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تاریخ:۱۳۹۹/۱۰/۲۲ باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:
زمان:۶۰دقیقه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران سال تحصیلی:۱۳۹۹-۱۴۰۰

نوبت:اول مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامسر نام دبیر:اسدیان
دبیرستان متوسطه غیر دولتی نیکان درس: دین وزندگی(۱)

پایه:دهم انسانی    مهر اموزشگاه

نمره سواالت ردیف

۳ ترجمه وپیام آیات زیر را بنویسد؟
الف:ترجمه ایه«اناهدیناه السبیل اماشاکراواماکفورا»را بنویسید

ب:پیام ایه«والاقسم بالنفس اللوامه»چیست؟
ج:آیه شریفه«یوم ترجف االرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیال»ترجمه و پیام آیه را بنویسید

۱

۱ ۲:درستی و نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید
الف:بعد روحانی انسان دائم در حال تجزیه و تحلیل است.      ص.       غ
ب:قیامت اتفاق می افتدتا آغازی باشد بر نیستی ابدی انسان.     ص      غ

۲

۱.۵ ۳:جاهای خالی را پر کنید
الف:فرشتگان------انسان را که همان روح است را-----می کنند یعنی به طور کامل دریافت می کنند

ب:اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا ------است
ج:اعمال-----معیار و میزان سنجش اعمال در قیامت قرار می گیرد

۳

۱.۵ ۴:گزینه درست را انتخاب کنید
۱:حق بودن آفرینش اسمانهاوزمین به چه معناست و بیانگر کدام صفت خداوند است

الف:ادامه داربودن خلقت_حکمت       ب:هدفداربودن خلقت_علم      ج:ادامه دار بودن خلقت_علم    د:هدف
دار بودن خلقت_حکمت

۲:معیارومیزان بودن اعمال پیامبران و امامان به کدام واقعه قیامت اشاره دارد
الف:برپا شدن دادگاه عدل الهی    ب:دادن نامه اعمال    ج:حضور شاهدان گواهان    د:زنده شدن مردگان

۳:سخن گفتن فرشتگان با ظالمان که خود را مستضعف می خوانند نشانه کدام ویژگی عالم برزخی است
الف:وجود شعور و آگاهی    ب:وجود حیات    ج:ارتباط انسان در عالم برزخ و دنیا    د:توفی

۴

۲ ۵:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
۱:نفس اماره را تعریف کنید

۲:منشااختالف در انتخاب هدفها در چیست

۳:در چه صورتی انکار معادبرای کسانی که معاد را قبول دارند اتفاق می افتاد

۴:رویای صادقه چیست

۵

۷ ۶:به سواالت زیر پاسخ کامل دهید
۱:چه کسانی بهترین گواهان قیامت هستند ،چرا(۱)

۲:تفاوت انسان و سایر موجودات در انتخاب هدف چیست توضیح دهید(۲)

۳:آثار ماتقدم راتعریف کنید با مثال(۱)

۴:آثار انکار معادرانام ببرید(۱)

۵:دودلیل بگویید که چرا خداوند انسان را محدود به این دنیا نکرده است(۱)

۶:از دیدگاه پیامبر(ص)باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند(۱)

۶

۱۶.۰ موفق باشید
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