
 

 



 

 

 شماره صندلی       

 

 

 

  (1) دین و زندگینام درس:              ................................................ نام دبیر:     انسانی       : رشته                               : دهـمپایه             .............................................................نام و نام خانوادگی: 

 3صفحه: تعداد                               ساعت شروع:                        دقیقه 60: مدت امتحان                                      : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:                                             تاریخ و امضا:         

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 آیات و احادیث الف

 

 (5/0هرکدام از آیات و احادیث زیر به کدام یک از سرمایه های انسان مربوط است؟ ). » 1

 (............................. ) ک فُوراً  إِمََّا وَ ش اکِراً إِمََّا السََّبِیل  هَدَیْن اهُ إِن َّاالف( 

 (  ............................. . « ) خدا را قبل از آن،بعد ازآن و با آن دیدم هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه  »)ع(امام علی ب(

استنباط چه پیامی  « َعسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َو ُهَو َخْيٌر لَُكْم َو َعسى أَْن ُتِحبُّوا َشْيئاً َو ُهَو َشرٌّ لَُكمْ » ی آیه شریفه. 2

 (5/0شود؟ ) می

ُ َوَيْغفِْر لَُكْم »   ی برای  آیه شریفه. 3 بُِعونِي ُيْحِبْبُكُم َّللاه َ َفاته
 (5/0. )یک پیام  بنویسید « ُذُنوَبُكمقُلْ إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاه

 

الَة َتْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنکَر ولذکر َّللا اکبر»  ی شریفه ی با توجه به آیه. 4 از آثار برپایی نماز را  دو مورد«  إِنه الصه

 (5/0. )ذکر کنید

 

2 

 صحیح و غلط ب

 

  (..................) شود. های دنیوی می مندی انسان از نعمت های اخروی مانع بهره . اصل قرار گرفتن هدف5

 (..................)  برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب الهی ،آخرین اقدام محاسبه و ارزیابی است. .6

 (..................)  به معنای دریافت تمام وکمال روح وجسم انسان توسط فرشتگان است . «توفی. » 7

 (..................)  پوشاندند. ور در اجتماعات موی سر خود را میمطابق آیین یهود زنان هنگام حض . 8

 (..................)  پیشوایان فقط به آراستگی باطنی و معنوی توجه داشتند . .9

 (..................)  نگیرد، باید هم قضای آن را بگیرد و هم کفاره بدهد. اگرکسی روزه ماه مبارک رمضان را عمداً .10

5/1 

 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 

 



 

 

 بارم سؤاالت ردیف

 جای خالی ج

 

 دهد. برزخ به حیات خود ادامه میکه در است .............................. عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا . 11

 کشد. آنها شعله می.............................. برای همین از ............................. .آتش جهنم حاصل . 12

اید و با مرگ  آفریده شده..............................اید،بلکه برای  خلق نشده.............................. برای  د:نفرمای می )ص(. پیامبر اکرم13

 شوید. از جهانی به جهان دیگر منتقل می

را از بین .............................. و .............................. ی نابجای زیبایی از جانب زن به جای گرمی بخشیدن به خانواده،  . عرضه14

 برد. می

 نای حفاظت و خود نگهداری است.به مع.............................. . 15
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید د

 

 ....................................................................................................................................................................................................................................: توکل. 16

 .......................................................................................................................................................................................................................: آثار ماتقدّم. 17
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 پاسخ کوتاه هـ

 

 (75/0کردند؟) اوقات خود را چگونه تقسیم می )ص(خداطبق روایات رسول . 18

 (5/0دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟) )ع(مطبق بیان امام کاظ. 19

 (5/0برند را فقط نام ببرید. ) از بین مینماز را  تأثیراعمالی که . 20

 (75/0اول قیامت را نام ببرید. ) ی حوادث مرحله . 21

 (5/0دینداری بر چند پایه است؟باذکر معنا نام ببرید. ). 22

3 

 5/6 پاسخ کامل و

 نجاسات را نام ببرید.مورد از 4 23
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 (2صفحه )
 



 

 

 شماره صندلی       

 

 

 

 ( 1نام درس: دین و زندگی )             ................................................ نام دبیر:     رشته: انسانی                                      پایه: دهـم             .............................................................نام و نام خانوادگی: 

 3صفحه: تعداد                              ساعت شروع:                         دقیقه 60مدت امتحان:                                            : تاریخ امتحان

 با عدد: نام مصحح:                                                           نمره

 تاریخ و امضا:                                                      نمره با حروف:

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: دنظرتجدی تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 را  توضیح دهید.  "حکمت الهی "ضرورت معاد  براساس  24
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 وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است؟ توضیح دهید.  "ثابت بودن خود  "آیا حقیقت  25
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 ترین نوع رابطه میان عمل و پاداش کیفر چگونه است؟ توضیح دهید.  ترین و عمیق کامل 26
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 .شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید دی و کاهش حضور آنان در جامعه میآیا حجاب زنان ، موجب سلب آزا  27

 

1 

 ؟عفاف به چه معناست؟ و چه ارتباطی با مقبولیت دارد 28
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 (3صفحه )
 

محل مهر آموزشگاه

 

 


