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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 78/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 زارعیآقای نام دبیر:  6دینی  درس: 6076-6072سال تحصیلی  دهم پایه : 2و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 07/7 کنید. جمالت صحیح با با حرف)ص( و جمالت غلط را با حرف)غ( نشان مشخص -6

 (     الف: آثار ماتأخر ثابت کننده وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ می باشد. )  

 (   ب: تنها تقرب به خداوند باید مقصد نهایی انسان باشد. )    

 ضرورت معاد را ثابت کرد.)     (/ ج: با توجه به سرمایه های مختلف وجود انسان می توان  

 6 هر یک از کلمات ستون سمت چپ را به کلمه یا عبارتی در سمت راست وصل کنید)یک مورد اضافی است( -2

 ستون ب ()  ) ستون الف (  

 الف( اعجاز محتوایی ( اعتقاد به معاد1 

 ب( عقل و تفکر ( تشخیص راه درست زندگی2 

 ج( عدل الهی ( ضرورت معاد 3 

 د( روح ( حقیقت وجود انسان4 

 ه( نترسیدن از مرگ  

 6 آیات زیر را ترجمه  کنید. -3

 . إِنََّا هَدَیْنَاهُ السََّبِیلَ إِمََّا شَاکِرًا وَإِمََّا کَفُورًا 

 .................................................................................................................... 

  الْحَیَوَانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدََّارَ وَإِنََّ  وَلَعِبٌ لَهْوٌ إِلََّا الدَُّنْیَا الْحَیَاةُ ذِهِوَمَا هَ 

 .................................................................................................................... 

 2 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -0

 همه پیامبران ............................. را الزمه ایمان به خدا دانسته اند. - 

د ، باش ویژگی ............................. و ............................. اگر هدفی را که انتخاب می کنیم بتواند پاسخگوی این دو ویژگی با توجه به دو - 

 آن هدف کامل تر است.

 نزدیکی و تقرب به خداوند ، نزدیکی ظاهری  نیست بلکه ...........................است. - 

 7/6 را تعریف کنید.(  اصطالحات زیر 7

 الف (نفس لوامه: 
 

 ب( آثار ماتقدم: 
 

 ج( برزخ : 
 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
 07/7 هریک از موارد زیر به کدام یک از ویژگی های برزخ اشاره دارد؟ -1

 الف( تلقین میت به هنگام دفن 

 ب( انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان 

 گذشتگانج( زیارت قبور در  



 

 بارم

 1 دینی امتحان درس :
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 6 چرا منکرین معاد مرگ را باعث نابودی انسان ها می دانند؟)نظر خودرا بنویسید( -0

 

 

 6 یکی از موانع رسیدن به هدف رانام ببرید و توضیح دهید. -8

 

 

 

 6 توضیح دهید. آیا توجه به آخرت ، لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟ -9

 

 

 

 6 مورد( 2)بیان کنید.در چگونگی رسیدن به هدف را  جانورانتفاوت انسان. گیاهان و  -67

 

 

 

 6 چه برداشتی دارید؟ "چون که صد آمد نود هم پیش ماست"از شعر  -66

 

 

 

 6 چیست؟ این خود چه ویژگی هائی دارد؟« خود حقیقی»منظور از  -62

 

 

 

 6 را توضیح دهید. از دالیل ضرورت معاد )معاد الزمه عدل الهی ( -63

 

 

 

 7/6 شاهدان و گواهان روز قیامت رانام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید. -60

 

 

 

 نمره به قرائت قرآن تعلق می گیرد( 0نمره می باشد  61)برگه امتحانی شامل 

موفق باشید  



 

 بارم

 1 دینی امتحان درس :
  

 

 

Page | 

3 

 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1پاسخنامه درس دینی 

 57/0  ج: صحیح ب: صحیح الف: صحیح  -1 

 1 د (4 ج (3 ب (2 : ه ( 1  -2 

 )در ستون ب بخش الف غلط است(  

 1  الف : ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گذار می باشد یا ناسپاس. -3 

 ب : این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است. اگر میدانستند.  

 2 ج: حقیقی استعداد ها و بی نهایت طلبیب: متنوع بودن  الف: ایمان به آخرت -4 

 7/1   الف: عامل درونی است ،یعنی نفس سرزنش گر  -7 

 ب: برخی از اعمال محدود به دنیا و دوران زندگی اوست و با مرگ پرونده اعمال بسته میشود ، مانند نماز و روزه.  

 ج: فاصله و حایل میان دو چیز است.  

 57/0  ب: ارتباط میان دنیا و آخرت ور و آگاهیالف: تلقین : وجود شع  -6 

 ارتباط بین دنیا و آخرت ج:  

زیرا این افراد معتقند که انسان فقط جسم است و جسم در گذر زمان فرسوده می شود. در حالی که حقیقت انسان روح است و  -5 

 1   حیات جاودانه در انتظار انسان هاست.

 1  ه عامل درونی است که انسان را وسوسه میکند تا به گناه برسد(شیطان )نفس امار –نفس اماره  -8 

زیرا خدا خواسته که هم برای دنیا هم برای آخرت تالش کنیم. به عنوان مثال تالش برای به دست آوردن روزی خانواده  –خیر  -9 

 1   با جهاد در راه خدا برابر دانسته است.

بشناسد و آن را انتخاب کند، اما گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی و غریزی به سمت  نسان خود باید هدف از خلقت خود راا -10 

 1    .روندهدف می

 1 یعنی ما باید هدف های جامع تر و یکی تر را انتخاب کنیم تا بتوانیم مسیر تقرب و بندگی را به خوبی شناسایی کنیم. -11 

تجزیه و تحلیل نمی شود. و در طول عمر ثابت می ماند و فقط حاالت آن عوض می همان بعد روحانی است. که این خود دچار  -12 

 1    شود.

خداوند حکیم است و الزمه حکمت خدا این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث نباشد. اگر خداوند تمایالت و  -13 

به طور  .مایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرارداده استگرایش هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات پاسخگویی به آن ت

مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی، آب و غذا را آفریده است تا بتوانیم به وسیله آن تشنگی و گرسنگی خود را برطرف 

 1    .کنیم

 7/1 ( 57و  54صفحه ج( اعضای بدن انسان   )توضیحات  ب( فرشتگان الهی الف (پیامبران و امامان -14 


