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      (5/0)پیام آیه ی زیر را بنویسید.-الف
 افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون""-1

  (2)عبارات زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی -ب

 .در دیدگاه منکرین معاد دنیا تنها بخش کوچکی از زندگی انسان است و زندگی واقعی او بعد از این دنیا آغاز می شود-2

 برقراری نظام جزا و پاداش کامل در جهان آخرت بیانگر حکمت الهی است.-3

 آنها داده می شود.چپ و نامه ی عمل بد کاران به دست راست در روز قیامت نامه ی عمل نیکوکاران به دست -4

 .مکالمه بین فرشتگان و ظالمان در عالم برزخ دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در آن عالم است-5

 (3)عبارات زیر را تکمیل کنید.-ج

 ....................... انسان دارد.اختالف انسان ها در انتخاب هدف ها ریشه در ...................... و -6

 جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان ............................................... است.-7

 .دشمن ترین دشمن تو همان .................. که در ................... توست")ع(فرمودند:علیامام -8

 .................،ایمان به .................. را مطرح کرده اند. ایمان بهپیامبران الهی پس از  -9

 حقیقت وجود انسان را که همان ................. است ................. می کنند.فرشتگان  ،بعد از مرگ-10

 .. هستند.بعضی از شاهدان و گواهان روز قیامت .......................... و ........................ -11

 (5/1)اصطالحات زیر را تعریف کنید.-د

 لوامه:نفس -12

 

 برزخ:-13

 

 :تاخرماآثار  -14

 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش                  

  کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل           

 98-99سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله  اولامتحانات نوبت 

 نمره به عدد: دین و زندگی :  آزمون درس نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:   1398/  10  /9   :      تاریخ آزمون ندغچرسرکار خانم  نام دبیر:

 صفحه  2 تعداد صفحات: دقیقه 70:   مدت آزمون شماره صندلی: دهم انسانی کالس:



 

 

 

 

 (5/3)به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.-ه 

 به چه معناست؟"حکیم بودن خداوند"-15

 چرا؟"ترین افراد این جهان مومنان هستندزیرک "-16

 ببرید.دو عامل سقوط و گناه در انسان را فقط نام -17

 در دیدگاه پیامبران الهی مرگ به چیزی تشبیه شده است؟-18

 نکار معاد را از نظر روحی بیان کنید.آثار ا-19

 دالیل وجود ارتباط میان برزخ و دنیا را فقط نام ببرید.-20

 برخی از وقایعی که در مرحله ی دوم قیامت رخ می دهند را نام ببرید.-21

 بدهید.به سواالت زیر پاسخ کامل  -و

 (5/0)در روز قیامت پاسخ شیطان به جهنمیان چیست؟-22

 

 (1)بعد روحانی به انسان چه توانایی هایی می دهد؟-23

 

 (1و رابطه ی آن با بعد روحانی توضیح دهید.) "ثابت بودن خود"در رابطه با -24

 

 (1د که گویی آخرتی در پیش نیست؟)کننچرا برخی افراد با اینکه آخرت را قبول دارند در عمل به گونه ای عمل می -25

 

 (1داللت می کنند را فقط نام ببربد.و یک مورد را توضیح دهید.)معاد  ضرورتدالیلی که بر -26

 

با توجه به آیات قرآنی،برای اینکه ما از حسرت خوردگان آن جهان نباشیم،در این دنیا باید چگونه زندگی کنیم؟)چهار  -27
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