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 )2(.به سواالت قرآني زير پاسخ دهيد-الف

 "افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الينا � ترجعون".اين آيه را ترجمه كنيد-1

 ..پيام آيه ي باال را بنويسيد-2

 )2(.درستي يا نادرستي عبارات زير را تعيين كنيد-ب

 .منظور از خود حقيقي اين حقيقت جسماني و مادي انسان است-3

 .نفسي كه انسان را به سوي بدي ها مي كشاند نفس لوامه است-4

 .افراد زيرك خدا را به عنوان هدف اصلي زندگي خود انتخاب مي كنند-5

 .نگاه و انديشه ي انسان دارداختالف در هدف ها ريشه در نوع -6

 )2(.عبارات زير را تكميل كنيد-ج

 .همراه است................ پايان اين جهان با -7

 .است......................... برزخ در لغت به معناي -8

 .را مطرح كرده اند.................. ،ايمان به .................ايمان به پيامبران الهي پس از -٩

 .انسان را فريب مي دهد..................... و .................. و .................. شيطان معموال از راه هاي -10

 )2(اصطالحات زير را تعريف كنيد-د

 :توفي-11

 

 :نفخ صور-12
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 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت آموزش و پرورش  

  كرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحيه اداره كل   

 99-1400سال تحصيلي  مجتمع آموزشي سالله اولامتحانات نوبت 

 :نمره به عدد دين و زندگي:آزمون درس :نام و نام خانوادگي

 :نمره به حروف 1399/ 10/  15:  آزمونتاريخ  ندغچرسركار خانم :نام دبير

 صفحه 2:تعداد صفحات دقيقه70:   مدت آزمون :شماره صندلي دهم انساني:كالس



 

 

 

 )3.(به سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد-ه

 )75/0(هستند؟شاهدان اعمال ما در قيامت چه كساني -13

 )75/0.(سه مورد از نشانه هاي وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا را بنويسيد-14

 )1.(داليلي كه بر امكان معاد داللت دارند را نام ببريد-15

 )5/0(چرا برخي افراد با اينكه آخرت را قبول دارند،به گونه اي عمل مي كنند كه گويي آخرتي در پيش نيست؟-16

 )5(.سواالت زير پاسخ كامل بدهيدبه  -و

 )1.(برخي از وقايع مرحله ي دوم قيامت را نام ببريد-17

 

 )5/1)(چهار مورد(با توجه به آيات قرآني،براي اينكه ما از حسرت خوردگان آن جهان نباشيم،در اين دنيا بايد چگونه زندگي كنيم؟ -18

 

 )1.(سه مورد از داليل انكار معاد را بنويسيد-19

 

 )5/1.(معاد الزمه ي عدل الهي است را توضيح دهيد-20
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