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سواالت امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1365 -66
نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

ریحانی

نمره به حروف:

نام درس :دین و زندگی
تاریخ امتحان 1365/14/44:
ساعت امتحان٣:44 :
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محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

الف -جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
 .1خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان ،به او  ......................داده است.
 .2از دیدگاه انکار معاد ,مرگ  .............است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا ،دفتر عمرش بسته می شود.
 .3پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع  ...........خبر داده و نسبت به آن هشدار داده اند.
 .4قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام  ..........خبر می دهد.
 .5فرشتگان در طول زندگی انسان ها ،همواره  ..............آنها بوده اند.
 .6هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ  ...................می رود.

3
نمره

ب-سواالت چهار گزینه ای
 .1مفهوم آیة وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ و وَمَا خَلَقناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ" ﴿ 39- 3٣الدخان﴾
ب) هدفدار بودن پیامبران
الف) هدفدار بودن خلقت
د) هدفدار بودن عبادت و بندگی
ج) هدف خلقت بازی و سرگرمی است
 .2شرط پذیرش عبادت ها چیست؟
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.
د) اگر برای محبت بین ا نسان ها و پیامبران و امامان (ع) باشد ،عبادت محسوب می شود.
 .3با توجه به آیات قرآن در روز قیامت ،شیطان به پیروان خود چه می گوید؟
الف) من بر شما تسلطی نداشتم فقط شما را به گناه دعوت کردم.
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.
 .4کدام گزینه از پیامد های اعتقاد به معاد نیست؟
الف) انسان هایی که دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیرند.
ب) کسانی که می دانند هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنند ،دنیایشان زیباتر خواهد بود.
ج) می دانند قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
د) چنین کسانی زیبا زندگی می کنند ،اما دل به آن نمی سپارند.
 .5از دقت در آیة شریفة  " :اهللُ ال اله إال هُوَ لیجمعنکُم إلی یومَ القیامه ال رَیبَ فیه و مَن أصدَقُ مِنَ اهللِ حدیثاً " مفهوم  .........برداشت نمی شود؟
الف) اختصاص بیشترین کالم دربارة معاد پس از توحید در قرآن کریم
ب) یکسان بودن سرنوشت اخروی انسان های کمال طلب و جاودان گرا
د) صراحت و قطعیت قرآن کریم در بیان وقوع آخرت
ج) حتمیت یافتن و وقوع معاد و رستاخیز موعود
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 .6به فرمودة رسول اکرم (ص) ،کسی که نسبت زشتی را در بین مردم باب کند ............. ،و این روایت بیانگر موضوع  .........می باشد.
الف) بدون اینکه از گناه آن کم کنند ،گناه آن را به حساب او نیز می گذارند – اعمال ماتقدّم
ب) بدون اینکه از گناه آن کم کنند ،گناه آن را به حساب او نیز می گذارند – اعمال ماتاخّر
ج) حتی اگر مردم هم بدان عمل نکنند ،گناه آن را به حساب او می گذارند – اعمال ماتقدّم
د) حتی اگر مردم هم بدان عمل نکنند ،گناه آن را به حساب او می گذارند – اعمال ما تأخّر

ج -آیات زیر را ترجمه کنید و پیام آن ها را بنویسید.
 .1وَ إنَّ عَلَیکُم لَحافظینَ کِراماً کاتبین یَعلَمونَ ما تَفعَلونَ (انفطار ) 14 -12
ترجمه :
پیام آیه:
 .2اَفَحسبتُم انَّما خَلَقناکُم عَبَثَاً و انَّکُم اِلینا ال تُرجَعون ( مومنون )115 :
ترجمه :
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پیام آیه:
 .3و ال اُقسِمُ بالنَفسِ اللوّامه ( قیامت )2 :
ترجمه :
پیام آیه:
د) پاسخ کامل بدهید:
 .1نفس امّاره را تعریف کنید.
. 2آیا نهراسیدن خداپرستان از مرگ به معنای آن است که ایشان آرزوی مرگ می کنند؟
 . 3منظور از کلمه توفی در ریاقرآن کریم ،چیست و برای اشاره به کدام بُعد از وجود انسان استفاده شده است؟
 .4چرا برخی از افراد با اینکه می گوین آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکری آن را پذیرفته اند ،تالش چندانی برای آن جهان نمی کنند و در
زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟
.5علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟
ه)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 .1عبادت را تعریف کنید.
 .2چه کسانی عاقل ترین و راستگوارین مردمان در طول تاریخ بوده اند؟
 .3در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی به چه موضوعی بیش از سایر موضوعات پرداخته شده است؟

موفق و پیروز و سر بلند باشید  -ریحانی

2
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کلید سواالت امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 1365 -66
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بارم

سواالت
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الف -جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
 .2پایان زندگی
.1کرامت
 .5مراقب
 .4برزخ
ب-سواالت چهار گزینه ای
 .3الف
 .2ب
.1الف

 .3معاد
 .6فرصتی برای رسیدن به هدف ( بندگی و عبادت خدا )
3
 .4ب

 .5ب

.6ب

ج -آیات زیر را ترجمه کنید و پیام آن ها را بنویسید.
.1ترجمه :و ما برای شما فرشتگانی قرار دادیم که مینویسند و میدانند آنچه شما انجام میدهید.

3

پیام آیه :فرشتگان همواره مراقب انسان هستند و تمام اعمال را ثبت می کنند.
.2آیا میپندارید ما شمارا بیهوده خلق کردهایمو همانا شما به سوی ما باز خواهید گشت.
پیام آیه:آفرینش انسان امری حکیمانه است و بازگشت همه به سوی اوست
.3ترجمه :سوگند (قسم) به نفس مالمت کننده
پیام آیه :اهمیت نفس مالمتگر که انسان مومن را در مقابل عصیانش سرزنش می کند.
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د) پاسخ کامل بدهید:
 . 1میل سرکشی در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند
 .2خیر – 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 – با اندوخته ای
کامل تر خدا را مالقات و به درجات برتر بهشت نایل شوند
 .3دریافت روح بطور تمام و کمال – بُعد روحانی نشانة آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را بطور کامل
دریافت کرده و روانة برزخ می کنند تا در روز قیامت دوباره به جسم پیوند بخورد.
 . 4زیرا 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 گویی
آخرتی در پیش نیست.
 .5علت اصلی اختالف در انتخاب هدف ها ریشه در نوع اندیشة انسان ها دارد
ه)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 . 1بر اساس تعالیم دین ،هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند  -بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد
 .2پیامبران
 .3معاد

3
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