
 

 1صفحه 

 

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

 پایه و رشته : 

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

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

 

سال تحصیلی  دومامتحانات پایان ترم   

دین و زندگی: نام درس  

:  تاریخ امتحان  

: ساعت امتحان  

دقیقه 66: امتحان مدت  

 

 پيامبر اکرم )ص(        .خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا وآخرت با نادانى

 بارم
محل مهر و امضاء مدیر                                   سواالت                                                                                             

 
 ردیف

 1 هدفدار بودن خلقت یعنی چه؟ 1

 2 را ترجمه کنید. " إِن َّا هَّدَّيْناهُ الس َّبيلَّ إِم َّا شاکِراً وَّ إِم َّا کَّفُوراً "آیه ی  1

 3 نفس لوامه یعنی چه و چه کاری انجام می دهد؟ 1

 4 سرمایه های انسان که او را بر موجودات دیگر برتری می دهد، کدام اند؟ 57.0

 0 رسول خدا )ص( درباره ی بقای روح چه می فرمایند؟ 570

 6 پیامبران از چه چیز با قاطعیت خبر دادند؟ 1

 . خداوند تعلق دارد؟ بهحکیم یعنی چه و چرا این صفت  1

170 
معنای لغوی برزخ چیست و در تعریف دین چگونه جا و جایگاه انسانهای نیکوکار و بدکار در آن چگونه 

 است؟
8 

57.0 
.............. و ................. دریافت ی یعنی فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان ............. است را به طور توفّ

 می کنند.
9 

 15 اتفاقات مرحله ی اول قیامت را تیتروار بنویسید. 57.0

 11 چیست؟ " يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ  ِكَراًما َكاتِِبيَ  َوِإنَّ َعَلْيُكْم ََلَاِفِظيَ  "پیام آیه ی  570

 12 ، یکی را توضیح دهید.ببریدروابط میان عمل و پاداش و کیفر را نام  170

2 
، اگر دل بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت  "هرَ االخِ  هُ عَ زرَ مَ نيا الد  " بر طبق روایت 

 شرط دیگر کدامند؟ 4است ، 
13 

 14 آثار عزم قوی برای حرکت به سوی خدا چیست؟ 1

 10 ی است ، این دو عبارت یعنی چه؟ی و تبرّدینداری بر دو پایه ی تولّ  1

 16 بنویسید.که تأثیر نماز را از بین می برند، اعمالی  570

 .1 مورد از مبطالت روزه را نام ببرید. 3 5720

16 

 نمره
 موفق و مؤید باشید 

 

 

دَم



 

 1صفحه 

 

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

 پایه و رشته : 

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

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

 

سال تحصیلی  دومپایان ترم  امتحاناتکلید   

 نام درس:

:  تاریخ امتحان  

: ساعت امتحان  

دقیقه 66: مدت امتحان  

 

 ردیف محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                کلید سواالت     بارم

 
آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامه ی حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف جهان 

 حکیمانه ای در حرکت است.
1 

 
 ما راه را  به او نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس

2 

 
گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت می کند و در که به و آن گاه  فطرت انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد

 اندیشه جبران آن بر می آید.
3 

 
 هدایت های الهی-3عقل -2فطرت -1

4 

 
 برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.

5 

 

 اند و نسبت به آن هشدار داده اند.آنان قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر داده 

 الزمه ی ایمان به خدا دانسته اند.همه ی آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را 

 در قرآن نیز بعد از یکتاپرستی، درباره ی هیچ موضوعی به اندازه ی معاد سخن گفته نشده است.

6 

 
حکیم کسی است که کارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح و درست منتهی می شود.بنابراین خدایی که حکیم است، کار 

 7 بیهوده نمی کند، زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد.

 

دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته و آدمیان پس برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.عالم برزخ میان زندگی 

از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت آنجا می مانند و در صورت نیکوکار باشند از لذت های آن برخوردار و اگر شقی و بدکار 

 باشند از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند.

8 

 
 روح، تمام و کمال

9 

 
 تغییر در ساختار زمین و آسمان ها-3آسمان ها و زمین  مرگ اهل-2شنیده شدن صدای مهیب -1

11 

 
 شهادت دادن اعضای بدن

11 

 
 تجسم خود عمل-3نتیجه ی طبیعی خود عمل -2قراردادی -1

12 

 

بذر سالم همان استعدادها و گرایش های پاک است )ایمان( آبیاری و تغذیه ی مناسب همان اعمال نیک است )عمل صالح( پاک 

محافظت از زمین در مقابل آفات که همان محاسبه ی نفس و  و خاشاک همان پاک شدن از گناهان است )توبه( کردن از خش

 جلوگیری از وسوسه ی شیطان و نفس اماره است.

13 

 
 استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف، از آثار عزم قوی است.

14 

 
دوستان او ( و تبری ) بیزاری از باطل و پیروان آن ( هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم تولی ) دوستی با خدا و 

 عمیق تر است.
15 

 16 غیبت کردن-2ناراحت کردن پدر و مادر -1 

 
سر در آب، باقی خوردن و آشامیدن، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان او، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام 

 ماندن بر جنابت تا اذان صبح
17 

 

دَم


