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 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

 

 

5/0 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 

2 

 

                   (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 
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 ( 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

 

 

25/0 

 

25/0 

25/0 

25/0 

25/0 
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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

 )واحدفلسطين( دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

   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

6 



 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر   .                                                    ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

1 

 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 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 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 



 

6 
 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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 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

کل آموزش وپرورش شهر تهران اداره  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

دین وزندگی:نام درس  

4/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 61: مدت امتحان  

 

 بارم
محل مهر و امضاء                                                                                                                                         سواالت     

 مدیر
 ردیف

1 
خلقت الجن و االنس اال لیعبدون( چیست؟ ما ) و ی یهآترجمه   

 
1 

1 
یه ) انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا ( را بنویسید؟پیام آ  

 
2 

5./  3 فجور یعنی........... 

1 
 نفس اماره چیست و چه می کند؟

 
4 

5./  
مالد؟ بنا بر فرموده امام عصر )عج( چه چیزی بینی شیطان را به خاک می  

 
5 

2 
 فاذا ماتو انتبهوا یعنی چه ؟ مختصر توضیح دهید؟ الناس نیام ،

 
6 

1 
 نتیجه ایمان و عمل صالح چیست؟

 
7 

1 
 امام حسین )ع(در مورد مرگ چه فرمودند؟

 
8 

2 
 حکمت الهی را به عنوان یکی از استداللهای امکان معاد توضیح دهید؟

 
9 

1 
 برزخ چیست؟

 
11 

1 
ه؟چتوفی یعنی   

 
11 

2 
ثار ماتقدم و ماتاخر را توضیح دهید؟آ  
 

12 

2 
بنویسید؟ تیتروار قیامت را اتفاقات مرحله دوم  

 
13 

نمره11  

 موفق و مؤید باشید                                                                                                                                                     

 زندیه                                                                                                                                                        
 

 



 

 1صفحه 

 

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

بیدهم ریاضی و تجرپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

دین و زندگی دهم: نام درس  

1199/...../: .... تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 66: امتحانمدت   

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

1 
 انسان را نیافریدیم مگر اینه مرا عبادت کنند.جن و 

1 

1 
فرید ومسئول سرنوشت خویش قرار داد.سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما آ اختیار خداوند ما را صاحب اراده و

 2 شقاوت دوری کنیم. نشان داد  تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از

5./  3 بدکاری و گناه  

1 
در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند نفس اماره یعنی فرمان دهنده به بدی ها میل سرکشی که 

 4 نامیده می شود.

5./  5 نماز 

2 

 بیدار می شوند. ، هنگامی که بمیرند ، مردم در این دنیا در خوابند ترجمه:

 6 دیگر معنا می یابد.زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان 

1 
 فال خوف علیهم وال هم یحزنون . کسانی که کار نیک  انجام می دهند ترس و خوفی ندارند

7 

 8 من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم. 1

2 

بنابراین خدایی که حکیم است و  . و به نتایج درست و صحیح منتهی شود . حکیم کیب است که کارهایش هدفمند باشد

خدا هر موجودی را برای هدف شایسته  زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و . کار بیهوده نمی کند

عمر محدود  کماالت است در این دنیای فانی وا و جاودانگی دارد و خواهان همه ای خلق نموده و انسان را نیز که میل به بق

 . می رسد پس باید جای دیگری باشد که خدا و انسان به هدف خلقت انسان برسندبه تکامل ن

9 

1 
دمیان و آ عالم برزخ میان زندگی دنیا وحیات اخروی قرار گرفته است . در لغت به معنای فاصله و حائل میان دو چیز است

 11 . مانندنجا می آتا قیامت در  و ن می شوندآپس از مرگ وارد 

1 
 . ن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایندهمان روح است توفی می کنند یعنی آفرشتگان حقیقت وجود انسان را که 

11 

2 

 پرونده این اعمال بسته می شود مرگ ، با محدود به دوران زندگی انسان است و لنتایج برخی اعما ثار وآ : ثار ماتقدمآ

 روزه مثل نماز و

ب به کتابخانه که تا مثل مسجد ساختن و اهداء کتا . ن عمل هم چنان گشوده استبا مرگ انسان پرونده آ : ماتاخرثار آ

 برحسنات او می افزایند. و پاداش می نویسند ده می کنند در پرونده عمل اوازمانی که از کار خیر او دیگران استف

12 

2 

 . . حضور شاهدان و گواهان4. برپاشدن دادگاه عدل الهی 3حقایق عالم .کنار رفتن پرده از 2زنده شدن همه انسانها .-1

13 
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه   

 

 
 

 

 

 ةارم ظؤال ردیف 

 ثِ آٗبت تَجِ وٌ٘س ٍثِ سؤاالت پبسد زّ٘س: 1

 

 

 ضا ثٌَٗس٘س: «  وبتِج٘يَ َٗؼلَوَىَ هب تَفؼَلَى ٍَ اِىَّ ػَلَ٘ىُن لَحبفِظ٘ي وِطاهبً» آٗٔ : پ٘بم  (1 

 ثب تَجِ ثِ آٗٔ ضطٗفٔ :  (2

اًَِّْب وَلِؤَُ ََُّ لبئِلُْب ٍَهِي ٍَضائِِْن  حَتّٖ اِشا جبءَ اَحَسَُّنُ الوََتُ لبلَ ضَةِّ اضجِؼَىِ لَؼَلّٖ اَػوَلُ غبلحبً ف٘وب تَطَوتُ وَلّب» 

 پبسد زّ٘س: « ثَطظَخٌ اِلٖ ََٗمِ ُٗجؼَثَىَ 

75/0  

الف( گٌبّىبضاى زض ػبلن ثطظخ چِ زض ذَاستٖ اظ ذساًٍس زاضًس ٍػلت اٗي زض ذَاست چ٘ست؟     1 

 
ة( وسام ػجبضت آِٗ پبسد ذساًٍس ثِ زض ذَاست گٌبّىبضاى است؟     25/0  

ج( ٗىٖ اظ تفبٍتْبٕ ث٘ي زً٘ب ٍثطظخ وِ آِٗ ثِ آى اضبضُ زاضز ضا ثٌَٗس٘س:      

 
25/0  

 زضست ٗب ًبزضست ثَزى گعاضُ ّبٕ ظٗط ضا هطرع وٌ٘س:  2

الف(زض هطحلٔ اٍل ل٘بهت ، غساٖٗ هْ٘ت آسوبى ّب ٍظه٘ي ضا فطا هٖ گ٘طز ٍ ح٘بت هجسز اًسبى ّب آغبظ هٖ ضَز.       

□غلط           □غح٘ح                                                                                                                                                    

ة( اٗي وِ اًسبى ثب اًطغٕ فَق الؼبزُ ٍّوّت ذستگٖ ًبپصٗط زض ضاُ اًجبم وبض ً٘ه ٍذسهت ثِ ذلك ذسا هٖ وَضس 

□غلط           □غح٘ح                                 هطثَط ثِ پ٘بهس زٍم اػتمبز ثِ هؼبز است.                                                     

 ج( هٌطأ اذتالف زض اًتربة ّسف ّب ضٗطِ زض ًَع ظًسگٖ افطاز زاضز.                                   

□غلط           □غح٘ح                                              

 

 

 

 

75/0 

 

 

 

ًوطُ( 25/0)ّطهَضزولوبت هٌبست وبهل وٌ٘س: ثب جبٕ ذبلٖ ضا  3  

.ثِ فطهَزٓ لطآى زض هطحلٔ..........................ل٘بهت ، وَُ ّب زض ّن وَث٘سُ ضسُ ٍهتالضٖ هٖ ضًَسالف(   

.اػوبل ........................ٍ.........................هؼ٘بض ٍ ه٘عاى سٌجص اػوبل لطاض هٖ گ٘طزة(   

........................ٍ.......................است ٍجع اٗي، ضاُ ًفَش زٗگطٕ ًساضز.ج( وبض ض٘طبى .  

 

 

 

25/1 

) ٗه هَضز اظ سوت چپ اضبفٖ است( اضز سوت چپ اضتجبط هؼٌبٖٗ زاضز؟َوساه٘ه اظ هَاضز سوت ضاست ثب ه 4  

 

( ػجبزت ٍثٌسگ1ٖ«                                 تُطجَؼَى اَ فَحَسِجتُن اًََّوب ذَلَمٌبوُن ػَجَثبً ٍَاًَّىُن اِلٌَ٘ب ال » الف(   

( ضطٍضت هؼبز زض پطتَ حىوت ال2ْٖ«                                ٓهَي وبىَ ُٗطٗسُ ثََاةَ الُّسً٘ب فَؼٌِسَهلل ثََاة السًُّ٘ب ٍَاال ذط»ة(   

( ٗه ت٘ط چٌس ًطبى3                                                  «        هب ذَلَمتُ الجِيَّ ٍَاالًسَ اِلّب لَِ٘ؼجُسٍى  » ج(    

                                           ( اذت٘بض4

                                          

 

 

75/0 

     پبسخنبمه سفیذ داده شود.                       بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پ 

 …2…از  …1…صفحه: 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 غجح 8سبػت اهتحبى:   اٍل ًَثت اهتحبًٖ: زث٘طستبى سطإ زاًص ًبم ٍاحس آهَظضٖ:  ش غٌسلٖ )ش زاٍطلت(:

 زل٘مِ 70 ٍلت اهتحبى:  زّن ضٗبضٖ ٍ تجطثٖضضتِ:     ًبم پسض:   ذبًَازگٖ:ًبم ٍ ًبم

04/10/95تبضٗد اهتحبى:   95 - 96سبل تحػ٘لٖ:    ووبلًَبم زث٘ط: ذبًن  زٗي ٍ ظًسگٖ سئَال اهتحبى زضس:
  



  
 

 ةارم ظؤال ردیف

ًوطُ( 5/0) ّط هَضز  وَتبُ پبسد زّ٘س: 5  

سجت هٖ ضَز تب ضجبػت ثِ هطحلٔ ػبلٖ آى ثطسس؟چِ چ٘عٕ الف(   

ذسا پطستبى ٍالؼٖ هطي ضا ثطإ چِ وسبًٖ َّلٌبن ًٍبگَاض هٖ زاًٌس؟ة(  

 هؼبز زاللت زاضًس ضا ًبم ثجطٗس:«  اهىبى» استسالل ّبٖٗ وِ ثط زٍ هَضز اظج( 

 

 

5/1 

 هفبّ٘ن ظٗط ضا تؼطٗف وٌ٘س: 6

ًوطُ(1الف( اهّبضُ : )   

 (ًوطُ 75/0 : )ة( لَّاهِ 
75/1 

 :ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س 7
 

استحمبق ّطوس ضا ثِ آى چِ چطا ظًسگٖ اًسبى ّب زض زً٘ب ثِ گًَِ إ است وِ اهىبى تحمك اٗي ٍػسُ وِ ذساًٍس الف( 

  وٌس ضا ًوٖ زّس؟ وٖ سبًس ٍحك وسٖ ضا ضبٗغ ًٖ ضزاضز ه

 

 

2 

ًوطُ( 1تػو٘ن گ٘طٕ ّب هٖ ضَز؟ تَض٘ح زّ٘س: ) ة( آٗب ٍجَز ض٘طبى هبًغ اذت٘بض ٍ اضازُ هب زض    1 

ذساپطستبى اظ هطي ثِ چِ هؼٌبست؟ج ( ًتطس٘سى    1 

زض چگًَگٖ ضس٘سى ثِ ّسف ه٘بى اًسبى ٍهَجَزات چِ تفبٍت ّبٖٗ ٍجَز زاضز؟ ) ٗه هَضز(ز(   1 

اػوبل ثب آثبض هبتأذّط ضا تَض٘ح زّ٘س: ى(   1 

ًوطُ(1افطاز زٗگطٕ زچبض پ٘بهس ّبٖٗ اظ جولِ ٗأس ًٍب اه٘سٕ هٖ ضًَس؟ چطا؟) ٍ( ػالٍُ ثط هٌىطاى هؼبز ، چِ    1 

ًبهٔ ػول اًسبى ثب ًبهِ ّبٕ ثجت ضسُ زض زً٘ب چِ تفبٍتٖ زاضز؟ ٕ(   75/0 

   

   

«ای بً کوچکی گياه ىگاه ىکو، بلکً بً بزرگی کسی ىگاه کو کً از او ىافرناىی کرده»    
 ضسَل اوطم)ظ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16              جهع                                                           نوفق باشید                                                                                   
 

 

 …2…از  …2…صفحه: 

 04/10/95 تبریخ امتحبن:                 دٌم ریاضی و تجربی رشته:           دیو و زىدگی دنببله سئوال امتحبن درس:



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه   

 

 
 

 

 

 

 

  …2…از  …1…صفحه:         

 ةارم پاظذ ظؤال ردیف

 بً سواالت پاسخ دٌید: 1
 

ٌيصه(کَ در طّل زٌسگی  25/0در روز كیاىث  اظث اػاره دارد )  ضبّساى ٍگَاّبىکَ یکی از فطضتگبى الْٖ آیَ ةَ  (1

  ٌيصه ( 25/0ٌيصه (وجياىی اغيال آٌِا را ثتث وضتط کصده اٌس. )  25/0اٌعان ُا، ُيّاره ىصاكب آٌِا ةّده اٌس  ) 

 (6) درس                       

2)  

غهث ایً دررّاظث : آٌِا در غانو ةصزخ اغيانی را کَ در دٌیا اٌجام داده  –ٌيصه( 25/0) در رّاظث ةازگؼث ةَ دٌیا را دارٌس  الف(

 ٌيصه(25/0) وایً جلاضا ةصای جتصان اغيال واٌجام اغيال ٌیکّ اظث . ٌيصه(  5/0) اٌس ىؼاُسه کصده وةَ کاظحی آن پی ةصده اٌس

 

 

 

 

 

25/2 

  ٌيصه(              25/0«) کهّا اٌَِّّا کَّهِيَّة َُّّ كائهُِا » غتارت  ة( 

) جلاضای ةازگؼتث ةتصای اٌجتام  زً٘ب هحل ػول است ٍثطظخ هحل ػول ً٘ستیکی از جفاوجِای دٌیا وةصزخ ایً اظث کَ   ج( 

 (5ٌيصه(           ) درس 25/0غيم صانح( ) 
 

 ًوطُ( 25/0. )ّط هَضز ضا هطرع وٌ٘سّبٕ ظٗط  زضست ٗب ًبزضست ثَزى گعاضُ 2

 (6( )درس25/0) غهطالف( 

 

 75/0 (1( )درس25/0) غهطج(  (                                  3( )درس25/0) غهطة(     

 ًوطُ( 25/0جبٕ ذبلٖ ضا ثب ولوِ هٌبست وبهل وٌ٘س. )ّط هَضز  3

 (2(  )درس25/0) فصیب دادن(  25/0) وظّظَ کصدن (                            ج(6(  )درس25/0)   ىصخهة اول الف(

 (6)درس(  25/0)اىاىان (  25/0) پیاىتصان ة( 

 

25/1 

 ًوطُ( 25/0ّط ٗه اظ ػجبضات سوت ضاست ثب وسام ٗه اظ ػجبضات سوت چپ اضتجبط  هؼٌبٖٗ زاضًس؟ )ّط هَضز  4

 (1(          )درس25/0)     1 ←ج(                 (        4(        )درس25/0)  2   ←الف( 

   (1(           )درس25/0)   3      ←ة( 

 

75/0 

 ًوطُ( 5/0) ّط هَضز  وَتبُ پبسد زّ٘س: 5

وػجاغث ةَ ىصخهة غتانی  آظاٌحصػّددفاع از خق وىظهّم وفساکاری در راه رسا کَ ( 25/0) ٌحصظیسن از ىصگ ظتب ىی ػّدانف( 

 ( 25/0) آن ةصظس. 

 ٌيصه( 25/0ةا کّنَ ةاری از گٍاه ةا آن ىّاجَ ىی ػٌّس. )  -2ٌيصه(  25/0کعاٌی کَ زٌسگی را ىدسود ةَ دٌیا ىی ةیٍٍس  )  -1ب( 

 

 

5/1 

 47( )ىّرد یگص صفدَ 25/0ن ىصدگان ) اػاره ةَ ٌيٌَّ ُایی از زٌسه ظس -2(  25/0اػاره ةَ پیسایغ ٌزعحیًِ اٌعان  )  -1ج(   

 ٌیض درظث اظث(
 

 

 :هفبّ٘ن ظٗط ضا تؼطٗف وٌ٘س 6

( اٌعان ُا را ةصای رظیسن ةَ نشت ُتای زود گتشر دٌیتایی، ةتَ  25/0غاىم دروٌی کَ فصىان دٍُسه ةَ ةسی اظث، )  الف( اهّبضُ :

( ىیم ظصکؼی کَ در درون طغیان ىتی کٍتس و وی  25/0(واز پیصوی از غلم و وجسان ةاز ىی دارد )  25/0گٍاه دغّت ىی کٍس ) 

 ( 2(   ) درس  25/0را ةَ گٍاه فصا ىی رّاٌس )

، رّد را ظصزٌغ وىالىتث  ( 25/0) اٌعان در ىلاةم گٍاه وزػحی واکٍغ ٌؼان ىی دُس وآن گاه کَ ةَ گٍاه آنّده ػس ( لَّاهِ :ة

قرآن کریم عامل درونی این حالت را نفس لوّامه یعنیی ررننگی ر نامهی       (25/0)ىی کٍس ودر اٌسیؼة جتصان آن ةصىی آیس

 (5(           )درس 55/0ارت.)

 

1 

 

 

75/0 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

ویژه دبیران                                         

    زث٘طستبى غ٘طزٍلتٖ زذتطاًِ سطإ زاًص ًبم ٍاحس آهَظضٖ:  ضاٌّوبٕ تػح٘ح زضس: زٗي ٍ ظًسگٖ

 ًبم زث٘ط: ذبًن ووبلَ                                                                                            ًَثت اهتحبًٖ: اٍل

 95 - 96سبل تحػ٘لٖ:   ّبٕ: زّن ضٗبضٖ ٍ تجطثٖ ضضتِ: ضضتِ

 راهنمبی تصحیح

ثطي 2تؼساز ثــطي ضاٌّوـبٕ تػـح٘ح:   

غجح  8سبػت اهتحبى:   

04/10/95  تبضٗد اهتحبى:  



 
 

 

 ةارم پاظذ ظؤال ردیف 

  ثِ سَاالت ظٗط پبسد وبهل زّ٘س: 7
( و کعاٌی کَ کارُای ٌیك فصاواٌی دارٌس و ةَ جيع ةعیاری از  25/0رسا؛ ) پاداش اغيانی ىثم ػِادت در راه   زیصا: انف(الف( 

( 25/0پشیص ٌیعث.)  (ةا جّجَ ةَ غيص ىدسود اٌعان اىکان 25/0اٌس )  ُا رسىث کصده اٌعان  

( و یا ىتاٌع رػتس  25/0اٌس)  ( ىثالً افصاد زیادی را ةَ كحم رظاٌسه 25/0ىجازات ةعیاری از کعاٌی کَ ةَ دیگصان ظحو کصده اٌس  )  ب(

زات و ُتو ( پط ةایس جِان دیگصی ةاػس جا ُو ىجتا 25/0پشیص ٌیعث )  ُا ػسه اٌس در ایً دٌیا اىکان اظحػسادُای ةعیاری از اٌعان

 (4)درس(     5/0پاداش افصاد ةَ طّر غادالٌَ داده ػّد. در غیص ایً صّرت ةص ٌظام غادالٌة رساوٌس ایصاد وارد ىی ػّد.)  

 

 

2 

( ػتیاان ٌیتض جتض  25/0( زیصا  رساوٌس ىا را صاخب اراده وارحیار آفصیس وىعئّل ظصٌّػتث رتّیغ كتصار داد،  )25/0ریص )   ة(

( ودر ظزٍان رّد ةَ جٍِّيیان گفحَ کَ ىً جعهای ةص ػيا ٌسارم وفلتط ػتيا  25/0وظّظَ کصدن وفصیب دادن کار دیگصی ٌسارد )

 (5)درس(  25/0س ىاٌع ارحیار واراده ىا در جصيیو گیصی ُاةاػس. ) را دغّت کصده ام پط ػیاان ٌيی جّاٌ

 

1 

رّاٍُتس  )  کٍٍس ةهکَ آٌان از رساوٌس غيص طّالٌی ىی غسم جصس رساپصظحان از ىصگ ةَ ایً ىػٍا ٌیعث کَ آٌان آرزوی ىصگ ىی ج(

 25/0) جص رسا را ىالكات کٍٍتس ای کاىم ، ةا اٌسورحَ( 25/0)  ُا در ایً جِان ةا جالش در راه رسا و رسىث ةَ اٌعان ةحّاٌٍس( جا 25/0

 (3)درس  (     25/0و ةَ درجات ةصجص ةِؼث ٌائم ػٌّس.) ( 

 

1 

( ؛ در ختانی کتَ 25/0( وةَ ظّی آن گتام ةتصدارد  )25/0اٌعان ؛ رّد ةایس ُسف از رهلث رّد را ةؼٍاظس وآن را اٌحزاب کٍس ) ز(

 ( 25/0(وخیّاٌات ةَ صّرت غصیضی ةَ ظّی ُسف رّد خصکث ىی کٍٍس. )  25/0گیاُان ةَ صّرت طتیػی  ) 
 

1 
ی  ( یػٍی ةا ایً کَ فصد از دٌیا رفحَ پصوٌسه 25/0ٌاىٍس )  ىاٌس ىا جأرّص ىی آثاری کَ ةػس از ىصگ، از اغيال اٌعان ةص جا ىی ى(

ظازد جا ىصدم در آن  (. ةَ طّر ىثال: کعی کَ ىعجسی ىی 25/0گصدد )  غيهغ ُيچٍان گؼّده اظث و آثار غيم در آن ثتث ىی

ٌّیعٍس و ةص خعٍات او  ی غيم او پاداش ىی وٌسهکٍٍس در پص غتادت کٍٍس خحی پط از ىصگ او ٌیض جا زىاٌی کَ از ىعجس اظحفاده ىی

(5)درس( 5/0ةاػس. ) افضایٍس و ایً افضایغ خعٍات ىصةّط ةَ آثار ىا جأرّص ىی ىی  

 

 

 

1 

(ایتً افتصاد ةتَ  25/0(، اىّا ایً كتّل داػحً ةَ ایيان وةاور كهتی جتسیم ٌؼتسه اظتث .  )  25/0کعاٌی کَ ىػاد را كتّل دارٌس  )  ٍ(

(واز یاد آرصت غافم ىی ػتٌّس . واز ایتً رو زٌتسگی  25/0دنیم فصو رفحً در ُّس ُا ، دٌیا را ىػتّد وُسف رّد كصار ىی دٍُس  ) 

 ( 25/0َ جفاوجی ةا ىٍکصان ىػاد ٌسارٌس. ) آٌان ةَ گٌَّ ای اظث ک

 

1 

ُای ایً دٌیا صصفاً گضارػی از غيم اظث کَ ةَ صّرت  ُای ثتث ػسه در دٌیا جفاوجی اظاظی دارد. ٌاىَ ی غيم اٌعان ةا ٌاىَ ٌاىَ ٕ(

( از ایً رو  25/0ای اظث کَ رّد غيم و خلیلث آن را در ةص دارد.)  ی غيم اٌعان ةَ گٌَّ ( اىا ٌاى25/0َکهيات و ٌّػحَ در آىسه )

 (6)درس(  25/0ةیٍس. ) ػٌّس و اٌعان غیً اغيال رّد را ىی ىث خاضص ىیجيام اغيال اٌعان در كیا

 

75/0 

  «بً کوچکی گياه ىگاه ىکو،بلکً بً بزرگی کسی ىگاه کو کً از او ىافرناىی کرده ای » )ص(:        رسول اکرم 
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  …2…از  …2…صفحه:         

 

 

 

 04/10/95  تبریخ امتحبن:               دٌم ریاضی و تجربی رشته:            دیو و زىدگی سئوال امتحبن درس:ادامه پبسخ 



Jinus-PC
Rubber Stamp



 

 وام: 

 وام خاوًادگی:

 دَمکالس: 

 ریاضی ي تجربیرشتٍ: 

 شمارٌ صىدلی:

 

(21ی)منطقهیکلآموزشوپرورششهرتهراناداره  

 

95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

 دیه ي زودگیوام درس: 

 آقای جاللیوام دبیر: 

 40/04/59 تاریخ امتحان:
 صبح 8ساعت امتحان: 

 دقیقٍ 54 مدت امتحان:
 

 نمره سؤاالت ردیف

 2تیاٖوٙیذ؟ساتأٛخٛداتیٕٞچٖٛحیٛاٌٖٚیاٜٚخٛدداسدٞاییوٝدسچٍٍٛ٘یسسیذٖا٘ساٖتٝٞذف،تفاٚت 1

 1؟تشایآٖٔثاِیتض٘یذ.ػثادتتٝچٝٔؼٙاست،تاتٛخٝتٝتؼاِیٓدیٗاسالْ 2

ٞایا٘ساٖاضاسٜداسد؟یهاصسشٔایٝصآیاتصیشتٝوذاْٞشیها 3

امٛاٞٞاٚتَٛاٞافَأََِٟٕٟافُدٛسٔاسَفسََٚ٘اِف(َٚ

فٛساًاؤَّٚأَشاًاضاؤِّأَثیُیٙااِسَذَ٘اَٞب(إ

1 

 1دٞذ؟ٞاییا٘ساٖسافشیةٔیضیغأٖؼٕٛالًاصچٝساٜ 4

ٔطخعوٙیذ؟ساٞایصیشدسستییا٘ادسستیٌضاسٜ 5

.وٙٙذآٖاستوٝآ٘اٖآسصٚیٔشئیٖخذاپشستاٖاصٔشيتٝٔؼٙایاِف(٘تشسیذ

.ٞستٙذوسا٘یٞستٙذوٝفشاٚاٖتٝیادٔشئٙاٖتشیٗٔؤ)ظ(،تاٞٛشپیأثشاوشْعثكحذیثب(

1 

 2ٞشوذأْثاِیتض٘یذ؟پشداصدساتیاٖوٙیذٚتشایٞاییوٝتٝتحثأىأٖؼادٔیدٕٚ٘ٛ٘ٝاصاستذالَ 6

 1؟چشا؟ذ٘ضٛسٚ٘اأیذیٔیػالٜٚتشٔٙىشأٖؼاد،چشاافشاددیٍشیدچاسپیأذٞاییاصخّٕٝیأ 7

 1ػذَاصغفاتاِٟیساتٛضیحدٞیذ؟ 8

 1حىیٓویست؟ 9

 2ٞایػآِتشصخساتیاٖوٙیذ؟دٚٔٛسداصٚیژٌی 11

 1ثیشسٙتٚسٚشتشخأا٘ذٜاصا٘ساٖچیست؟دسٔٛسدتأ)ظ(فشٔٛدٜسسَٛاوشْ 11

 2دٞذساتیاٖوٙیذٚٔختػشاًتٛضیحدٞیذ؟یوٝدسٔشحّٝدْٚلیأتسخٔیچٟاسٔٛسداصٚلایؼ 12

 26جمعنمرهموفقباشیذ.

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش



 پاسخنامه
ا٘تخابوٙذٚتٝسٛیآٌٖاْتشداسداِٚیٗ-1 تطٙاسذٚآٖسا دسحاِیوٌٝیاٞاٖتٝتفاٚتآٖاستوٝا٘ساٖخٛدتایذٞذفاصخّمتخٛدسا

ٝتیٟ٘ایتعّةاستٚػغصاٚدسدْٚآٖوٝا٘ساٖداسایسٚحی.ٛیٞذفخٛدحشوتٔیوٙٙذضیتٝسغٛستعثیؼیٚحیٛا٘اتتٝغٛستغشی

اٚتٝد٘ثاَچیضیاستوٝٞشٌضپایاٖٕ٘یپزیشدٚتٕإْ٘یضٛد..تّىٝسٚصتٝسٚصافضایصٔییاتذتٝٞایص٘ٝتٟٙاوٕٓ٘یطٛد،دستیاتیتٝخٛاس

دسحاِیوٝحیٛا٘اتٌٚیاٞاٖٞذفتٕاْضٛد.ٝدسص٘ذٌیخٛدٕٞٛاسٜدسحاَا٘تخابٞذفاستٞذفٟاییوٝ٘یاتذٚ٘ایٗا٘ساٖتیٟ٘ایتعّة،

ذٚدیداس٘ذٍٚٞٙأیوٝتٝسشحذیاصسضذٚوٕأَیسسٙذ،ٔتٛلفٔیضٛ٘ذچٙاٖوٌٝٛییساٞطاٖپایاٖیافتٝاست.ٞایٔح

اصخذٔتػثادتاستیدیٙیغٛستٌیشد،سةسضایتخذاٚ٘ذٚتشاساسٔؼیاسٞشحشوتٚػّٕی٘یض،وٝتشایوأاتشاساستؼاِیٓدیٗاسالْ،-2

اصسىٛتٚدْفشٚتستٌٗشفتٝتافشیادوطیذٖ،اصعّةػّٓٚدا٘صٌشفتٝتاخٛا٘ذٖسغشیاصوتاب،ضپضیدسآضپضخا٘ٝ،تٝٔحشٚٔاٌٖشفتٝتاآ

ػثادتٔحسٛبٔیضٛد.ٕٕٞٝٚٞٝاٌشتشایخّةسضایخذاتاضذ،

اِف(ٌشایصتٝخیشٚیىی)فغشت(-3

ب(اسادٜٚاختیاس

غافُوشدٖاصخذاٚیاداٚ-4

صیثاِٚزتتخص٘طاٖدادٌٖٙاٜ

سشٌشْوشدٖتٝآسصٚٞایسشابٌٛ٘ٝد٘یایی

ایدادویٙٝٚدضٕٙیٔیأٖشدْ

اِف(غّظب(غحیح-5

:ویستایٗاستخٛاٟ٘ایشدٜتٛدٌفت٘خستیٗخٛدسافشأٛشوىٝآفشیٙص(تشایٔأثّیصددسحاِیاضاسٜتٝپیذایص٘خستیٗا٘سأٖثاَاِف(-6

 ؟تٍٕٛٞاٖخذاییوٝآٟ٘اساتشای٘خستیٗتاسآفشیذ.پٛسیذٜسادٚتاسٜص٘ذٜوٙذ

 اضاسٜتٕٝ٘ٛ٘ٝٞاییاصص٘ذٜضذٖٔشدٌأٖثاَ(ٔاخشایػضیض٘ثی)ع(ب(

سسیذٖتٟاسسستاخیضعثیؼتاستوٕٝ٘ٛ٘ٝایاصسستاخیضػظیٓ٘یضٞست.اضاسٜتٝ٘ظأْشيٚص٘ذٌیدسعثیؼتٔثاَ(فشاج(

ٗ.ایٚسلّثیتثذیُ٘طذٜاست،ٔیٍیشد،ٌشیثاٖوسا٘یسا٘یضوٝٔؼادسالثَٛداس٘ذِٚیایٗلثَٛداضتٗتٝایٕاٖٚتاٚپیأذٞااِثتٝایٗآثاس-7

،ص٘ذٌیٚسفتاسآ٘اٖتٌٝٛ٘ٝایادآخشتغافُٔیطٛ٘ذٚاصایٗسٚٚٞذفخٛدلشاسٔیدٞٙذٚاصیٟا،د٘یاسأؼثٛدافشادتٝدِیُفشٚسفتٗدسٞٛس

استوٝتفاٚتیتأٙىشأٖؼاد٘ذاس٘ذ.

ٚحكوسیساص٘ذٌیا٘ساٖٞا٘یضداخُایٗ٘ظٓػادال٘ٝلشاسداسداصایٗسٚخذاٚ٘ذٚػذٜدادٜاستوٝٞشوسیساتٝآ٘چٝاستحماقداسدتشسا٘ذ-8

.أاص٘ذٌیا٘ساٖدسد٘یاتٌٝٛ٘ٝایاستوٝأىاٖتحمكایٗٚػذٜسإ٘یدٞذضایغ٘ىٙذ

.تسیاسیاصاػٕأَا٘ٙذضٟادتدسساٜخذادسد٘یاأىاٖپزیش٘یستاِف(

.دسایٗد٘یاػّٕی٘یستٔداصاتتسیاسیاصوسا٘یوٝتٝدیٍشاٖستٓوشدٜا٘ذ،ب(

.ذفٕٙذاستٚتٝ٘تایحغحیحٔٙتٟیٔیضذواسٞایصٞ-9

پساصٔشي،ٌشچٝفؼاِیتٞایحیاتیتذٖٔتٛلفٔیضٛدأافشضتٍاٖحمیمتٚخٛدا٘ساٖساوٕٝٞاٖسٚحاست،تٛفیٔیوٙذیؼٙیآٖاِف(-11

.ساتٝعٛستٕاْٚوٕاَدسیافتٔیٕ٘ایٙذ

ٕٞچٙیٗأٛسیسادسنٚٔطاٞذٜٔیوٙذوٝدسنآٖٞادسد٘یاٚپاسخطاٖسأیضٙٛد.ٌٛٔیوٙذا٘ساٖتافشضتٍاٌٖفتٚدسػآِتشصخ،ب(

.ٕٔىٗ٘ثٛدتٝعٛسٔثاَاػٕاِیساوٝدسد٘یاا٘داْدادٜاستٔطاٞذٜٔیوٙٙذ

ا٘ساٖتأشيتستٕٝ٘یضٛدٚپیٛستٝپساصٔشي٘یضٕٞچٙاٖتشلشاساستتذیٗٔؼٙاوٝپشٚ٘ذٜتشخیاػٕاَاستثاطا٘ساٖدسػآِتشصختاد٘یا،ج(

.تشآٖافضٚدٜٔیٌشدد

ٚثٛابآٖاػٕاَساتٝحسابایٗتاٚلتیوٝدسد٘یأشدٔیتٝآٖسٙتػُٕٔیوٙٙذ،ٞشوسسٙتٚسٚش٘یىیسادسخأؼٝخاسیساصد،-11

تاٚلتیوٝٔشدٔیتذاٖػُٕصضتیسادستیٗٔشدْٔشسْٛوٙذ،تذٖٚایٗوٝاصاخشا٘داْدٞٙذٜآٖوٓوٙٙذٚٞشوسسٙتضخعٞٓٔیٌزاس٘ذ،

.وٓوٙٙذتذٖٚایٗوٝاصٌٙاٜػأُآٖ،ٌٙاٜآٖساتٝحساباٚ٘یضٔیٌزاس٘ذ،وٙٙذ،

.٘ذٔیٌشدٚدسپیطٍاٜخذاٚ٘ذحاضشص٘ذٜضذٖٕٞٝا٘ساٖٞا:تاً٘سٟٕٙاویدسػآِٔیپیچذٚحیاتٔدذدا٘ساٖٞاآغاصٔیضٛداِف(-12

تٕٞٝچیضاصخّٕٝاػٕاَٚسفتاسٚ٘یاتا٘ساٖٚحمایكػآِوطفٔیضٛدٚٚالؼیتاتاتیذٖ٘ٛسحمیمتاسشاسوٙاسسفتٗپشدٜاصحمایكػآِ:ب(

.آضىاسٔیضٛد

.اػٕاَأاٖٚپیأثشاٖٞستٙذٔؼیاساػٕاَٞٓآغاصسسیذٌیتٝاػٕاَحتیاٌشتٝا٘ذاصٜرسٜایتاضذ.تشپاضذٖدادٌاٜػذَاِٟی:(ج

اػضایتذٖا٘ساٖ-3،فشضتٍاٖاِٟی-2،پیأثشاٖٚضاٞذاٖ-1حضٛسضاٞذاٌٖٚٛاٞاٖ:(د

٘أٝٞایثثتضذٜد٘یاٌضاسضیاصاػٕاَاستوٝتٝ.تذواساٖتٝدستچپدادٜٔیضٛدواساٖتٝدستساستٚٝ٘یىٛ٘أدادٖ٘أٝاػٕاَ:(ٞـ

.أا٘أٝاػٕاَا٘ساٖتٌٝٛ٘ٝایاستوٝخٛدػُٕٚحمیمتصسادستشٔیٌیشدٔذٜاست.غٛستوّٕاتدسآ
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 جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید. -الف

 داده است. ......................خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان، به او  .1

 است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود. .............از دیدگاه انکار معاد, مرگ  .2

 هشدار داده اند. خبر داده و نسبت به آن ...........پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع  .3

 خبر می دهد. ..........قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام  .4

 آنها بوده اند. ..............فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره  .5

 می رود. ...................و نگرش خاص خود به سراغ  هرکس با بینش .6

 سواالت چهار گزینه ای-ب

 ﴾الدخان 39-  3٣﴿  "إِلَّا بِالْحَقِّ خَلَقناهُماوَمَا و  لَاعِبِینَوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا آیة   مفهوم .1

 ب( هدفدار بودن پیامبران  الف( هدفدار بودن خلقت                                                     

 د( هدفدار بودن عبادت و بندگی                  ج( هدف خلقت بازی و سرگرمی است                      

 . شرط پذیرش عبادت ها چیست؟2

 الف( اگر برای جلب رضایت مردم باشد، عبادت محسوب می شود.

 .ب( اگر برای جلب رضای خدا باشد، عبادت محسوب می شود

 ج( اگر برای جلب رضایت پیامبران و امامان باشد, عبادت محسوب می شود.

 نسان ها و پیامبران و امامان )ع( باشد، عبادت محسوب می شود. د( اگر برای محبت بین ا

 با توجه به آیات قرآن در روز قیامت، شیطان به پیروان خود چه می گوید؟. 3

 را به گناه دعوت کردم.الف( من بر شما تسلطی نداشتم فقط شما 

 ب( من می توانم به شما کمک کنم و شما می توانید مرا نجات دهید. 

 ج( من به شما وعده دادم و به همة آن ها عمل کردم. 

 د( وعده های خداوند به شما حق نبود.

 ؟نیست. کدام گزینه از پیامد های اعتقاد به معاد 4

 ه و همت خستگی ناپذیرند.الف( انسان هایی که دارای انرژی فوق العاد

 ب( کسانی که می دانند هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنند، دنیایشان زیباتر خواهد بود. 

 می دانند قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.ج(   

 د( چنین کسانی زیبا زندگی می کنند، اما دل به آن نمی سپارند. 

 ؟برداشت نمی شودمفهوم ......... " فیه و مَن أصدَقُ مِنَ اهللِ حدیثاً اهللُ ال اله إال هُوَ لیجمعنکُم إلی یومَ القیامه ال رَیبَ  ". از دقت در آیة شریفة : 5

 الف( اختصاص بیشترین کالم دربارة معاد پس از توحید در قرآن کریم

 ب( یکسان بودن سرنوشت اخروی انسان های کمال طلب و جاودان گرا 

 صراحت و قطعیت قرآن کریم در بیان وقوع آخرت ج( حتمیت یافتن و وقوع معاد و رستاخیز موعود                      د( 
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 این روایت بیانگر موضوع ......... می باشد.. به فرمودة رسول اکرم )ص(، کسی که نسبت زشتی را در بین مردم باب کند، ............. و 6

 اعمال ماتقدّم –الف( بدون اینکه از گناه آن کم کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند 

 اعمال ماتاخّر –ب( بدون اینکه از گناه آن کم کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند  

 اعمال ماتقدّم –ه آن را به حساب او می گذارند ج( حتی اگر مردم هم بدان عمل نکنند، گنا 

 اعمال ما تأخّر –د( حتی اگر مردم هم بدان عمل نکنند، گناه آن را به حساب او می گذارند  

 

 آن ها را بنویسید. پیامکنید و  ترجمهآیات زیر را  -ج

 ( 14 -12وَ إنَّ عَلَیکُم لَحافظینَ کِراماً کاتبین یَعلَمونَ ما تَفعَلونَ )انفطار   .1

 ترجمه :

 پیام آیه: 

 (115اَفَحسبتُم انَّما خَلَقناکُم عَبَثَاً و انَّکُم اِلینا ال تُرجَعون ) مومنون :  .2

 ترجمه :   

 

 پیام آیه:         

 ( 2بالنَفسِ اللوّامه ) قیامت : و ال اُقسِمُ  .3

 ترجمه :   

 

 پیام آیه:         

 

 د( پاسخ کامل بدهید: 

 تعریف کنید. ره را. نفس امّا1

 .آیا نهراسیدن خداپرستان از مرگ به معنای آن است که ایشان آرزوی مرگ می کنند؟2

 . منظور از کلمه توفی در ریاقرآن کریم، چیست و برای اشاره به کدام بُعد از وجود انسان استفاده شده است؟3

فکری آن را پذیرفته اند، تالش چندانی برای آن جهان نمی کنند و در چرا برخی از افراد با اینکه می گوین آخرت را قبول دارند و از لحاظ .4

 زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟

 .علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟5

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.ه(

 . عبادت را تعریف کنید.1            

 ترین و راستگوارین مردمان در طول تاریخ بوده اند؟چه کسانی عاقل  .2

 یکتاپرستی به چه موضوعی بیش از سایر موضوعات پرداخته شده است؟. در قرآن کریم بعد از 3           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریحانی -موفق و پیروز و سر بلند باشید  
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                                                                                                                     کنید.جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل  -الف

 . معاد  3                                   . پایان زندگی    2                                .کرامت     1

 . فرصتی برای رسیدن به هدف ) بندگی و عبادت خدا (6                                             . مراقب  5                                 . برزخ     4

                                                                                                                                                   سواالت چهار گزینه ای-ب

 .ب6                     . ب  5                       . ب    4                      . الف 3                      . ب     2                 .الف  1

 

 آن ها را بنویسید.                                                                                                 پیامکنید و  ترجمهآیات زیر را  -ج

 دهید.دانند آنچه شما انجام مینویسند و میو ما برای شما فرشتگانی قرار دادیم که میترجمه: .1

 فرشتگان همواره مراقب انسان هستند و تمام اعمال را ثبت می کنند.پیام آیه: 

 و همانا شما به سوی ما باز خواهید گشت.ایمهپندارید ما شمارا بیهوده خلق کردمیآیا .2        

 آفرینش انسان امری حکیمانه است و بازگشت همه به سوی اوستپیام آیه:      

 ترجمه :سوگند )قسم( به نفس مالمت کننده.3 

 پیام آیه: اهمیت نفس مالمتگر که انسان مومن را در مقابل عصیانش سرزنش می کند.       

 

                                            د( پاسخ کامل بدهید:                                                                                                           

 

 . میل سرکشی در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند1

با اندوخته ای  –بلکه عمر طوالنی می خواهند تا در این جهان با تالش در راه خدا با تباش در راه خدا و فرصت و فرصت به انسان ها  –.  خیر 2

 کامل تر خدا را مالقات و به درجات برتر بهشت نایل شوند

بُعد روحانی نشانة آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را بطور کامل  –.  دریافت روح بطور تمام و کمال 3

 بخورد.دریافت کرده و روانة برزخ می کنند تا در روز قیامت دوباره به جسم پیوند 

 . زیرا انسان و باور قلبی شان کامل نشده و دوستی خداوند در دل هایشان قرار نگرفته است. به همین دلیل بگونه ای عمل می کنند که گویی4

 آخرتی در پیش نیست.

 . علت اصلی اختالف در انتخاب هدف ها ریشه در نوع اندیشة انسان ها دارد5

 

                                                                                                                           ه(به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 

 

 بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد -. بر اساس تعالیم دین، هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند  1            

 ان. پیامبر2            

 . معاد3         
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