
  باسمه تعالی

  بارم  تسئواال  ردیف

  پیام آیات زیر را بنویسید.  ۱

  )۵/۰(. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفوراالف) 

  )۵/۰( ترجعون. ما خلقناکم عبثا و أنکم الینا الَأفحسبُتم َأنب) 

  )۱( أخّر. ُینبو االنسان یومئذ بما قّدم وج) 

۲  

  جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.  ۲

  غ  ص .                                            به دنبال اهداف دنیایی بودن بد و غیر ضروری است -۱

  غ  ص                                ها در اثر اختالف در نوع تفکر آنان است. اهداف انسان ختالفا -۲

  غ  ص                                                 نهراسیدن از مرگ است. یکی از آثار انکار معاد، -۳

را در ی استعدادهای مادی انسان  هدفی است که همه جامع ترین هدف، -۴

            بر بگیرد.

  غ  ص

  غ  ص                                                   انسان دارای دو ُبعد روحانی و جسمانی است. -۵

قرآن به با ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید  -۶

  کند. می

  غ  ص

  

۵/۱  

  کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب    ۳

  در دارد. ........... بهشت -۱

  دارد. و یک جنبه ی ......... .......... ی  هر عملی یک جنبه -۲

  بر انجام کاری است. ........... و .......... عزم به معنای -۳

  است. ........... بعد از مراقبت نوبت -۴

  انسان حرم خداست. ............ -۵

  است. ....... و .......تقوا به معنای  -۶

  است. شراب و هر مایع مستی آور ....... -۷

۵/۲  

    ادامه ی سواالت در صفحه دوم  

  

  

   سواالت امتحان درس :

  دین و زندگی 

  انسانی دهم

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۳۹۹خرداد 

   : آموزشگاهنام 

امام حسین (ع) دبیرستان دخترانه 

  ۱شعبه 

  : تحصیلی پایه  دوم :  امتحانی نوبت

  دهم

  رشته تحصیلی:

  انسانی

  : تاریخ امتحان

۱۱/۰۳/۱۳۹۹  

  ساعت شروع :

  صبح ۹

  تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام خانوادگی :  نام و

  بخش ۷

  تعدادصفحات : 

  ۲از  ۱صفحه  -  ۲

  مدت امتحان:    

  دقیقه  ۶۰



  باسمه تعالی

  بارم  تسئواال  ردیف

  به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ بدهید.   ۴

  برزخ به چه معناست؟ -۱

  ارزش هر انسان به چیست؟ -۲

  نام ببرید. استوار است؟ دینداری بر چند پایه -۳

  دو فایده ی مهم نماز چیست؟ -۴

۲  

  به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ بدهید.  ۵

  کنید.نفس اماره را تعریف  -۱

  شرایط توکل حقیقی را بنویسید. -۲

  آثار ما تاخر را با ذکر مثال تعریف کنید. -۳

  توضیح دهید. محاسبه و ارزیابی برای چیست؟ -۴

  مورد از نجاسات را نام ببرید. چهار -۵

۵  

  ) ۱۴و  ۱۳درصد آخر (دروس  ۲۰سواالت اختیاری از   ۶

  ن چیست؟فلسفه ی حجاب از دیدگاه قرآ -۱

  آراستگی به چه معناست و چند نوع است؟ -۲

  تبرج به چه معناست؟ -۳

۳  

  درصد کتاب ۸۰سواالت اختیاری از   ۷

  جزای اخروی را توضیح دهید.اداش و رابطه ی عمل با پ -۱

  توضیح دهید. پایه و اساس بنای اسالم چیست؟ -۲

  مقصود از کفاره ی جمع چیست به طور کامل بنویسید. -۳

۳  

  

  :  درس سواالت امتحان

  دین و زندگی

  انسانی دهم

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۳۹۹خرداد 

  :  نام آموزشگاه

دخترانه امام حسین (ع) دبیرستان 

  ۱شعبه 

  : تحصیلی پایه  دوم:  امتحانینوبت 

  دهم

  رشته تحصیلی:

  انسانی

  : تاریخ امتحان

۱۱/۰۳/۱۳۹۹  

  ساعت شروع : 

  صبح ۹

  تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام خانوادگی :  نام و

  بخش ۷

  تعدادصفحات : 

  ۲از  ۲صفحه  -  ۲

  مدت امتحان:  

  دقیقه  ۶۰

  جمع بارم                                               

                                                                                                                             .موفق باشید

۱۶  


