


                             1سواالت امتحان درس دین و زندگی  

  دقیقه 60:مدت امتحان            97/ 3/  21: تاریخ امتحان 

  شماره دانش آموزي

  :نام خانوادگی :                                نام 

  تجربیو دهم ریاضی : کالس :                        نام پدر

  باسمه تعالی

  مدیریت آموزش و پرورش خمینی شهر

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

  امتحانات خردادماه

  96-97سال تحصیلی 

  دبیرستان دخترانه غیردولتی

  دانشگاه صنعتی متوسطه دوم

  نمره با حروف 

  مجیري              امضا:  نام مصحح اول 

  نمره با حروف 

  امضا               :           نام مصحح دوم 

  بارم  شروع کن) با صلوات بر محمد و آل محمد :( دانش آموز عزیز   ردیف

1  

  

  

  

   .نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید یا درستی 
  

  .(            )هاي او یعنی تنها شناخت سرمایه ها وتوانایی: شناخت انسان ) الف

  .(            )نترسیدن خداپرستان از مرگ به معناي آن است که آنان آرزوي مرگ می کنند ) ب

  (            ).کوشش در انجام به موقع نماز، موجب دور شدن بی نظمی از زندگی است) ج

  . (            )خداوند راه سعادت ما را قرین رضایت مردم ساخته است) د
  

  

١  
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  .جمالت زیر را کامل کنید

  .آفریده شده اید.................. خلق نشده اید بلکه براي  ..................................  براي : فرمودند ) ص (رسول خدا  –الف  

  .معرفی می کند ................................ الیل انکارمعاد رادقرآن یکی از ب ـ 

  . معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد ..................و.................  اعمالج ـ 

  . استوار است........................ و ..................... دین داري بر دو پایه دـ 

  .بستگی دارد............................ تاثیر نماز به میزان دقت و توجه و و ـ 

  . نزدیک تر است............................ نشان می دهد که از نظر آنان داشتن حجاب به بههراحجاب زنان ـ  ه

  .............................و آري به  ..................................  به است نه) آري ( و یک ) نه (مرکب از یک ) ال اله اال اهللا ( ي ـ جمله  
  

٧٥/٢  
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  :هر سوال ، گزینه ي صحیح را انتخاب کنیدبا توجه به 

  با کدام آیه مطابقت دارد؟ )ما أحب اهللا من عصاه( که می فرمایند) ع (پیام این سخن امام صادق ـ 1

  .انّ الذین آمنوا اشد حبا هللا) الف 

  .قل إن کنتم تحبون اهللا فاتّبعونی)  ب

  .و من النّاس من یتّخذ من دون اهللا انداداً) ج
  .قل ما سالتکم من اجر فهو لکم) د

در دادگاه ........... بیان گر علت شهادت دادن ) ون ما تفعلون علمکاتبین یماً و إن علیکم لحافظین کرا ( آیات شریفه ـ 2

  .  عدل الهی است

  .پیامبران و امامان ) الف 

  .شهدا و صالحین)  ب

  فرشتگان الهی) ج
  .اعضاي بدن انسان) د

١  
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  .اصطالحات زیر را تعریف کنید
  

  تبرج) ب                                                                        تقوا) الف 

  
  

١  

  

  

  




