


 

 

 نام: ....................................

 .......................... خانوادگی: نام

 دهم تجربی:پایه و رشته

 ................. شماره داوطلب:

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 و پرورش ناحیه یک اهواز اداره آموزش

 دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه)دوره دوم(

 89 -89سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات 

 (1دین و زندگی) نام درس:

 89/ 11 / 9تاریخ امتحان:

 صبح9 ساعت امتحان: 

 قیقهد 91مدت امتحان: 

 مهر آموزشگاه

 

 نمره با حروف: نمره با عدد: احمدپور طراح سوال:

 واالتـس

 الف( پیام آیات و احادیث:

 /.5آیه )وَ اِنَّ عَلَیکم لحافظینَ کِراماً کاتبینَ یَعلَمونَ ما تَفعلونَ( به کدام یک از شاهدان و گواهان قیامت اشاره دارد؟  -1

 5/0آیه )انا هَدیناهُ السَّبیل اما شاکراً و اما کفوراً( به کدام یک از سرمایه های انسان اشاره دارد؟  -2

 5/0کدام آیه ضرورت معاد بر اساس عدل الهی را بیان می کند؟ -3

 ⃝ب(ام نَجعَلُ الذینَ المتقین کالفجّار                        ⃝الف( اَفَحسِبتُم اِنما خَلَقناکم عبثاً 

 5/0رسول گرامی اسالم باهوش ترین مومنان را چه کسانی معرفی می کند؟  -4

 را با )ص / غ( مشخص کنید:ب( درست یا نادرست گزاره های زیر 

 5/0 .به میزانی که اهداف برتر و جامع باشند هدف های بیشتری را در درون خود  جای می دهند -5

 5/0اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند در وضعیت آنان در عالم برزخ موثر است.  -6

  5/0له اول قیامت. آشکار شدن اسرار و حقایق عالم مربوط است به حوادث مرح -7

 نمره نشناختن قدرت خداست. یکی از انگیزه های انکار معاد  -8

 5/0رفتار کسانی که معاد را قبول دارند ولی باور قلبی ندارند، تفاوتی با منکران معاد ندارد.  -9

 ج( جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

 5/0.................... است.......گفت و گوی فرشتگان با انسان در عالم برزرخ نشان از وجود  -10

 5/0. رد.................. انسان دا.............. و ......................اختالف در هدف های انسان ریشه در نوع ... -11

 5/0.............. هماهنگی دارد. ............ و............................هدف و مسیر حرکت هرکس با ........... -12

 5/0......... است. ...الزمه ایمان به خدا، ایمان ................. -13

 5/0............. انسان می دانند. ....... انسان و طلوعی درخشان تر برای ..............روبی بر ........الهی مرگ را غ پیامبران -14

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0حکیم بودن خداوند به چه معناست؟  -15

 5/0ویژگی های بُعد روحانی را بنویسید؟   -16

 5/0منظور از کلمه )توفی( در قرآن کریم چیست؟   -17

 5/0چرا اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال ما قرار می گیرند؟  -18

 و( پاسخ صحیح را تشخیص دهید.

 5/0داستان عزیز نبی)ع( به کدام یک از استدالل های قرآنی زیر اشاره دارد.  -19

 ⃝اشاره به پیدایش نخستین انسان -الف( امکان معاد

 ⃝انه به نمونه هایی از زنده شدن مردگاشار -ب( امکان معاد




