
 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 سمه تعالیاب

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهمسؤاالت  امتحان پایه  

   دینی دهم تجربی درس:                

 

 صبح 01  ساعت شروع: 

 دقیقه  41        مدت امتحان :

 10/0411/  10  تاریخ امتحان : 

   تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: ندیخانم زر :   نام ونام خانوادگی معلم

 01بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده
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 ؟ارزشمند در وجود انسان اشاره دارد یها هیاز  سرما کیاما شاکرا و اما کفورا به کدام  لیالسب ناهیهد انا  هیا
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 ؟  ستیچ انگریکما کتب...(  ب امیالص کمیعل ا کتبآمنو نیالذ هایا ای) هیآ 5
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 لف دستور مشترک قرآن به زن و مرد در مورد عفاف ...............ا 0

 نظر قران.........  شش زنان ازب، علت پو 

 

0 

 شدبا یم ریز ثیاز احاد ثیکه هرکس اعمال خود را محاسبه کند خوشبخت است مربوط به کدام حد امیپ نیا 4

 الف من حاسب نفسه سعد      ب،ثمره المحاسبه صالح النفس 
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 دیرا کامل کن یخال یاهاج 2
 

  .دارد ی.. و .......هماهنگحرکت هر کس با ..... ریهدف و مس نیالف ب 

 باشد  یم یقیحق یکیبلکه نزد ستی......و........ن یکیبه خدانزد یکینزد -ب

 .دارد  ی..بستگ.....به ..... یادیز نوع پوشش تا حدود یچگونگ -پ

 دل است یصبر در برابر خواهش ها نی.مصداق کامل تمر............... -ت

 کند ...... نام دارد  یها حفظ م یها و تندرو یر مقابل کندرود را دآن خو لهیکه انسان به وس یحالت -ث

 نامد یانجامد آن را .... م یبه ......م یدر آراستگ یتندرو-ج

 داند ی..م  . انکار معاد در آن.....  یها زهیگاز ان یکیرآن د-د

 شود  ی..... در کارها م یختگیرا به دنبال دارد که موجب از هم گس یآفات ....... دیفرمایم یامام عل -و

قرآن از آن به شود که  مانیو پش گناهان واکنش نشان دهد شود که انسان در مقابل ی..سبب م.....................-ه

  کندیم ادی.................

آن از رقشود که  مانیو پش گناهان واکنش نشان دهد شود که انسان در مقابل یسبب م............................-ک

  کندیم ادی..............آن به ..

واقع  نیو مورد تحس ردیقرار بگ گرانید دیجوان دوست دارد در معرض دنوکه  یازهایاز ن یکیی-ی 

 ردانام د   .............شود....
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  یتست 1
 باشدیزخ مربوط  معالم بر یها یژگیاز  و کیکشتگان جنگ بدر به کدام با  امبریپ یگفتگو-6-1

 انیارتباط با برزخ  الف،

 یور و اگاهداشتن شع ب،

 رانیا ○ ونانی○ هودی نییباشد آ یگسترش حجاب م ی...منشا اصل . ییمورخان غرب یبرخ دهیبه عق -6-2

    ○حیمس نییآ ○باستان

  یاز  راه ها کیه کدامخدا باشد اما در برابر ظلم سکوت کند مربوط ب دوستدار یکس شود یکه نم نی-6-3

 است. محبت به خدا

 ○از خدا  یرویپ : الف

 ○اناناز  یزاریمبارزه با دشمنان خدا و ب-ب  

  کندیدر قران ........ معاد را اثبات م ینب ریداستان عز -6-4

  ○معاد ضرورت

 ○معاد امکان

0 

7 

 

 

 

 

 غلط  حیصح
 شود یتمام م شیبه خواسته هاطلب  عطش  انسان  تینها یب هیداشتن روح لیدل به-1

 باشد  یآن م رییانسان است قادر به تغ یعیمحصول طب فریازآنجاکه  پاداش ک -2

 توجه داشتند یباطن یما فقط به آراستگ نید انیشوایپ-3

  شودیبه طور کامل قطع نم اینسان و ورود به عالم برزخ ارتباط انسان با دنامرگ اب -4

 دانند یروح م یجسم و غروب  برا یوع برامرگ را  طل یاله امبرانیپ-5

 دباش یاز بدن در آب م یفروبردن قسمت کندیکه روزه را باطل م ییزهایاز چ یکی -6
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 دیسخ کوتاه دهپا 8
 باشد  یاز انسان م ییها یژگیچه  و یگو هدف کامل و برتر پاسخ-1 

 دارد یرا در پ یا جهینت شود چه تینبودن لباس و مکان نمازگزار رعا یشرط غصب اگر-2

 ستیبا خدا چ یدوست یشرط اصل-3

 به چه معناست استوار است و هیبر چند پا یدار نید-4 

 شود یجمع  در چه صورت بر انسان واجب م کفاره-5

  دیسیدو شرط پوشش زنان را بنو -6

 دیسینماز رابنو دهیفا دو-7

 دیکن انیکسب تقوا  را ب یراهها-8
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 باطکشف ارت 9
 چپ مربوط سازید. را به سمت سمت راست  موارد

 خداوند عادل است                       خداوند یاز کارها کی چینبودن ه هودهیب

  محاسبه                                     خود با خدا مانیماندن بر پ یباق

 مراقبت                          تآخر   و ایدر دن یکردن حق کسن عیضا

 است میخداوند حک                                                                                       

 هرنم 16رم با دیموفق باش                                                                                                                             
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