
 خدا به نام  
ِِوادگی:انخنامِ ونام   دوم ترمپایان زمونآ

 «98 - 1397سـالِتـحـصـيلیِ»

 (1دین وزندگی ) درس:
 2 از 1 ۀصفحِِِِِِِِِِ        دقیقه 60 :نگاریزمانِآزمون

ِِشمارۀِصندلی: 10ِ/ِكالس:
 یجناب آقانامِدبيرِ: تعدادِسوال:ِ

ِِِِِِدهم ايۀ:پ  تاريخ:
 

 

 نمره( 5/1) الف( پیام آیات زیر رابنویسید.
 :اَللُّه الاِلَه ااِلّ ُهَو لَیَْجَمَعنَُّکْم اىِل یَْوِم الْقیاَمِة الَریَْب فیهِ  (1

 :قُْل إِن كُنتُْم تُِحبُّوَن اللَّه فَاتَِّبُعوِن  (2

ارِ  (3  :أَْم نَْجَعُل الُْمتَِّقنَي كَالُْفجَّ

 نمره( 5/1( مشخص نمایید. )با )ص/ غ درستی یا نادرستی عبارات زیر را ب(
 غ  ص       تولی و تربی استوار است . ۀدینداری بر دو پای (4

 غ  ص     معاد سخن گفته نشده است. ۀهیچ موضوعی به انداز  ۀدر قرآن کریم دربار  (5

 غ  ص    اند.اند و آن را الزمه دینداری شمردهادیان الهی همواره بر پوشش تاکید کرده  (6

 غ  ص     ماه رمضان را عمداً نگیرد باید فقط قضای آن را به جا آورد. ۀاگر کسی روز   (7

 غ  ص      شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود.پوشش سبب می (8

 غ  ص      میرند.ها و زمین میاول قیامت همه اهل آسامن ۀدر مرحل (9

 نمره( 5/2ج( جمالت زیر را با عبارات مناسب کامل کنید. )
 های عفاف مربوط به .............................. و ............................. است.یکی از جلوه( 10

 ....... .......................................... و ...........................شود بلکه ...........قیامت تصویر عمل انسان نشان داده منی ۀدر عرص( 11

 .  واهیم کردما اگر در رکوع و سجود مناز ..................................... را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکربان خضوع و خشوع نخ (12

 دارد. .. اودهد ریشه در  ............................... و .............................هایی که آدمی در طول زندگی انجام میفعالیت (13

ها ن....... انسادر روز قیامت با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند واقعیت همه چیز از جمله .................. و ................ و ......... (14

 شود.آشکار می

 نمره( 4) .د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
  .بربید های افزایش محبت به خدا را ناممورد از راه2 (15

 

  .هر عملی چند جنبه دارد. فقط نام بربید  (16

 

 مورد( 2) برای حرکت در مسیر بندگی خدا شایسته است چه کارهایی را انجام دهیم؟ (17

 

 ؟طبق سخن امام صادق)ع( چه کسی خدا را دوست ندارد (18

 

  آنچه انسان با خود به قیامت می برد چیست؟( 19

 



  نامد؟در آراستگی را چه میم زیاده روی قرآن کری (20

 

  سستی و ضعف در دین است؟ ۀسخن امام صادق )ع( چه چیزی نشان طبق( 21

 

 ، چه آفاتی دارد؟ طبق حدیث امام علی )ع( گذشت ایام( 22

 

 .( به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهیدـه
  منره( 1مورد از مبطالت روزه را نام بربید ؟ ) 4 (23

 

 

 

 منره( 1اساس عدل الهی را بیان کنید. )رضورت معاد بر  (24

 

 

 

 

 منره( 1آیا اسالم شکل پوشش را معین کرده است؟ توضیح دهید. ) (25

 

 

 

 

 منره( 5/1شاهدان و گواهان روز قیامت چه کسانی هستند؟ توضیح دهید. )  (26

 

 

 

 

 منره(  1) شود؟جمع چیست؟ و چه زمانی بر انسان واجب می ۀکفار   (27

 

 

 

 

 منره( 1های آن را بیان کنید؟ )قراردادی را تعریف کرده و ویژگی ۀرابط (28


