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 مدت ۹۹ دیماه        دهم پایه زندگی و دین امتحان:         کالس و مدرسه نام:           خانوادگی نام و نام        خدا نام به

 دقیقه ۶۰:پاسخگویی

______________________________ 

 نمره۲/۵. کنید انتخاب را صحیح گزینه

 است؟ کدام زندگی اهداف انتخاب در اهمیت حائز نکته_۱

 اصلی اهداف به تام توجه و فرعی اهداف به نبستن دل.الف

  فرعی اهداف به فراوان دلبستگی عدم و اصلی و فرعی اهداف انگاشتن ضروری.ب

  فرعی اهداف به توجه عدم و اصلی اهداف  انگاشتن ضروری تنها.ج

 فرعی اهداف از ماندن باز جهت در تالش و اصلی اهداف به فراوان توجه داشتن معطوف. د

 

 نیست؟ انسان گمراهی برای شیطان راههای از مورد کدام_۲

 دنیا گونه سراب آرزوهای به کردن سرگرم.الف

 مردم میان عداوت و کینه ایجاد.ب

 دنیا دادن نشان بخش لذت و زیبا.ج

 خدا یاد از کردن غافل.د

 

  .دارد قرار آن مقابل در رشد موانع از........که باشد می .......به گذرمربوط زود های خوشی از انسان منع_۳

 شیطان_وجدان.د          شیطان_عقل.ج        اماره نفس_الهی راهنمایان.ب      اماره نفس_عقل.الف

 

  است؟ زیر موارد از کدامیک ( اخر و قدم بما یومئذ االنسان ینبوا شریفه آیه پیام و زمان ظرف_۴

  آخرت و دنیا تفاوت_آخرت.الف

  آخرت و دنیا تفاوت_برزخ.ب

  برزخ و دنیا ارتباط_آخرت.ج

  برزخ و دنیا ارتباط برزخ.د

 

 امتحان دین   دهم انسانی    مدرسه جهان آرا      نوبت اول               تربت حیدریه           



 

 

  .دارد بر در را عمل.........آخرت در عمل نامه و است انسان عمل از.......دنیا های نامه_۵

  تصویر_گزارش.ب        خود_گزارش.الف

  تصویر_حقیقی.د           خود_حقیقی.ج

______________________________ 

 نمره۳/۵.کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

 .دارد ..........در اختالف این ریشه و رود می هدفی سراغ به ...........با هرکس_۶

 

 .........را ما که پلی و......جز را مرگ(السالم علیه )حسین امام_۷

 

 .است.........احتمالی خطر رفع........قانون یک طبق_۸

 

 .ندارد دیگری نفوذ راه این جز و است ..............شیطان نفوذ راههای_۹

______________________________  

 دهید پاسخ سواالت به

 نمره۱ باشد؟ خدا باید انسان نهایی هدف چرا_۱۰

 

  نمره۱/۵. بنویسید را دیگر جهان به معتقدان پیامد سه_۱۱

 

 نمره۱ رساند؟ می دارد استحقاق آنچه به را کس هر که است داده وعده خداوند چرا_۱۲

 

 نمره۱.  بنویسید مثال ذکر با را تاخر ما و تقدم ما آثار_۱۳

 

 نمره۱ گیرد؟ می قرار ما اعمال سنجش معیار امامان و پیامبران اعمال چرا_۱۴

 

 نمره۱/۵. بنویسید را برزخ عالم ویژگی سه_۱۵

 



 

 

 نمره۱ چیست؟ توفی کلمه از منظور_۱۶

 

 نمره۱ چرا؟ اند؟ کرده انتخاب را درستی شیوه گیرند می پیش را مرگ از غفلت و توجهی بی راه که گروهی ایا_۱۷

 

 نمره۱ باشد؟ هایمان سرمایه وسعت به انسانها ما هدف باید چرا_۱۸

 

 باشید سربلند و پیروز
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