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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      دینی و زندگیسواالت امتحانی درس:

  05/10/1397تاریخ امتحان
  مهر مدرسه:

  دقیقه 60مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  11تعدادسوال:  کالس:  قنبریانطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  و زندگی دینی سواالت  سوال

    ):دل ها مانند بدن ها خسته می شوند پس براي رفع خستگی آنها حکمت هاي تازه بجوید.لیه السالمامام علی(ع  

1  

  (مختصر و مفید)است.ه آیات زیر پیرامون چه موضوعی در کتاب آورده شد

  ←ورها و تقواهاجا فُهلهماَفَ - 1

2 - ......ومیثان اهللا حدن اصدق م←  

3 - ون ورائهم برزخٌم ابعثونلی یوم ی←  

  ←جارکالفُ المتقینَ لُجعم نَاَ - 4

5 - یوم ترجف االرض وکانت.... الجبال و←  

6- تَ وشهاَ دلُرجم و ......ه←  

3  

2  

  کنید . جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر

  .............. زیرا در دنیا شاهد و ناظر بر اعمال انسانها بوده اند ......ان در روز قیامت عبارتند از .......گواهان و شاهد- الف

  .نام دارد..... ..............آثار و نتایج اعمالی که حتی بعد از مرگ باقی می ماند .........- ب

  ین می شود.ی...تع.............یدار مومن پس از مرگ از خانواده اش، بر اساس ........با توجه به سخن امام کاظم (ع) د-ج

  

75./  

5./  

5./  

3  

  گزینه صحیح و  غلط را مشخص کنید.
  غ      ص                                   در عالم دوزخ روح همچنان به رشد و آگاهی خود ادامه می دهد. - الف
انسانها در ترازوي عدل   نیته قیامت ، رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال افکار و با آماده شدن صحن - ب

  غ      ص                                                                                                پروردگار سنجیده می شود.
  غ      ص               از معاد و سراي آخرت است. خبر که انبیاء براي بشر آورده اند خبريمهم ترین  -ج

5/1  

4  

  سواالت تستی
  "ام نجعل المتقین کالفجار "و  "بثااَفحسبتم اَنَّما خلقناکم ع "در آیات  از دقت - الف

  به ترتیب ...................معاد در پرتو ................ و ..................... الهی مستضاد می شود.
  د نودهم پیش ماست با کدام گزینه تطابق معنایی دارد؟بیت چونکه صد آم - ب

  ان صالتی و نسکی و محیاء و مماتی للّه رب العالمین. - الف
  غفراهللا ثواب الدنیا و االخره.من کان یرید ثواب الدنیا م - ب
  انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفورا. -ج
  

  

75./  

25./  



٢ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

      دهید. پاسخ کوتاهزیر سواالت به   

  /.5  ت ؟بنویسید نفس لوامه معلول چیس  5

  /.5  چرا شیطان به اهل جهنم می گوید خود را سرزنش کنید نه مرا؟  6

7  
  ؟هستندعلیه چه کسانی  پیامبر صلوات ا...منان از دیدگاه باهوش ترین مو

  

75./  

8  
  آثار اعتقاد به معاد در کسانی که در هوي و هوسها غرق شده اند را بنویسید ؟  

  

1  

9  

  .ارتباط صحیح بین گروه اول و دوم برقرار کنید
  

  تنها را نفوذ شیطان -1ضرورت معاد بر اساس حکمت                                                       - الف
  زنده شدن نمونه هایی از مردگان -2  وسوسه و فریب            - ب
  قیامت -3  درك حقایق - پ
  عقل -4  انجام ندادن کار بیهوده - ت
  میحک -5  تغییر در ساختار زمین -ج
  و جاودانگی ءمیل به بقا -6  افسردگی و بیماریهاي روحی  - د
      امکان معاد - ذ

3  

    خط ) 2ل بدهید.(حداکثر به سواالت زیر  پاسخ کام  

9  

ابعاد وجودي انسان را نام برده و بنویسید درك فضیلت ها و رذلیت هاي اخالقی مربوط به کدام بخش است،همچنین 
  قوانین و مقررات جامعه بر پایه پذیرش چیست؟

  
  

1  

  

10  
  خداوند چگونه انسان را گرامی داشته است .

  
  

1  

  نها در قیامت چیست؟چرا؟میزان و معیار سنجش اعمال انسا  11
  

1  

  
  16  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      دینی و زندگیسواالت امتحانی درس:

  05/10/1397تاریخ امتحان
  مهر مدرسه:

  دقیقه 75مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  11تعدادسوال:  کالس:  قنبریانطراح: نام دبیر یا
  دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  تجربی- ریاضی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  و زندگی دینی پاسخنامه  سوال

      

1  

  .آیات زیر پیرامون چه موضوعی در کتاب آورده شده (مختصر و مفید)مانند مثال

  گرایش به خیر و نیکی - 1

  قطعی بودن قیامت - 2

  اشاره به عالم برزخ - 3

  معاد براساس عدل الهی)عدالت(ضرورت  - 4

  تغییر در ساختار زمین - 5

  شهادت اعضاء بدن در قیامت -6

3  

2  

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

  پیامبران و امامان- الف

  متاخرآثار - ب

  مقدار فضیلت هایش-ج

  

3  
  گزینه صحیح و  غلط را مشخص کنید.

  غ - الف
  ص      - ب
  ص      -ج

  

4  
  سواالت تستی

  عدل- حکمت- رورتض - الف
  من کان یرید ثواب الدنیا مغفراهللا ثواب الدنیا و االخره. - ب - ب

  

      دهید. پاسخ کوتاهزیر سواالت به   

    گرایش به نیکی  5

    چون من بر شما تسلطی نداشتم.  6

    کسانی که بیشتر از همه به فکرمرگند خود را براي آن آماده می کنند.  7



٢ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 ح/ دبیرمصح

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

      کسانی که سنگرمعاد می باشند....مانند   8

9  

  .ارتباط صحیح بین گروه اول و دوم برقرار کنید
  

  تنها را نفوذ شیطان -1                                                      6ضرورت معاد بر اساس حکمت- الف
  زنده شدن نمونه هایی از مردگان -2    1وسوسه و فریب         - ب
  قیامت -3  4درك حقایق- پ
  عقل -4  5انجام ندادن کار بیهوده- ت
  حکم -5  3تغییر در ساختار زمین-ج
  میل به بقا و جاودانگی -6  -افسردگی و بیماریهاي روحی - د
      2امکان معاد- ذ

1  

    خط ) 2به سواالت زیر  پاسخ کامل بدهید.(حداکثر   

9  
  2  برپایه پذیرش من ثابت.-به عهده بعد روحانی استبه -انیو روح جسمانی

  

  با دادن نعمت هاي مادي و معنوي و توانایی استفاده از آنها...  10
  

1  

  آنها دقیقا آن چیزي است که خدا فرموده. ائمه و پیامبران زیرا اعمال  11
  

1  

  
  20  ))موّفق باشید.((


