
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف 

 پیام آیات و روایات زیر را بنویسید. الف
 و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبین.  -1

 السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا هدیناه  -2

 )روایت(.  الناس نیام فاذا ماتوا إنتبهوا -3

 ...  أم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض -4
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 صحیح و غلط را عبارات زیر مشخص کنید. ب
 تنها اهداف اخروی برای ما خوب و ضروری هستند.  -1

 است. عامل درونی گناه شیطان  -2

 بعد جسمانی انسان تجزیه و تحلیل می پذیرد.  -3

 به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند.  نترسیدن خداپرستان واقعی از مرگ،  -4

 . "دفع خطر احتمالی الزم است" انسان در مواقع خطر از یک قانون طبیعی پیروی می کند: -5

 ست. از دالیل ضرورت معاد ا "پیدایش نخستین انسان" -6

 های غلط جزء آثار ما تأخر محسوب می شود.  مدسازی -7

 امت هاست.   رسول خدا)ص( شاهد و ناظر همه ی پیامبران و -8
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  ج

 یعنی هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.  است،  ...... ..... ..  خداوند -1

 به سوی هدف خود حرکت می کنند.  .... .........  و حیوانات به صورت .... ...........  گیاهان به صورت -2

 شمرده شده است.  .... .......... از سودمندترین دانش ها -3

 بودن زندگی آخرت تأکید می کند.  ... ........ بودن زندگی دنیوی و ...  ... ..... .......  ن بهآقر -4

 معرفی می کند.  .... ....... ...  نشناختنن یکی از انگیزه های انکار معاد را آقر -5

 . خبر می دهد .... ..... ..... به نام ن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، آقر -6
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  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 

   : سواالت امتحان درس 

 دین و زندگی
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه  نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان:   دهم پایه پایه تحصیلی:  ل اوّ نوبت امتحانی:

15/10/1399 

 ساعت شروع:  

 ظهر  12

   صفحات: تعداد تجربی و ریاضی رشته تحصیلی:  خانوادگی :   نام نام و 

 2از  1صفحه 

 مدت امتحان:   

 دقیقه    60

 سواالت: تعداد



 اسمه تعالیب

 بارم سئوال ردیف 

  سواالت زیر را به صورت کوتاه پاسخ دهید. د

 5/0 منشأ اختالف در اهداف انسان ها چیست؟  1

 5/0 جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان چیست؟  2

 5/0 دشمن ترین دشمن انسان کیست؟  از دیدگاه حضرت علی علیه السالم،  3

 5/0 نام ببرید.  انسان داری چند بعد است؟ 4

 5/0 ن به چند دسته ی اصلی تقسیم می شود؟ نام ببرید. آدالیل اثبات معاد در قر 5

 5/0 توفی به چه معناست؟  6

  به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید. ی

 1 توضیح دهید.  تقرب و نزدیکی به خداوند به چه معناست؟ 1

 1 توضیح دهید.  چیست؟نفس لوامه  2

 1 دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ چیست؟  3

 1 معاد را بر اساس عدل الهی اثبات کنید.  4

 1 آثار ماتقدم را با ذکر مثال تعریف کنید.  5

 1 چرا؟  بهترین شاهدان و گواهان قیامت چه کسانی هستند؟ 6

 1 بنویسید. چگونگی شهادت اعضاء بدن انسان را در قیامت  7

 

 

   سواالت امتحان درس :

 دین و زندگی
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399ماه دی 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان:  دهم پایه  پایه تحصیلی: ل اوّ نوبت امتحانی  :

15/10/1399 

 ساعت شروع:

 ظهر 12 

 صفحات: تعداد تجربی و ریاضی   رشته تحصیلی:  نام خانوادگی :   نام و 

 2از  2صفحه 

 مدت امتحان:  

 دقیقه    60

 سواالت: تعداد

. موفق باشید   

 16 جمع بارم 


