باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون :

نام درس  :دین و زندگی دهم

آموزش و پرورش منطقه  9تهران
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تعداد صفحه9 :
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شماره صندلی:

نام دبیر :خانم رضایی
نمره باعدد:
نمره با حروف:

91/51/

زمان آزمون 51 :دقیقه

نمره باعدد:
امضاء

نمره با حروف:

امضاء

ردیف سواالت

بارم

الف) بخش آیات
5

پیام آیات  93و  99سوره دخان «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ  /ما خَلَقناهُما إِلّا بِالحَقِّ» را

5

بنویسید.
2

موضوعات آبه  5و  3سوره نساء « اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ ال رَیْبَ فیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

5.1

حَدیثاً» را بنویسید.
ب) درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.
9

حکیم یعنی کسی که کاری را بیهوده انجام نمی دهد.

1.1

4

اختالف در اهداف ،ریشه در نوع اندیشه انسانها ندارد.

1.1

1

اولین گام برای رسیدن به هدف متعالی عبودیت ،شناخت سرمایه ها توانایی ها و شناخت موانع حرکت و گام

1.1

بعدی بهرهگیری از سرمایه هاست.
9

مرحله دوم قیامت بازنده شدن مجدد همه انسانها آغاز می شود.

1.1

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
5

قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه پذیرش  ......................................بنا شده است.

1.1

3

اعمال پیامبران و امامان در روز قیامت  ..........................................قرار می گیرد.

1.1

9

بر اساس تعالیم دین اسالم ،هر حرکت و عملی نیز ،که برای کسب رضایت خدا و بر اساس معیار های دینی

1.1

صورت گیرد  ..............................است.
51

قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام  ..............................................خبر می دهد.

1.1

55

رسول خدا(ص) میفرماید برای نابودی و فنا خلق نشده اید بلکه برای  ..........................آفریده شده اید و با

1.1

مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.

د) پاسخ درست را تشخیص دهید.
52

1.1

کدامیک از آیات زیر مربوط به وجدان است؟
الف) إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً.
ب) وَال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

59

1.1

دوره برزخ چگونه دوره ای است؟
الف) دوره غفلت
ب) دوره هوشیاری و آگاهی

54

1.1

زندگی دنیوی مانند چیست و زندگی حقیقی در کجا معنا می یابد؟
الف) اسارت در زندان – استفاده از فرصتها
ب) خوابی کوتاه و گذرا – جهان دیگر

51

1.1

این هدف برترین ،کاملترین و ارزشمند ترین هدف است؟
الف) انتخاب روزه گرفتن در تمام طول زندگی
ب) انتخاب خداوند و بندگی او به عنوان غایت و مقصد زندگی
هـ) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

59

تغییر در ساختار زمین و آسمان جزء کدام یک از مراحل قیامت است؟

1.1

55

چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

1.1

53

منظور از خود حقیقی چیست؟

1.1

59

اولین تفاوت انسان و حیوان در چگونگی دست یابی به هدف چیست؟

1.1

21

انسانهای معموالً در برخورد با مرگ چند دیدگاه دارند؟

1.1

ز) به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
25

دو مورد از ویژگی های عالم برزخ را توضیح دهید.

5

22

از حوادث مربوط به مرحله دوم قیامت کنار گرفتن پرده از حقایق عالم را توضیح دهید.

5

29

آیا شخصیت یا من انسان وابسته به جسم اوست؟ چرا؟

24

یکی از دالیل اثبات امکان معاد اشاره به پیدایش نخستین انسان را توضیح دهید.

5

21

آثار ماتقدم و ماتأخر را توضیح دهید.

5

1.1

از فرمایشات گهربار امیر مومنان حضرت علی (ع) کسی که ارزش خویش را بشناید ،خویش را با امور فنا پذیر خوار نمی سازد.
موفق و موید باشید

