیدارد.

 ب(

 با مرگ نابود و حیاتش را از دست می دهد.-5تجزیه و متالشی میشود-1جسمانی: 

 بعد از مرگ به حیاتش ادامه می دهد. -5تجزیه نمیشود -1روحانی : 

 ج(

 ارتباط میان عالم دنیا و برزخ  -3وجود شعور و آگاهی  -5وجود حیاط  -1 

می رسد ولی فرشتگان روح انسان را توفی می کنند و روح انسان به حیاتش وجود حیات: وقتی مرگ انسان فرا می رسد حیات جسم انسان به پایان 

 در برزخ ادامه می دهد.

 

 ه(

 خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده دروغ و شما خودتان وعده راست خدا را نپذیرفتید و وعده های دروغین مرا پذیرفته اید و من 

 نمیتوانم کاری برایتان انجام دهم

 نمره11
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