
   نام: صندلي شماره

  نام خانوادگي:

  : پدر نام

  : رشته

  : دبير نام

  4داره آموزش و پرورش ناحيها
کارشناس سنجش و ارزشيابي تحصيلي

هنرستان کار و دانش 

علي بن موسي الرضا )ع(

دین و زندگي سال دهمنام درس :  

 دقيقه 50مدت امتحان  :  

  صبح 30/9   : شروع ساعت

 1/3/1398  : امتحان تاریخ

97-98  سال تحصيلي :

با حروف  نمره با عدد با حروف  نمره با عدد 

امضاء               نام و نام خانوادگي تجدید نظر کننده:           نام و نام خانوادگي مصحح:                                      امضاء 

0نياز به برگه سفيد،تعداد:              ندارد نياز به چک نویس:      ندارد             نياز به ماشين حساب :                     يتشریحنوع سوال:  

بارم«یاد خدا آرام بخش دلهاست» ردیف

 آیه و حدیث زیر را ترجمه کنید. 1

.السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما االبالحقالف ( و ما خلقنا 

 مه:جتر
.ب( حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

ترجمه:

2

سواالت تستی. 2

هدف از خلقت انسان: (الف

صحیح است  3و  4- 2بندگی خدا - 3عبادت خدا -2دنیا پرستی -1

باالترین نعمت بهشت: (ب

رحمت -4لقای الهی -3سالمتی -2دوستی -1

1

:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 3

ب( نام دیگر جهنم ............ می باشد.  الف( بهشت ............... در دارد.

1

:پاسخ سواالت کوتاه  4

گویند؟ میبه هدف دار بودن جهان در دنیا چه  -1

تقوا چیست؟ -2

دوفایده نماز چیست؟ -3

بزرگترین اثر روزه چیست؟ -4

4

سواالت تشریحی: 5

نمره( 1) اند؟ امام علی )ع( در مورد ارزش انسان چه فرموده -1
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(نمره 1)تعریف کنید؟ اقضای روزه ر -2

(نمره 1)پایه و بنای اسالم بر چیست؟  -3

(نمره 2)قیامت را نام ببرید؟شاهدان روز  -4

(نمره 2)عد جسمانی انسان را بنویسید؟خصوصیت بُ -5

(نمره 1) های نفوذ شیطان را بنویسید؟ راه -6

نمره 16جمع نمرات: 

 من ا... التوفیق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

   نام: صندلي شماره

   نام خانوادگي:

   : پدر نام

   : رشته

   : دبير نام

   4داره آموزش و پرورش ناحيها
 کارشناس سنجش و ارزشيابي تحصيلي

هنرستان کار و دانش 

 علي بن موسي الرضا )ع(

 

 دهم سال يزندگ و نید سئواالتکليد  نام درس :  

 مدت امتحان  :  دقيقه

        : شروع ساعت

     : امتحان تاریخ

 89-89  سال تحصيلي :

 

 با حروف               نمره با عدد           با حروف              نمره با عدد           

 امضاء        نام و نام خانوادگي تجدید نظر کننده:                  نام و نام خانوادگي مصحح:                                      امضاء 

 0نياز به برگه سفيد،تعداد:              ندارد نياز به چک نویس:      ندارد             نياز به ماشين حساب :                     يتشریحنوع سوال:  

 بارم «یاد خدا آرام بخش دلهاست»  ردیف

 .ها را به حق خلق کردیم نکردیم ما آنچه بین آن است را بیهوده خلق  ها و زمین و آن آسمان الف( 1

 که از شما حساب بکشند. حساب بکشید از خودتان قبل از این ب(

2 

 

 سواالت تستی. 2

 صحیح است  3و  2 

  سالمتی     

 

1 

 1 دوزخب(                               8الف(  3

 حق -1 4

 محافظت و نگهداری -2

 دوری از گناه -یاد خدا  -3

 تقوا -4

4 

5  

 نمره( 1) دارد.می ارزش انسان به اندازه چیزی است که دوست  -1

 نمره( 1) باید به جای آن روزه بگیرد. اگر انسان در ماه رمضان مریض باشد یا مسافر باشد بعداً -2

 (نمره 1) ال اله اال اهلل پایه و بنای اسالم است از یک آری و یک نه مرکب است. -3

 (نمره 2)اعضای بدن.  -تگان شفر - امامان –پیامبران  -4

 (نمره 2). مانند سایر اجسام و موارد در حال تجزیه و تحلیل و متالشی شده است -5

 (نمره 1) فریب دادن. - وسوسه کردن -6

 

8 

 موفق باشید
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