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دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 مطلبی چه به بگویید وکنید  ترجمه را《 یثا حد اهلل من وَ فیه ریب ال القیامه یوم الی لَیَجمَعَنکم  هُوَ الّا اله  ال اهلل 》شریفه آیه 1

  دارد؟ اشاره

1 

 پیام و کنید ترجمه را 《 کالفجار المتقین نجعل اَمْ االرض فی کالمفسدین عملوالصاحات و آمنوا الذین نجعل اَم 》 شریفه آیه 2

 .کنید بیان را آن

1.1 

 . کنید پر را خالی جای 3

 . اید شده آفریده..................برای بلکه اید نشده خلق...................برای: فرمودند( ص) خدا رسول( الف

 .داند می.............. را جهان آفرینش کریم قرآن( ب

 .دارد انسان................ و..............  در ریشه ها هدف در اختالف( ج

 .است چیز دو میان...............  و................      معنای به لغت در برزخ( د

 .اوست................  ..انسان وجود حقیقت( ه

2 

  .کنید تعیین را زیر عبارات از یک هر نادرستی و درستی 4

 .است اعمال دادن دنیا، یافتن پایان از بعد حادثه اولین( الف

 . میشود قطع کامال دنیا و برزخ عالم ارتباط انسان مرگ با(ب

 .است شده فراهم دنیا همین در الهی عدالت کامل اجرای زمینه( ج

 .است مردم از بسیاری بیداری لحظه مزگ هنگام معاد به معتقدین نظر از( د

 . است هشد داده هشدار او رشد موانع به نسبت هم و شده اشاره انسان رشد های زمینه و عوامل به هم قرآن در( ه

 .دنیاست در آسایش و رفاه انسان، هدف نبزرگتری( ی

1.1 

 1.1 ؟کنید بیان را گیاهان و حیوانات و انسانها بین تفاوتهای 1

 1 رسند؟ می نتایجی چه به اصلی هدف عنوان به خدا انتخاب با زیرک افراد 6

 1 چه؟ یعنی انسان شناخت 7

 1.1 . دهید توضیح کدامند؟ میشود، هدف از ماندن دور و گناه و سقوط باعث که بیرونی مانع و درونی مانع 8

 1.1 کند؟ می اثبات را معاد وجود ضرورت الهی، حکمت گونهچ که دهید توضیح 9

 1 برید؟ نام را پردازند می معاد امکان بحث به که هایی استدالل از نمونه دو 11

 1.1 .دهید توضیح مثال با کامل طور به را ماتأخر آثار 11

 1  بنویسید؟ را انسان عمل نامه با دنیا این های همنا بین فرق 12
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 پاسخ نامه سواالت

  

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دخترانهدبیرستان غیردولتی 

 تجربی-دهم ریاضی دینینام درس: 

 آسیه سهیلی نام دبیر:

 20/02/0936امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر 8:ساعت امتحان

 دقیقه57مدت امتحان: 

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

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

آن نیست و چه کسی کند که شکی در  خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست او قطعاً شمارا در روز قیامت جمع می 1

 تر است. / قطعی بودن قیامت. در سخن از خدا راستگو

1 

اند در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا متقین را مانند  هایی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده آیا ما آن 2

 ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟ / ضرورت معاد در پرتو عدل الهی

1.1 

 2 الف( نابودی و فنا / بقا                 ب( حق                      ج( نوع نگاه و اندیشه                       د( روح 3

 1.1 الف( غ                   ب( غ                ج( غ               د(ص             ه( ص              ی( غ 4

 1.1 .3و  2و  1یین صفحه کتاب درسی پا 11صفحه  1

 1 پاراگراف سوم  21صفحه  6

 1 پاراگراف دوم 33صفحه  7

 نفس اماره   درونی ............. )توضیح(  3

 کتاب درسی. 33شیطان      بیرونی .............) توضیح ( صفحه 

1.1 

 1.1 کتاب درسی ) معاد الزمه حکمت الهی ( 12صفحه  9

 1 نظام مرگ و زندگی در طبیعت  –هایی از زنده شدن مردگان  اشاره به نمونه –خستین انسان اشاره به پیدایش ن 11

 1.1 کتاب درسی پاراگراف آخر 62صفحه  11

 1 کتاب درسی پاراگراف چهارم. 72صفحه  12
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