
 
 

 امتحان درس دین وزندگی  متوسطه دوم دوره دهم  پایه «سمه تعالیاب» تاریخ امتحان:   2تعداد صفحه: 

 1400-1401 تحصیلی سال ماه دی نوبت نام و نام خانوادگی: دقیقه 60مدت امتحان: 

 دبیر: خانم حسینینام  4 فرزانگان دبیرستان –مقدس مشهد  یك ناحیه پرورش و آموزش اداره نمره و امضای دبیر:

 سؤاالت نمره

 آیات و روایات: -1 

 ؟ هستند كسانى چه  افراد نریت كرزی«فعنداهلل ثواب الدنیا واالخره د ثواب الدنیا ریی ناك من»  آیه ی  هب نادتاس با -1 5/0

 

 

1 

 دارد؟ اشاره انسان های ازسرمایه یك كدام به زیر ازآیات هركدام -2

 اكفور اَمِاّ و اَمِاّشاكراً اُلسبیل هدیناهنا اّالف( 

  وتقواها فجورَها فاَلهما سوَاّها وما نَفسٍو  ب(

 رابنویسید.«  انِتبَهَوا ماتوُا فاَذِا نیِامُ سُلنااّ» حدیث  مپیا -3 5/0

 به سواالت زیر پاسخ دهید.« حَدِیثًا اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ فِیهِ رَیْبَ لَا الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى لَیَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إِلَّا ال الهَ اللَّهُ» براساس آیه  -4 5/1

 بنویسید. اپیام آیه ر -الف

 چرا در وقوع قیامت شكی وجود ندارد؟ -ب

 كدام بخش بیانگر توحید و كدام بخش بیانگر معاد است؟-ج

 

 صحیح و غلط: -2 

 ⃝غ        ⃝ص  .شود می آغاز است سهمناكی بانگ همراه كه مردگان همه شدن بازنده قیامت دوم رحلهم -1 5/1

 ⃝غ       ⃝ص   .اختالف در هدف ها،  ریشه در نوع نگاه و اندیشه انسان دارد. -2

 ⃝غ         ⃝ص   .كنند می مرگ آرزوی آنان كه ستن اآ معنای به ازمرگ خداپرستان نترسیدن -3

 ⃝غ        ⃝ص ..دهد می ادامه خود حیات به دربرزخ وروح است وی جسم دنیا در انسان وآگاهی شعور عامل -4

 ⃝غ         ⃝ص استداللی بر ضرورت معاد است. اشاره به پیدایش نخستین انسان ، -5

 ⃝غ         ⃝ص سرگرم شدن به دنیا و فراموشی آینده تلخ از پیامدهای عدم اعنقاد به معاد است. -6

 جاها ی خالی را کامل کنید.  -3 

 هدف های پایان ناپذیر همان هدف های ...............................................هستند. -1 2

 .كنند می حركت خود هدف سوی به........................طور به واناتحی -2

 كرده اند و آن را الزمه ایمان به ................................دانسته اند.پیامبران الهی پس از ایمان به خدا ، ایمان به .....................................را مطرح  -3

 انسان ها برحسب میزان .....................................................به دیدار خانواده می روند. -4

 ...................................قیامت رخ می دهد.تغییر در ساختار آسمان ها و زمین در مرحله  -5

 ..................در قیامت شاهد و ناظر بر همه پیامبران و امت هاست.......................-6

 قرآن یكی از انگیزه های انكار معاد را نشناختن.........................................معرفی می كند. -7

 :ارتباط  - 4 1

 است( اضافی مورد یك. )دهید ارتباط چپ سمت به را راست سمت عبارتهای

 وآگاهی شعور جودو – 1                                   فرشتگان توسط روح وكمال تمام دریافت -الف

 دنیا و برزخ عالم میان تباطار -2                                         مردگان برای خیر ودعای صدقه دندا -ب

 جودحیاتو - 3                                 امرازدواج در غلط ورسوم آداب تقویت ای یجادا-ج

 ارماتأخرآث - 4                    بدر جنگ شدگان باكشته (ص) پیامبراكرم گویگفت و  -د

     گفت و گوی فرشتگان با انسان – 5                                                                                            



 
 

 :پاسخ کوتاهسواالت  -5 3

 ق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به چه معناست؟ح -1

 

 تقسیم می شوند؟ نام ببرید.استدالل های قرآن در زمینه اثبات معاد به چند دسته  -2

 

 در دادگاه عدل الهی چه چیزی سنجیده می شود؟ -3

 

 اعمال  در قیامت چگونه بر انسان عرضه می شود؟ -4

 ت؟اس چیزی چه انسان نهایی هدف و قصودم -5

 شود؟ می ها گیری تصمیم در ما ی اراده و اختیار مانع شیطان وجود آیا -6

 

 

1 

 :تشریحی سؤاالت -6

 چیست؟« عالم برزخ » در لغت به چه معناست و منطور از « برزخ  »-1

 

 

 

 

1 

 هستند؟ كسانی چه( ص) خدا رسول دیدگاه از مومنان ترین باهوش -2

 

 

 

1 

 .بنویسید را انسان روحانی بعد های ویژگی -3

 

 

 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف كنید. -4

 توفی -الف

 آثار ما تأخر -ب

 سواالت تستی -7 1

 شود؟ می رفتار آنان با چگونه حال این در و دهند نجات مهلكه از را خود كنند می سعی ترفندی چه با قیامت روز در بدكاران  -1 

 . شود می داده آنها به دافرا اعمال ی نامه - كردن توبه( 1

 . شود می داده آنها به د افرا اعمال ی نامه - دروغ سوگند( 2

 . دهند می شهادت خود صاحب علیه جوارح و اعضا - كردن توبه( 3

 .دهند می شهادت خود صاحب علیه جوارح و اعضا - دروغ سوگند( 4

 

 می ادامه فعالیتش به همچنان روح و است برقرار دنیا با انسان ارتباط آن در كه دارد مرگ از پس عالم به اشاره كریم، قرآن از آیه كدام -2

 دهد؟

 ( فیه ریب ال القیامة یوم إلى لیجمعنگم هو إال إله ال اهلل) (1

 ( جهنم نار فی به هارفان هار فرج شفا على بنیائه أسئس( )2

 ( نالمبی الخسران هو لكذ اآلخرة و الدنیا رخس( )3

  (ارجعون رب قال الموت أحدهم جاء إذا حتى( )4

 « موفق و پیروز  باشید »  16

 


