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 بارم سواالت  شماره

  آیات و احادیث   الف

  )۳ -  (انسان مفهوم آیه (انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا را بنویسید. -۱

» مبکقل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحبکم هللا و يغفر لكم ذنو«بر اساس آیه  -۲

  )۳۱ - آل عمران سورهشود؟ ( دوستی باخدا سبب چه چیزی می

  )۱۱۵ - بیان کنید. (مومنون اخر) را بوا اإلنسان يومئذ بما قدم ونمفهوم آیه (ي - ٣

  

٥/٠  

١  

  

٥/٠  

  درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را مشخص کنید.   ب

سپرند و مرگ  کنند، به آن دل نمی خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زیبا زندگی می -۴

  .را عزیز دانسته و در آرزوی آن و دیدار خداوند هستند

الهی مقدم بر دادن نامه اعمال انسان  حضور شاهدان و گواهان در دادگاه عدل -۵

  گیرد. صورت می

  آراستگی اختصاص به حضور در اجتماع دارد.  - ۶

های بزرگ به میزان تسلط او بر خویش  میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف -٧

  .است

۲  

  های مناسب تکمیل کنید.  های زیر را با کلمه جمله  ج

 است که بر ................... معاد بر اساسوجود میل به جاودانگی از مواردی  -۸

  داللت دارد.  ...................

 بهشت هشت در دارد که یک در مخصوص ................... و یک در مخصوص - ۹

  است. ...................

  از دیدگاه امام علی علیه السالم ارزش هر انسانی، به ............... بستگی دارد. -۱۰

  ادیان الهی الزمه ی دینداری را ............... می دانند. - ١١

۲  

     به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.   د

  ۵/۰  عفاف به چه معناست؟ -۱۲  

  ۵/۰  مهم ترین فایده های نماز و روزه چیست؟ -۱۳  

  ۵/۰  تقوا به چه معناست؟ - ۱۴  

سمه تعالیاب  

                              ۶ مشهد ناحیهآموزش وپرورش شهرستان 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 ۱ واحد -امام حسین (ع)  دخترانه دبیرستان

 تجربی و ریاضیرشته  دهمپایه  دومنوبت مون آز  

 دقیقه  ۷۰   : مدت آزمون

 

   ۱۴۰۰/ ۰۲/  ۲۷اریخ:   ت

 ۲ تعداد صفحات :

 ۲۲تعداد سوال: 

 .................: (به عدد)نمره 

 ............................... به حروف:نمره 

 نام خانوادگي : نام و

  نام دبير:

   صبح ۱۱  ساعت شروع: 

 دین و زندگی نام درس : 
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 ١٦+  ٤ج�� ک�: 

  

  ا��م ز��ن (�ج) "�.���چ چ�ز ��نن� ن��ز ب�نی ش���ن را ب� خ�ک ن�ی ��"

   .��فق ��ش��

  

    به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.  ی

  ۱  (ما تاخر) را با ذکر مثال تعریف کنید.) و (ما تقدم اعمال و آثار - ۱۵  

  ۱  ی عمل را با پاداش و کیفر اخروی توضیح دهید. (تجسم عمل) رابطه -۱۶  

  ۱  دا را نام برده و یکی را شرح دهید.خراه های افزایش محبت به  -۱۷  

  ۱  .کند نام ببرید از چیزهایی که روزه را باطل می چهار مورد -۱۸  

لباس نازک و بدن بما نشانه  )ع(آراستگی را تعریف کرده و از نظر امام صادق  -۱۹  

  چیست؟

۱  

  ۱  ند؟زنان وظیفه دارند چند شرط را درباره نحوه پوشش رعایت کن - ۲۰  

  ۱  دهید.مرگ را از دیدگاه پیامبران الهی و منکرین معاد شرح  -۲۱  

خدا(ص) برای مسلمانان اسوه عزم به معنای چیست و مقصود از این که رسول  -۲۲  

  است چیست؟

۵/۱  


