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 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
 اداره آموزش و پرورش منطقه دودانگه

 محل مهر                  باسمه تعالی                                                                                           

                                  آموزشگاه       دقیقه 01 مدت امتحان:         ساعت شروع امتحان:      1911/ 11امتحان:      / تاریخ             1دین و زندگی :سوال امتحان

       دهمپایه:                                                     آموز:نام و نام خانوادگی دانش

 بارم شرح سوال ردیف

 

 :آیات و روایات الف(

 های رشد و رسیدن به هدف انسان اشاره دارد؟آیه شریفه و حدیث زیر به کدام یک از سرمایه.1

 ب( هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگراینکه خدارا قبل از آن بعد از آن و با آن دیدم.     الف( والاقسم بالنفس اللوامه

 باشد؟موانع رسیدن به هدف می. این حدیث امام علی )ع( بیانگر کدام مانع از 2

 «ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.دشمن»

ی روز قیامت به کدام حادثهمربوط « الجبال کثیبا مهیالیوم ترجف أألرض و الجبال و کانت »ی ی مبارکهآیه. 3

 است؟

 «یعلمون ما تفعلون-کراما کاتبین  -و إن َّ علیکم لحافظین»عبارت قرآنی . 4

 الف( بیانگر کدامیک از شاهدان و گواهان اعمال و رفتار در روز قیامت است؟

 ؟گیردب( این کار در کدام مرحله انجام می

 

 

 :صحیح و غلط ب(

 ⃝ غ        ⃝هاست.          صخداشناسی سودمندترین دانش

 ⃝غ        ⃝صبعد روحانی و غیر جسمانی انسان بعد از مرگ تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و باقی می ماند. 

 ⃝غ       ⃝ص .کندگیرد که قرآن از این واقعه به نفخ صور یاد میصدایی مهیب و سهمگین آسمان و زمین را فرا می

 

 

 

 .ج( جای خالی را کامل کنید

 زمین به معنای ........................... بودن خلقت آنهاست.ها و حق بودن آفرینش آسمان

 اند.پیامبران پس از ............................. ایمان به آخرت را مطرح کرده

 کنند.فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست ................. می

 



 

 

 

 :ارتباط د(

 تباط دهید.)یک مورد اضافی است(.عبارتهای سمت راست را به سمت چپ ار

 کنار رفتن پرده از حقایق عالم -1تابیدن نور حقیقت از جانب خدا                                           -الف

 زنده شدن همه انسانها -2ها                                          رسیدگی به اعمال، افکار و نیت -ب

 برپا شدن دادگاه عدل الهی -3به صورت زیبا و لذتبخش                           تجسم کارهای خوب -ج

 دادن نامه اعمال -4                                                                                        

 

 

  :هـ( کوتاه پاسخ

 استعدادهای گوناگون خویش را به کمال برساند؟هایی است که از طریق آن، چرا انسان دنبال انتخاب هدف-1

 شود؟گیری میآیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ما در تصمیم -2

 گیرد؟چرا آثار و پیامد انکار معاد گریبان کسانی که معاد را قبول دارند هم می -3

 برزخ در لغت به چه معناست؟ -4

 

 

 :را تعریف کنید اصطالحات و مفاهیمو( 

 عقل:-1

 رویای صادقه:-2
 

 

 :سؤاالت تشریحی (ز

 ترین مردم جهان، مؤمنان هستند؟چرا زیرک -1

 دیدگاه پیامبران الهی در مورد مرگ چیست؟ -2

 شود؟نهراسیدن از مرگ سبب چه چیزی می -3

 به طور خالصه توضیح دهید که چرا معاد الزمه عدل الهی است؟ -4

 خر را با مثال توضیح دهید.آثار ما تا -5

 

 

  

 

  جمع نمره 

 نمره ورقه:
  با عدد

 نمره تجدید نظر: 
   با عدد

  با حروف  با حروف

 نام و نام خانوادگی:                             تاریخ:

 امضا:                                                   

 نام و نام خانوادگی:                             تاریخ:

 امضا:                                                   
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