
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

 دین و زندگی  : نام درس شعبانی جناب آقاي نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی: انسانیدهم /  پایه و رشته: )شنبه( روزامتحان:

 دقیقه 50 مدت آزمون: شماره صندلی : 7/10/1398 تاریخ امتحان:

 خیرنیاز دارد؟ ماشین حسابیا به آ ورق 1از دارد؟ نی پاسخنامه چندصفحه خیرآیا به چکنویس نیاز دارد؟ 

 نمره) 5/1( اصطالحات زیر را تعریف کنید
 نمره) 5/0حکیم ( -1
 نمره) 5/0توفی (-2
 نمره) 5/0» (ما تأخر« آثار-3

 نمره) 2را با عبارات مناسب پر کنید ( جاي خالی
 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معناي . . . . . . . . . . . .خلقت آن ها است.-4
 ، . . . . . . . . . . . . است.» نفس لوامه« نام دیگر-5
 الزمه ي ایمان به خدا، . . . . . . . . . . . است.-6
 عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا . . . . . . است.-7

 )نمره 1( را مشخص کنید صحیح و غلطعبارات 
 )   هاي محدودي هستند.( حیوانات و گیاهان داراي هدف -8
 کار شیطان این است که انسان را از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.(    )-9

 نمره) 2(یک مورد از ستون سمت چپ اضافی است) ( کشف ارتباط
 ضرورت معاد-1(  )       است.رستاخیز طبیعت نمونه اي از رستاخیز عظیم آخرت -10
 دفع خطر احتمالی الزم است-2       (  )عملی نبودن مجازات بسیاري از کسانی که ستم کرده اند.-11
 امکان معاد-3                                          (  )انگیزه انکار معاد از نظر قرآن.-12
 نشناختن قدرت خداوند-4                                                               (  )قانون عقلی.-13

 عدل یکی از صفات الهی است-5                                                                                       
 نمره) 5/9سواالت تشریحی ( 

 نمره) 5/0به چه مواردي باید توجه داشت؟(براي رسیدن به نعمتهاي دنیا -14
 نمره) 5/0چه چیز سبب می شود تا انسان در مقابل گناه و زشتی ها واکنش نشان دهد؟(-15
 نمره) 2با توجه به بخش تدبر راه هاي فریب شیطان را بنویسید.(-16
 ره)نم 5/0طبق فرمایش پیامبر(ص) با هوش ترین مؤمنان را چگونه معرفی می نمایند؟(-17
 نمره) 75/0علت حزن و اندوه نداشتن معتقدین به معاد چیست؟(-18
 نمره) 5/0دومین اثر اعتقاد به معاد را بیان کنید.(-19
 نمره) 5/0مرگ براي چه کسانی ناگوار است؟(-20
 نمره) 25/0کافران مرگ خود را به چه چیز نسبت می دهند؟(-21
 نمره) 5/0کسان دیگري به غیر از منکرین را می گیرد؟(آثار و پیامدهاي انکار معاد گریبان چه -22
 نمره) 5/0در قرآن کریم بعد از یکتا پرستی به چه موضوعی پرداخته است؟(-23
 نمره) 5/0چه دالیلی بر وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ داریم؟(-24
 نمره) 5/0ند؟(فرشتگان به کسانی که پاك و پاکیزه هستند و روحشان را می گیرند چه می گوی-25
 نمره) 1؟( کندچه زمانی انسان مسجود فرشتگان می شود و چه زمان تا اعماق جهنم سقوط می  -26
 نمره) 5/0(؟است قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر چه اساس -27
 نمره) 5/0(.دالیل و نشانه هاي دانشمندان براي بعد روحانی را نام ببرید -28

 
 



 



 

 



 
 
 
 
 

 


