(خدایا جایگاه بندگی مان را در ردیف بهترین ها قرار بده)
آزمون دینی دهم تجربی زمان  ۵۴دقیقه
-1کلمه مناسب در جای خالی بگذارید (3نمره)
الف -منشا اختالف و تفاوت در هدفها ناشی از ........و .........انسانهاست
ب -انسان دارای .......است یعنی عطش اوبرای دستیابی به خواسته هایش روز به روز افزون میشود
ج -عالم برزخ از لحاظ لغوی به معنای.......و.....میباشد
و -نفس سرکش درونی که فرمان دهنده به بدیها می باشد  ......نام دارد
ه -حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به معنای .........است
ن -قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن ............معرفی میکند

 _2ص/غ

(3نمره)

الف -دفع خطر احتمالی الزم است یک قانون دینی است
ب -نزدیکی به خدا نزدیکی مکانی و ظاهری است
ج -اولین گام برای حرکت انسان در مسیر سعادت شناخت خودانسان است
د -هدف های برتر هدف های متنوعی را در درون خود جای میدهد
ه -معتقدین به معاد مرگ را طلوع برای جسم و غروب برای روح انسان می دانند
و -رسول خدا در روز قیامت شاهدو ناظر بر همه امت ها و پیامبران است

_3پاسخ کوتاه

( 3.3نمره)

-1درترازوی عدل خداوند چه چیزهایی سنجیده میشود؟
 -2گرایش به نیکی ها و زیبایی ها سبب چه واکنشی در انسان می گردد
 -3مرگ برای چه کسانی ناگوار است
 -۵کدام خیرات از بازماندگان در وضعیت برزخیان موثر است
 -۴دالیلی که نشان دهنده تداوم ارتباط میان عالم برزخ ودنیااست را بیان کنید
 -6دو مورد از پیامدهای اعتقاد به معاد را بیان کنید
 -7دالیل ضرورت معاد را از نظر قرآن بیان کنید

_4تعریف کنید(یک نمره)
الف -آثار ما تاخر:
ب -توفّی:

 _3پیام آیات و احادیث زیر به کدام پیام وایات زیرمربوط است دو مورد اضافیست
( 2نمره)
الف)انّا هَدیناهُ اما شاکِراًواما کفوراً
ب)الناسُ نیامُ فاذا ماتوا انتبهوا
ج) ،ام نَجعل المتقین کالفجّار
د) ،و انّا علیکُم لَحافِظین
زندگی دنیا خوابی کوتاه و گذرا است-
بیهوده نبودن آفرینش و اشاره به حکمت-

اشاره به عدل الهی
شهادت فرشتگان-
بهره مندی انسان از قدرت اختیار-
شهادت اعضا و جوارح انسان-

_6تشریحی
چرا برخی از معتقدین به معاد زندگیشان بهگونهای است که با منکران معاد تفاوتی ندارند یک نمره
بهترین گواهان روز قیامت چه کسانی هستند چرا یک نمره
معیار سنجش اعمال در روز قیامت چیست چرا یک نمره

