
 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه نام و 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                              دهم                   کالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                     نادريآقاي  نام دبیر :
  9/10/1400تاریخ امتحان :             و معارف علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 8اعت شروع امتحان : س            علوم و فنون ادبی  نام درس :                                                                                  
 صفحه1عداد برگ سئوال : ت         دقیقه              60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 مشخص کنید  (غ یا ص)غلط یا صحیح بودن گزینه هاي زیر را با  1
 توفی یعنی رفتن روح به عالم آخرت .الف

 تقدم گویندمرگ همچنان ادامه می یابد را ما ب. اعمالی که بعد از

 شعور وجود ندارد ج. در عالم برزخ

 وجود و ضرورت معاد و حکمت الهی است د. یکی از دالیل بر

 . یکی از آثار اعتقاد به معاد نترسیدن از مرگ و آماده شدن براي فداکاري است ـ ه

 دهدمی ما به انتخاب توانایی ،انسان و. وجود جسم در

3 

 جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2
که خود دلیلی است بر  ذکر نموده است ..............رویاهاي صادقه را قرآن کریم در ماجراي حضرتالف. نمونه هایی از 

 .راستین از دیدگاه قرآن..................

توان پاداش بسیاري از اعمال به عنوان نمونه چگونه می .................... ها راب. این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان
 .در راه خدا را در این دنیا دریافت کرد.......................... مانند 

2 

 پاسخ کوتاه دهید  3
 الف. توفی چیست

 ب. آثار ما تقدم چیست

 ج. کدام بعد در انسان قدرت انتخاب و تصمیم گیري می دهد

 ؟دنگردشان برمیاند به دیدار خانواده هایا رفتهکه از دنی ند. آیا مومنی

 چیستو. برزخ 
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 ؟دو ویژگی عالم برزخ را نوشته و یکی را توضیح دهید  -

 ؟داخل قبر چیستنظور از فشار قبر و عذاب م - 

أَم نَجعل الذین آمنو و عملوالصالحات کالمفسدینَ فی االرض ام نجعل المتقین «بر اساس آیه شریفه  -
 .را ثابت کنید ادعضرورت م» کالفجار

 بر اساس دفع خطر احتمالی ضرورت بحث از معاد را ثابت نمایید -

 دو مورد از تفاوت هاي میان انسان و حیوانات و گیاهان را بنویسید -
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