نام درس:دین وزندگی

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 61 :دقیقه

ردیف

سواالت

تاریخ امتحان 1991/11/4 :

محل مهر و امضاء
مدیر

1

ترجمه آیه ی ( و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون) چیست؟

2

پیام آیه ( انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا ) را بنویسید؟

3

فجور یعنی...........

4

نفس اماره چیست و چه می کند؟

5

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

6

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

7

نتیجه ایمان و عمل صالح چیست؟

8

امام حسین (ع)در مورد مرگ چه فرمودند؟

9

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

11

برزخ چیست؟

11

توفی یعنی چه؟

12

آثار ماتقدم و ماتاخر را توضیح دهید؟

13

اتفاقات مرحله دوم قیامت را تیتروار بنویسید؟

بارم

1
1
./5
1
./5
2
1
1
2
1
1
2
2
موفق و مؤید باشید
زندیه

صفحه 1

11نمره

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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی دهم

پایه و رشته  :دهم ریاضی و تجربی

مدیریت منطقه 3

تاریخ امتحان 1991/...../.... :

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

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان 8 :صبح

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

کلید امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1991-96

مدت امتحان 66 :دقیقه

ردیف

1
2
3
4
5

محل مهر و امضاء مدیر

کلید سواالت

جن و انسان را نیافریدیم مگر اینه مرا عبادت کنند.

بارم

1

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آ فرید ومسئول سرنوشت خویش قرار داد.سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما
نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.
بدکاری و گناه

1
./5

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

1
./5

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

6

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

7

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

8

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

2
1
1

حکیم کیب است که کارهایش هدفمند باشد  .و به نتایج درست و صحیح منتهی شود  .بنابراین خدایی که حکیم است و
9

کار بیهوده نمی کند  .زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و خدا هر موجودی را برای هدف شایسته
ای خلق نموده و انسان را نیز که میل به بقا و جاودانگی دارد و خواهان همه کماالت است در این دنیای فانی و عمر محدود

2

به تکامل نمی رسد پس باید جای دیگری باشد که خدا و انسان به هدف خلقت انسان برسند .
11
11

در لغت به معنای فاصله و حائل میان دو چیز است  .عالم برزخ میان زندگی دنیا وحیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان
پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آنجا می مانند .
فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است توفی می کنند یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند .

1
1

آثار ماتقدم  :آثار و نتایج برخی اعمال محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ  ،پرونده این اعمال بسته می شود
12

مثل نماز و روزه
آثار ماتاخر  :با مرگ انسان پرونده آن عمل هم چنان گشوده است  .مثل مسجد ساختن و اهداء کتاب به کتابخانه که تا

2

زمانی که از کار خیر او دیگران استفاده می کنند در پرونده عمل او پاداش می نویسند و برحسنات او می افزایند.
-1زنده شدن همه انسانها .2.کنار رفتن پرده از حقایق عالم  .3برپاشدن دادگاه عدل الهی  .4حضور شاهدان و گواهان .
13

2

صفحه 1

