
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 .را بنویسیدآیات زیر معنی  

 فعند اهلل ثواب الدنی و االخرهمن کان یرید ثواب الدنیا  الف(

 : ترجمه

 ب( و من الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا یحبونهم کحب اهلل 

 : ترجمه
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2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

می کنیم بهتر بتواند دنبال  رااگر هدفی  و ................................. ( با توجه به دو ویژگی ..................................الف

 .پاسخگوی این دو ویژگی باشد

 .ب( اتش جهنم بسیار .......................است

 .سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است .......... ج( ........................ و

 .است و ............ ................. د(تقوا به معنای
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 .مناسب را انتخاب کنید گزینه

 ؟ الف( مقصد نهایی انسان چیست

 ( رسیدن به هدف4( نامحدودها            3( قرب خداوند     2بهشت    (1

  ؟ مربوط به کدام سرمایه انسان است " انا هدینا سبیل اما شاکرا و اما کفورا "ب(

 ( نفس لوامه4( اراده و اختیار       3(عقل و اندیشه       2( سرشت خدا اشنا   1     
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 ؟ کدام جمله صحیح و کدام یک غلط است

 .به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند الف ( 
1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 1 دین وزندگی .نام درس: 

 الهام سیفی. نام دبیر:

 22/1022 / 22امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح12: 22ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 16جمع بارم : 
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 .ارزش هرانسانی به اندازه چیزی است که دوست ندارد ب(

 .ج( دو فایده نماز یاد خدا و صبر است

 .ستا د( اراستگی به معنای بهتر کردن وضع ظاهری  و باطنی و زیبا نمودن این دو

 

0 

 .پاسخ کوتاه دهید

 ؟به چه معناست عالم برزخالف(

 ؟ب( نفس لوامه چیست

 ت؟ج( داراسالم به چه معناس

 ؟د( عزم به چه معناست

 کفاره روزه عمدا چیست؟ه(

 و(مقبولیت چیست؟

 ز( عفاف به چه معناست؟

 ح( دین چه میزان ازبدن زن نامحرم جایز است؟

4 

 1 پیامد دیدگاه معتقدین به معاد چیست؟ 6

 1 معاد را به عنوان الزمه عدل الهی توضیح دهید؟ 5

 05/1 هر عمل چند جنبه دارد توضیح دهید؟ 8

 50/5 بنویسید؟آثار محبت به خدا و راههای افزایش ان را  9

 1 اعمالی که تاثیر نماز را از بین می برند را بنویسید؟ 15

 1 ایا اسالم شکل پوشش را معین کرده است توضیح دهید؟ 11

 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

  ...هر کس پاداش دنیا را بخواهد، پس )بداند که( پاداش دنیا و آخرت نزد الف( 

ت دوست داشت با آنها دوستی از مردم )نادان( غیر خدا را همانند خدا گیرند و چنانکه خدا را بایس برخی  ب(

 .ورزند

2 

 الف( روحیه بی نهایت طلب و استعداد های متعدد 

 ب(سخت

 محبت و دوستی ج(

 د( محافظت

3 2  ...................3 

 ص............غ.....................غ...........ص 4

0 

 الف( بین این دنیا و اخرت

 ب(عامل درونی که به خیر و نیکی دعوت می کند

 ج(سرای سالمتی . جایی که در و غم غصه نیست

 د(اراده و تصمیم

 فقیر 06رز روزه یا اطعام  06ه(

 مورد پسند بودنر دوره نوجوانی و جوانی بیشتر می شود ....و(نیازی در انسان که د

 حالت روحی است که انسان را از انجام کندروی و تند روی ها کنترل میکندز(

 ح(گردی صورت ....دست تا مچ
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 قرار گرفتن زندگی در بن بست و بسته شدن دریچه های امید به روی انسان .

 بی ارزش شدن زندگی -           

 دچار شدن به یاس و ناامیدی ، از دست دادن شادابی و نشاط زندگی -           

 کناره گیری از دیگران و دچار شدن به انواع بیماری های روحی . -           

  قدم گذاشتن در راه هایی که سرگردانی بیش تر به دنبال دارد . -           

 

5 

که هر کس به طور کامل به نتیجه ی اعمال نیک یا بد خود برسد در این  نظام حاکم بر این جهان اجازه نمی دهد

صورت اگر معاد نبود امکان اجرای عدالت میان مردمان وجود نداشت . پس عدل خدا ایجاب می کند که در پی این 

   . جهان عالمی دیگر وجود داشته باشد تا عدل و داد درباره ی همگان اجرا شود

8 
قدمی  هر کاری که انسان در این جهان انجام می دهد و هر از بین می رود عمل ظاهری بعد ازی مادی و  جنبه

 آخرت زشت یا زیبای خود را می سازد دارد که بر می

 دوستی با دوستان خدا . پیروی از او. دشمنی با دشمنان خدا 9

 غیبت . بی احترامی به پدر و مادر 15

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 0دین و زندگی نام درس: 

 الهام سيفینام دبير: 

 12/0011 / 22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 کرده  نه شکل ان را خیر میزان را مشخص 11

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 16 جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




