
 

 3تعدادصفحات:                           بسمه تعالي شماره صفحه: 
 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 1 دین و زندگینام درس: 

 همپایه: د

 و ریاضی تجربیرشته : 
 

 شهر تهراناداره کل آموزش و پرورش 

 9منطقه مدیریت آموزش و پرورش 

 نمونه دولتی زهرا نظام مافی دبیرستان

 1400ماه  خرداد دومنوبت 

 دقیقه 70  مدت امتحان : 

 1400/ 02 / 29تاریخ امتحان:   

 ساعت امتحان:

 داوطلب:شماره 

 رفیعیخانم  – میرحسینی خانم نام دبیر :

 ردیف سواالت بارم

 کنید. کامل مناسب کلمات با را زیر عبارات خالی جاهای 2

 که نیکوکاران از این رستگاری بزرگ ................ هستند.بااالترین نعمت بهشت رسیدن به مقام ................. است  (1

 ....... است....مي سازد ، که البته عزم انسان ها ................. آدمي با عزم خویش آنچه را که انتخاب کرده است  (2

 امام علي ) ع( مي فرمایند: ارزش هر انساني به اندازه چیزی ست که ................... (3

 ....... حفظ میکند......تقوا به معنای ................ است و انسان با تقوا خود را از ... (4

 الف

 کنید. مشخص را زیر جمالت بودن غلط یا صحیح 2

 اگر روزه دار بعد از ظهر سفر کند، روزه اش باطل است. (5

 انسان پس از مرگ مستقیم وارد جهان آخرت مي شود. (6

 ارزش عفاف در زن و مرد به یک اندازه است، زیرا هر دو انسان هستند. (7

 غربي، ایران باستان منشا اصلي گسترش حجاب در جهان است.به نظر برخي از مورخان  (8

 ب

 .ارتباط برقرار کنید 2

 با توجه به پیام آیات هر یک از عبارات قسمت الف با کدام عبارت قسمت ب ارتباط مفهومي دارد؟  (9

 )دو مورد اضافی است( ب لفا

    کِرَامًا کَاتِبِینَ وَإِنََّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَالف( 

   الْمُتََّقِینَ کَالْفُجََّارِأَمْ نَجْعَلُ ب( 

       فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوََّاهَاج( 

 مَا وَمَا خَلَقْنَا السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَد( 

  خَلَقْنَاهُمَا إِلََّا بِالْحَقَِّ    

                                                                                                                                                                                                  

 ضرورت وجود معاد  (1

 هدف دار بودن خلقت  (2

 امکان وجود معاد     (3

 فرشتگان الهي  شهادت (4

 شهادت اعضای بدن   (5

                               گرایش به خیر و نیکي و بیزاری از بدی ها (6

 

 ج



 

 3تعدادصفحات:                           بسمه تعالي شماره صفحه: 
 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 1 دین و زندگینام درس: 

 همپایه: د

 و ریاضی تجربیرشته : 
 

 شهر تهراناداره کل آموزش و پرورش 

 9منطقه مدیریت آموزش و پرورش 

 نمونه دولتی زهرا نظام مافی دبیرستان

 1400ماه  خرداد دومنوبت 

 دقیقه 70  مدت امتحان : 

 1400/ 02 / 29تاریخ امتحان:   

 ساعت امتحان:

 داوطلب:شماره 

 رفیعیخانم  – میرحسینی خانم نام دبیر :

 .کنید انتخاب را درست پاسخ و  کرده بررسی را های زیر پرسش 4

 هر شخص را به سوی هدفي مي کشاند؟ از در دنیای حیرت انگیز هدف ها، چه چیزی(10

       نیازهای مادی و طبیعيوابستگي به الف ( 

 دلبستگي به اهداف بزرگ و متعاليب ( 

 بینش و نگرش خاص اوج (       

                  ؟انسان سخن به میان آمده  است و روحانیجسمانی ، از ویژگي های بعد  ترتیبدر کدام گزینه به  (11

                  حیات پس از مرگ –متالشي شدن الف ( 

  فنای پس از مرگ -متالشي شدنب (  

           حیات پس از مرگ _تجزیه و تحلیل ناپذیریج (  

 خواسته از چیست؟گیریم؟و این شیوه رفتار ما بر در چه مواردی بدون توجه به اعتبار گوینده خبر آن را جدی مي (12

    قانون عقلي -سعادت ابدیالف ( 

   قانون عقلي -اعالن خطرب ( 

                    قانون شرعي-خطراعالن ج ( 

 ، از چه طریق صورت مي گیرد؟ و این تغییر تا چه زماني ادامه دارد؟برزختغییر در نامه عمل انسان در (13

 تا در دنیا موثر باشد -آثار ما تقدمالف (

   تا دنیا برقرار باشد -آثار ما تاخرب (  

 تا در دنیا موثر باشد -ما تاخر اثارج ( 

 پیامبران و امامان، بدان جهت معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار میگیرد که: لاعما(14

  الگوی تمام عیار انسانیت اندالف ( 

 اعمال آنها عین آن چیزیست که خدا به آن دستور داده استب ( 

 برگزیدگان خدا برای هدایت بشر اندج ( 

از خودگذشتگي مي رسد؟ و عامل ایجاد این تحول چه مي  با از بین رفتن کدام رذیلت اخالقي، انسان به ایثار و(15

  باشد؟

                        محبت به خدا -خودخواهيالف ( 

  مغفرت الهي -ترس و نا امیدیب (  

 مغفرت الهي -خودخواهيج ( 

 د



 

 3تعدادصفحات:                           بسمه تعالي شماره صفحه: 
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 شهر تهراناداره کل آموزش و پرورش 
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 رفیعیخانم  – میرحسینی خانم نام دبیر :

 "او دارندي از محبت همه کساني که رنگ و نشان "و  "گریزدعاشق روشنایي از تاریکي مي  "هریک از عبارت های (16

 به کدامیک از آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن اشاره دارد؟ترتیب به 

  بیزاری از دشمنان خدا-دوستي با دوستان خداالف ( 

 دوستي با دوستان خدا-بیزاری از دشمنان خداب (

 پیروی از خداوند –ج ( بیزاری از دشمنان خدا 
 

 ؟ نیستکدام یک از شرایط مسافر شرعي که باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد (17

 برای انجام کار حرام سفر نکرده باشدالف ( 

 قصد اقامت نداشته باشد ب (

 در جایي که سفر کرده بماندنخواهد کمتر از ده روز ج ( 

 به سواال ت زیر پاسخ کامل دهید. 6

 و تعریف کنید. دارد نام ببریدهر عملي چند جنبه   (18

 سال قبل زندگي کرده اند، اسوه قرار دهیم؟ 1400هایي را که حدود  چگونه مي شود انسان(19

برخي معتقدند اگر قلب انسان ها با خدا باشد ، کافي ست و عمل به دستورات او ضرورتي ندارد.آیا این توجیه مورد (20

 قبول است؟چرا؟

 اما تاثیر آن را کمتر در خود مشاهده مي کنیم؟ چرا برخي از ما نماز مي خوانیم(21

 چیست؟ تبرج را تعریف کرده و نشانه(22

 شرایط حجاب زنان از نظر اسالم چیست؟(23

 ه


