
 بارم

 

 
 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه  01  زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 72/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 زارعی آقای نام دبیر:  0 دین و زندگی درس: 0900-0011سال تحصیلی  دهم  پایه : 9و7و0ساجدین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 7 آیات زیر به کدام موضوع درس اشاره دارد؟ توضیح دهید. -0

 الف(وَاِنَ عَلَیکًم لَحافِظیِن کِرامَا کاتِبیِن 

 صالِحاب(مَن امَنَ بِااهللِ وَالیَومِ االخِرَ وَعَمِلَ  

 20/1 پیام آیه زیر را بنویسید. -7

 وَقالو ماهِیَ اِال حَیاتًنا اَلدًنیا 

 20/1 شاهدان روز قیامت را نام ببرید؟ -9

 0/1 کدامیک از حوادث زیر مربوط به آمادگی انسان ها برای دریافت پاداش وکیفر نیست؟ -0

 زنده شدن همه انسانها. ب( مرگ اهل آسمان ها وزمین. الف( 

 برپا شدن دادگاه عدل الهی. د( حضور شاهدان وگواهان. ج( 

 0/1 کدام دسته از اعمال است؟به ترتیب )خواندن نماز(و)مدسازی غلط( که مردم همواره به ان عمل کنند. مربوط به  -0

 ما تاخر-ما تاخر د( ماتقدم-ما تاخر ج( ماتاخر-ماتقدم ب( ماتقدم-ماتقدم الف( 

 7 نام ببرید؟ ویکی را به دلخواه توضیح دهیدسه ویژگی برزخ را  -1

 0 ق عدل الهی را توضیح دهید؟ضرورت معاد از طری -2

 0 سرشت خدا شناس را بنویسید؟سخن حضرت علی)ع(در مورد -8

 0 ستان از مرگ به چه معناست؟نترسیدن خداپر -0

 0 گونه روح را اثبات می کند؟خواب ورویا چ -01

 0 معنوی انسان را نام ببرید؟وویژگی های بعد روحانی  -00

 0 سیدن به هدف را نام ببرید؟موانع ر -07

 0 ف اصلی خلقت را نام ببرید؟مورد از سرمایه های وجودی انسان هارا برای رسیدن به هد0 -09

 0/0 ر هدف چیست؟فرق انسان وحیوان از نظ -00

 0 از دفع خطر احتمالی چیست؟ منظور -00

 

 نمره به قرائت اختصاص دارد(4نمره داشته و61توجه:)امتحان کتبی 

 با آرزوی موفقیت و پیروزی 

  


