
 بسمه تعالی

 تبریز چهارآموزش و پرورش ناحیه  مدیریت

 دوره دوم –نور  ةمشکا غیر دولتیپسرانه دبیرستان 

 .................نام دبیر:   1دین و زندگی   موضوع امتحان:   دهم ................. کالس:   نام و نام خانوادگی: ...........................................

 

 

 

 نمره ( 5/1. ) شریفه زیر را بنویسید پیام آیاتالف ( 

 ( ت واالرض و ما بینهما ال عبین ما خلقناهما اال بالحقو ما خلقنا السماوا )

 

 ( وما علیکم لحافظین کراما کاتبین )

 

 نمره ( 1)  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.ب ( 

 دارند. است درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های ............ ................ انسان دارای روحیه ای :1

 است.به خدا  ..................ف زندگی انسان جامع ترین و اصلی ترین هد :2

 ............................................ است. از نشانه های تداوم ارتباط انسان با عالم دنیا بعد از مرگ :3

 است.سخن گفته نشده  در قرآن کریم بعد از توحید درباره هیچ موضوعی به اندازه ............... :4

 نمره ( 1)  ای درست و نادرست را مشخص کنید.گزاره هپ ( 

حتی پس از  تولید و نشر مطالب نادرست و غیر اخالفی در فضای مجازی موجب سنگین شدن پرونده گناهان انسان، مدسازی های غلط، :5

 مرگ می شوند.

 دلیل بر غیرممکن بودن آن است. ،بعید بودن چیزی برای انسان :6

 است.عظیم نیز رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز  فرا رسیدن بهار، :7

 در مرحله اول قیامت حضور شاهدان و گواهان اتفاق می افتد. :8

 نمره ( 5/2)  دهید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه ت ( 

 دو ویژگی هدف کامل تر را بنویسید. :9

 

 

 

 07/10/1400 تاریخ امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
 رمز : 

 رمز : 

 در این قسمت چیزی ننویسید

 سمت چیزی ننویسیددر این ق



 

 رد این قسمت چیزی ننویسید

 

 

 را تعریف کنید. «نفس لوامه» :10

 

 های انکار معاد را در چه چیزی می دانست؟ قرآن یکی از انگیزه :11

  

 عالم برزخ چیست؟ :12

 

   ( ) دومورد نوشته شودکافی است دارد؟ اعمال ما چه شاهدانی در قیامت، :13

 

 نمره ( 10)  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ث (

 نمره ( 5/1)  چرا؟ یار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟آیا وجود شیطان،مانع اخت :14 

 

 نمره ( 5/1)  آثار انکار معاد را بنویسید. دومورد :15

 

 نمره ( 5/1)  دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند را نام ببرید.سه مورد :16

 

 نمره ( 5/1)  ذکر مثال تعریف کنید. با را « ماتاخر » آثار :17

 

 نمره ( 5/1)  نوشته و به اختصار توضیح دهید. را تشکیل شده است آن هاچند بعد ار نظر قرآن وجود انسان از  :18

 

 نمره ( 5/1)  در مرحله دوم قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد سه مورد نام ببرید. :19

 

 نمره ( 1)  های عالم برزخ را نام برده و منظور از توفی چیست؟ویژگی  :20






