
 11/10/1396   تاريخ:   بسمه تعالي وزندگیدین  سؤاالت امتحاني درس: 
 دقيقه   70     امتحان:مدت طوسینصيرالدینآموزشی خواجهمجتمع فرهنگی    :دهم  كالس

 طباطباييآقاي جنابنام دبير:    خانوادگي: نام و نام
 امضاء: نمره و 96-97اول سال تحصيلي  ترميانپا شماره امتحاني: 

 بارم 

 5/0 حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به چه معناست؟ ـ 1

 5/0 های هدف انسان و موجودات دیگر چیست؟ تفاوتـ 2

 5/0 خداوند رحیم و مهربان با فرستادن قرآن کریم چه چیزی را به ما یادآور شده است؟ ـ 3

 75/0 مقصود و هدف نهایی ما انسانها چیست و چرا؟ ـ 4

 25/1 هایی در اختیار او گذاشته خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال حرکت کند چه سرمایهـ 5

 است؟ نام ببرید. )پنج مورد(  

 5/0 شود؟ ها میگیریآیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیمـ 6

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 

 5/0 نفس اماره : ـ 7

 5/0 فطرت : ـ 8

 5/0 توفّی : ـ 9

 5/0 عالم برزخ : ـ 10

 1 با توجه به آیات قرآن ابعاد وجودی انسان چیست؟ و هر کدام چه خصوصیاتی دارد؟ ـ 11

 1 های معتقد به معاد ترسی از مرگ ندارند و نترسیدن خداپرستان از مرگ به چه معناست؟ چرا انسانـ 12

 5/0 اد در زندگی چیست؟ و چرا این شیوه غرق شدن در گرداب آلودگی خواهد بود؟ از پیامدهای مهم منکرین معـ 13

 5/0 کنند که گویی ای عمل میگویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونهچرا برخی افراد با اینکه میـ 14

 آخرتی در پیش نیست؟   

 1 معاد الزمه حکمت الهی را توضیح دهید. ـ 15

 5/0 ای معاد را انکار کنند چیست؟ شود عدهالیلی که باعث مییکی از دـ 16

 5/0 های عالم برزخ را نام ببرید . )دو مورد( ویژگیـ 17

 1 اعمال ما تقدّم  و  اعمال ما تأخّر  را با مثال توضیح دهید. ـ 18

 75/0 مرحله اوّل قیامت را نام ببرید. ـ 19

 5/0 گیرد و چرا؟ ار میاعمال چه کسانی میزان سنجش اعمال قرـ 20

 75/0 های دنیوی دارد؟ نامه اعمال قیامت چه تفاوتی با نامهـ 21

 تدبّر در قرآن

 دهد؟ هایی انسان را فریب میبا توجه به ترجمه آیه زیر بگویید شیطان از چه راه

 5/0 کردند، در نظرشان زینت داد؟ شیطان هر کاری را که گناهکاران میـ 22

 

 با اندیشه در ترجمه آیه زیر، برخی دیگر از دالیل انکار معاد را بیان کنید. 

 5/0 خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در انسان شک در وجود معاد ندارد بلکه علت انکارش این است که میـ 23

 تمام عمر گناه کند .   

 

 «موفق و پیروز باشید» 


