
  باسمه تعالی  

     زندگی سال دهم دبیرستان امام حسین (ع) نوبت دوم امتحان  دین و

 یقهقد ۳۰مدت زمان پاسخگویی     

علم گنجینه ای است که با خرج کردن تمام نمی شود (امام علی علیه   ردیف

  السالم )

  نمره

  ۲  ( به دو ایه پاسخ دهید )   پیام ایات  ۱

َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما الَِعِبينَ َوَما  شریفه آیهپیام   الف     رابنویسید َخَلْقَنا السَّ

وَنُهْم كَُحبِّ پیام ایه شریفه    ب ِه َأْنَداًدا ُيِحبُّ ِخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَّ

هِ  ا لِلَّ ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب� ِه ۖ َوالَّ   رابنویسید اللَّ

  

ِبيُّ ُقْل ألَِْزَواِجَك َوَبَناِتَك َونَِساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدنِيَن پیام ایه شریفه   اختیاری َها النَّ َيا َأيُّ

ُه َغُفوًرا  ِلَك َأْدَنٰى َأْن ُيْعَرْفَن َفالَ ُيْؤَذْيَن ۗ َوكَاَن اللَّ َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالَِبيِبِهنَّ ۚ َذٰ

  یدرا بنویس َرِحيًما

  

  

  ۴.۵    با عبارات صحیح تکمیل کنید سواالت زیر را  ۲

    برترین هدف انسان.......................است  الف

    موانع رسیدن به هدف.................و........................است  ب

    برترین اسوه والگو برای انسانها......................................هستند  ج

ابه ارزش وجودی انسانهامام علی (ع )می فرمایند   د

  ........استاندازه..............

  

    دینداری بر پایه .......................و...................است  ه

    دو فایده نماز ..................و.....................است  و

  

  ۲.۵  عبارات صحیح وغلط را مشخص کنید  ۳

    وفکر است اندیشهمنشا اختالف در هدف اختالف در   الف

    تولید فیلم های غیر اخالقی از مصادیق اثار ما تقدم است  ب

    اموات مومن بر اساس فضیلتهایشان با خانواده خود مالقات می کنند  ج

    پاداش وکیفر در قیامت قرار دادی است  د

    انسان روزه دار اگر سهوا چیزی بخورد روزه اش باطل است  ه



  

  ۴  پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت زیر   ۴

    سرمایه های وجودی انسان را نام ببرید  الف

    چه دلیلی بر وجود عالم برزخ دارید  ب

    اثار محبت به خدا را نام ببرید  ج

    دو عمل که تاثیر نماز را از بین می برد را نام ببرید  د

      

  ۴  به سواالت زیر پاسخ تشریحی وکامل بدهید  ۵

    اهداف فرعی چیستنظر اسالم در مورد   الف

    معاد در پرتو عدل الهی را توضیح دهید  ب

جهنم را بنویسد  ای کاش ............ وای کاش  دو مورد از حسرتهای اهل  ج

...........  

  

تقوا را تعریف کنید وامام علی (ع)انسان با تقوا وبی تقوا را به چه کسانی   د

  تشبیه میکند

  

  

سوال ۴جای سواالت اختیاری دانش اموزان گرامی شما می توانید به   ۶

  پاسخ دهید سوال اختیاری ۴تشریحی به 

۴  

    ایا حجاب موجب سلب ازادی بانوان است توضیح دهید  الف

    اراستگی ظاهری وباطنی را با ذکر مثال توضیح دهید  ب

    چرا بر پوشش با نوان تاکید بیشتری شده است  ج

    باشیدموفق   

  

  

  


