
 

 

 بسمه تعالی

 پایه دهم  8و7از درس های  (1)آزمون دین و زندگی

 دقیقه55 زمان آزمون:                            نام و نام خانوادگی:.................................                      دبیرستان:                               تاریخ:   

 (3)(جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.)یک مورد اضافی(1

 -عین-قرار دادی-قیامت-کردار-لاعمانامه -عزم قوی-ناخشنودی خدا-قدرت اختیار-عهد بستن با خدا-خود-نیروی غریزی-)عمل

 طبیعی(

 با حادثه ................مرحله دوم قیامت ارتباط مفهومی دارد.الف(تجسم اعمال در ..............

ز مرگ حساب با توجه به سخن موالی متقیان علی)ع( در می یابیم که زیرک ترین انسان ها کسانی اند که از .............و.............خود برای پس اب(

 بکشند.

 ی از زمان های مناسب برای.................بعد از نماز است.پ(ظلم به خود قرین با .....................است و یک

....منظور از این د که هرگز از تو جدا نمی شودت(بنا بر سخن رسول خدا )ص( که می فرمایند:برای تو ناچار همنشینی خواهد بو

 همنشین................است که در عرصه قیامت.................آن را خواهد دید.

حیوانات آن چه که سبب می شود فقط انسان در میان سایر موجودات زمان تلف شده داشته باشد.بر خورداری او از..................است که در مقابل ث(

 از .....................برخوردارند.

 اهد بود و تبدیل قوانین مربوط به رابطه ی .............میباشد.ج(تنظیم زندگی و برنامه ریزی برای آن ها با آگاهی کامل از رابطه ..................ممکن خو

 (4)ب را انتخاب کنید.( گزینه مناس2

 به چه دلیل در روز قیامت ناله ی حسرت دوزخیان بلند میشود؟

 الف(نگهبانان جهنم در خواست آنان  مبنی بر تخفیف گرفتن در عذاب را رد می کنند.

 نمی کردند و همراه بد کاران در معصیت فرو رفته بودند.ب(در دنیا از محرومان دستگیری 

 ج(شیطان بزرگان و سروران خود را عامالن گمراهی و ضاللت خود می دانستتند.

 د(خداوند درخواست آنان برای بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح را رد می کند.

 در مورد جایگاه نیکو کاران نادرست می باشد؟ کدام مورد

 نواختی کامل به سر می برند.الف(در یک

 ب(با پیامبران و راستگویان هم نشین هستند.

 ج(هم مردان و هم زنان در جوان ترین صورت و قیافه اند.

 د(همسران بهشتی عاشق و خرسند از همسر خود هستند.

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد...............



 

 

 دعاست که آنان .....................داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین گواه بر این م

 الف(عزم و اراده ی قوی داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

 ب(سعادت را همان بندگی خدا می دانستند و با خدای خود عهد می بستند که در آن مسیر قدم بگذارند.

 ج(عهدی را که با خدا بسته بودند مراقب بودند که آن عهد را نشکنند.

 د(اعمال خود را قبل از قیامت محاسبه و ارزیابی می کردند.

در مسیر عواملی که سبب سستی  در اجرای تصمیم می شود  باید از سر راه بر داشته شود که این مفهوم مربوط به ..............گام در ثابت ماندن 

 بندگی است.

 ومین                     د(چهارمینالف(اولین                 ب(دومین                    ج(س

 دستمزد به کارگر و ابتال به سرطان در اثر استعمال مواد مخدر هر کدام تحت کدام پوشش یا کیفر قرار می گیرد؟پرداخت 

 طبیعی–الف(طبیعی 

 طبیعی-ب(قرار دادی

 قراردادی–ج(طبیعی 

 قرار دادی-د(قرار دادی

 محصول طبیعی خود عمل است چه وظیفه ای دارد؟انسان ها در مقابل پاداش و کیفری که 

 الف(باید خود را با ان تطبیق دهند و با آگاهی کامل از آن سود برند.

 ب(با افزایش دانش آن را تغییر دهند و سعادت خویش را تامین نمایند.

 هر گونه اقدام مخالف ان را ممنوع سازند و بدون همراهی از ان استفاده کنند.ج(

 بپذیرندو در هنگامی که غیر عادالنه باشد با وضع قوانین آن را کنترل نمایند.د(آن را 

 هم صحبتی بهشتیان با...................مترنم بودن بهشتیان به.....................را به دنبال دارد.

 درود         د(خداوند.خدایا تو پاک و منزه هستیسالم و -خدایا تو پاک و منزه هستی      ج(خداوند-سالم و درود     ب(فرشتگان -الف(فرشتگان

 کدام مورد از تشابهات برزخ و قیامت است؟

 الف(حیات روحی

 ب(باز بودن پرونده اعمال

 ج(محدود بودن آگاهی های انسان

 د(قابل مشاهده بودن حقیقت عمل

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد.............



 

 

 (1(مفهوم آیه زیر را بنویسید.)3

 الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما.........ان 

 

 (2)(انسان هایی را که دارای عزم قوی هستند با انسان هایی که عزم و اراده ی ضعیف دارند مقایسه کنید و فرق آن ها را با یکدیگر بنویسید.4

 دارای عزم ضعیف دارای عزم قوی

 

 

 

 

 

 

 (3دنیا و برزخ وجود دارد؟آن تفاوت ها را در جدول زیر بنویسید.)(چه تفاوت هایی میان ویژگی های آخرت با 5

 آخرت برزخ دنیا شماره

1  

 

  

2  

 

  

 

 (5/1در رابطه میان عمل و پاداش و کیفر قراردادی را توضیح دهید.)(6

 

 

 

 (5/1(در رابطه میان عمل و پاداش و کیفر نتیجه طبیعی خود عمل را توضیح دهید.)7

 

 

 

 (5/1میان عمل و پاداش و کیفر تجسم خود عمل را توضیح دهید.)(در رابطه 8

 

 

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد........



 

 

 

 (5/1(زمان های محاسبه اعمال را نام ببرید.)8

 

 

 (1)(چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود؟دو مورد نام ببرید.9

 

 

 طراح:علی خلیلیان وایقان

 22جمع بارم :

 موفق باشید.

 

  


