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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 دو دبیرستان امام حسین )ع( واحد 

 امتحان دین و زندگی  

 اردیبهشت                     31تاریخ امتحان:  

 دقیقه  70زمان امتحان: 

 بارم سواالت  ردیف 

 پیام آیات زیر را بنویسید. الف 

 .......  الصََّالِحَاتِ كَالْمُفْسِِدینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الََِّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  -1

 ........ قُل إِن كُنتُم تُحِبَّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبكُمُ اللَّهُ  -2

 ........  یُؤْذَیْنَ فَلَا یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَى  لِكَ ذَ.............   -3

بر   -1 معاد  ضرورت  اثبات 

 اساس عدل الهی 

ا پیروی شرط دوستی خد  -2

 از دستورات او است. 
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 درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص كنید. ب

 ص  تقرب و نزدیكی به خدا، نزدیكی ظاهری و مكانی نیست. -1

 غ مرگ غروبی برای روح و طلوعی درخشان برای جسم است. -2

 ص  دارد. ی چیزی است كه دوست می ارزش هر كس به اندازه  -3

 غ ه زنان و دختران است.بصفات فضیلتی مربوط  -4
 

2 

 جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید. ج

 كنند. گیاهان به صورت ..................... و حیوانات ..................... به سوی خود حركت می   -1

 دارد...................... باز می نفس امَّاره از پیروی ..................... و  -2

 ی خدایا تو ..................... و .....................، مترنم اند.بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جمله  -3

 دینداری بر دو پایه استوار است: ..................... و ..................... .  -4

  تبری  -تولی  -4 منزهی  -پاک  -3 ن وجدا -عقل  -2 غریزی  -طبیعی   -1
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 به سواالت زیر پاسخ كوتاه بدهید. د

 مرگ برای چه كسانی ناگوار است؟ -1

 شوند. باری از گناه با آن مواجه میبینند یا با کولهکسانی که زندگی را محدود به دنیا می

 عزم به چه معناست؟  -2

 اراده و تصمیم بر انجام کاری

 ی نماز را بنویسید.فایده دو   -3

 دوری از گناهان -2یاد خدا     -1
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  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.  ی

 1 { 29}صفحه                                                        چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ -1

 1 { 65}صفحه                                                                      گونه عالمی است؟چعالم برزخ  - 2
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 1 {85}صفحه                                                        است؛ به چه معناست؟ "دارالسالم"بهشت  - 3

 1 {101}صفحه                                                                    محاسبه و ارزیابی برای چیست؟ -4

 1 {115 }صفحه                                                                  پایه و اساس بنای اسالم چیست؟ - 5

 1 { 126}صفحه                                                                  چهار مورد از نجاسات را بنویسید. - 6

 1 {130}صفحه                                    بنویسید. كند چهار مورد از چیزهایی كه روزه را باطل می  -7

 1 { 139}صفحه                                                                                  تبرج به چه معناست؟ -8

 1 { 148}صفحه                                                                         ی حجاب را بنویسید.فلسفه  - 9

 


