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 12 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 60وقت پاسخگویی: 2/10/97 تاریخ برگزاری:
 تجربی/ ریاضی رشته :

 دهم :پایه

 نام درس:

 دین و زندگی

 نمره سؤاالت ردیف

 آیات و احادیث:  الف

 هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟ -1

 .........................................اِنّا هَدیناهُ السَبیل اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا   -ب                               ............. ............................  ال اَقْسِمُ بالنَّفس اللّوامه-الف

 ..................................................وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْهَمَها فُجُورها و تقواها  -ج

 .........................................امام علی )ع( فرمودند: هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن دیدم.  -د

 

 پینامی  چنه  «حندیاا   اهلل من   أصند   من   و فیه ریب ال القیمه یوم الی لیجمعنکم هو اال اله ال اهلل» ی:  ی شریفه ازآیه  -2

 (است کافی مورد1)شود؟ می استنباط

 

 

 بدهیدبه سواالت ذیل پاسخ «  وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَمْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ أَفْوَاهِهِالْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى » آیه به با توجه -3
 ؟وقایع روز قیامت اشاره دارد مورد از الف( به کدام

 ب (  مربوط  به کدام مرحله از قیامت است ؟
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید: -4 ب

 غ  ص  و آ ن را الزمه ایمان به خدا دانسته اند..خدا،انجام عمل صالح را مطرح کرده اند پیامبران پس از ایمان به-الف

 غ  ص     اعمال خیری که بازماندگان برای در گذشتگان انجام می دهند در قیامت در وضعیت انسان موثر است. -ب

 غ     ص  برخی اعمال، ماتاخر و بسیاری از اعمال ، ماتقدم هستند. -ج

 غ      ص       ی زندگی الزم و ضروری ست.افقط اهداف اصلی بر -د

 غ      ص  اشاره به پیدایش نخستی  انسان از استداللهای ضرورت معاد است. -هن

 

 

5/2 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. -5 ج

 باشد.............. ....................................و............. .......................................ویژگیهای اصلی،هدفی کاملتر است که بهتربتواندپاسخگوی دو  ازمیان هدف-الف

 باشد. می............. ............................ها  سودمندتری  دانش -ب

 شود. گفته می............. ............................ توسط فرشتگان است ............. ............................حقیقت وجود که همان  به دریافت تمام و کمال  -ج

 هستند.............. ....................... ماده میکنند.آرا برای آن  ازدیگران خود بهتر پیامبر اکرم)س(فرمودند:آنان که فراوان به یاد مرگ اند و-د
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عباسی خانم سرکار محترم همکار  
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 12 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 60وقت پاسخگویی: 2/10/97 تاریخ برگزاری:
 تجربی/ ریاضی رشته :

 دهم :پایه

 نام درس:

 دین و زندگی

 نمره سؤاالت ردیف

 آیات و احادیث:  الف

 هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟ -1

 ...اختیار .اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا  ل اِنّا هَدیناهُ السَبی -ب                                   .. نفس لوامه........  ال اَقْسِمُ بالنَّفس اللّوامه-الف

 .......گرایش به خیر و نیکی وبیزاری از بدی ها......وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْهَمَها فُجُورها و تقواها  -ج

 ....خدا گرایی.....امام علی )ع( فرمودند: هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن دیدم.  -د

 پینامی  چنه  «حندیاا   اهلل من   أصند   من   و فیه ریب ال القیمه یوم الی لیجمعنکم هو اال اله ال اهلل» ی:  ی شریفه ازآیه  -2

 (است کافی مورد1)شود؟ می استنباط

 قطعی و حتمی بودن معاد به علت خبر دادن خداوندی که راستگوتری  است-1

 تالزم ایمان به خدا و توحید-3ش معاد، توحید است           پایه و اساس پذیر-2

بنه سنواالت لینل پاسن      «  مْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِنبُونَ أَفْوَاهِهِالْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى » آیه به با توجه  -3
 بدهید

 حضورشاهدان و گواهان شهادت اعضای بدن(  ؟وقایع روز قیامت اشاره دارد مورد از الف( به کدام

 قیامت ممرحله دو  مربوط  به کدام مرحله از قیامت است ؟ب (  
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید: -4 ب

 غ  ص  و آ ن را الزمه ایمان به خدا دانسته اند..پیامبران پس از ایمان به خدا،انجام عمل صالح را مطرح کرده اند-الف

 غ   ص    برای در گذشتگان انجام می دهند در قیامت در وضعیت انسان موثر است.اعمال خیری که بازماندگان  -ب

 غ     ص  برخی اعمال، ماتاخر و بسیاری از اعمال ، ماتقدم هستند. -ج

 غ      ص       ی زندگی الزم و ضروری ست.افقط اهداف اصلی بر -د

 غ      ص  ضرورت معاد است.اشاره به پیدایش نخستی  انسان از استداللهای  -هن

 

 

5/2 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. -5 ج

 باشد. انسان تنوع استعدادهای و بی نهایت طلبی های اصلی،هدفی کاملتراست که بهتربتواندپاسخگوی دو ویژگی ازمیان هدف-الف

 باشد. می خود شناسی.ها  سودمندتری  دانش -ب

 شود. گفته می توفی توسط فرشتگان است   روح.که همان  ، حقیقت وجودبه دریافت تمام و کمال  -ج

 هستند. باهوش تری  مومنانماده میکنندآرا برای آن  ازدیگران خود بهتر پیامبر اکرم)س(فرمودند:آنانکه فراوان به یاد مرگ اند و-د
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