
 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 دزفولاداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان غیردولتی حجاب

 انسانی رشته:  دهم پایه: (۱)یو زندگ نید درس: دومسواالت ارزشیابی نوبت 

 هر آموزشگاهم
 دقیقه 60 مدت آزمون:      ۱40۱/ 26/2        آزمون:تاریخ  شنبه دو     روز آزمون: سوال در صفحه 22شامل 

 صغری مالچی نام دبیر: نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 بارم سواالت ردیف

 75/0 ست؟ی) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُُّونَ اللَُّهَ فَاتَُّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَُّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( چی فهیشر هیآ امیپ 1

75/0 دارد؟ یزچی چه به اشاره( الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ إِنَُّ  أَصَابَكَ مَا)وَاصْبِرْ عَلَى فهیشر هیآ 2  

  :دیرا مشخص كن ریز ینادرست بودن جمله ها ایدرست 

25/0 .ستندین یما ضرور يزندگ یبرا رند،یپذ انیكه پا يفرع یهدف ها 3  

25/0 .شوديم نییانسان ها براساس عمل آنان تع یسرنوشت ابد 4  

  :دیكن لیرا تكم ریز یجمله ها

25/0 دو بعد........... و............. است. یكه وجود انسان دارا دیآ يبه دست م میقرآن كر اتیاز تدبر در آ 5  

25/0 ..................... است. یبه معنا يتوَلُّ 6  

  :دیپاسخ كوتاه ده ریز یبه سوال ها

5/0 ناگوار است؟ يچه كسان یاز نظر خدا پرستان، مرگ برا 7  

5/0 شود؟ يها م یریگ میو اراده ما در تصم اریمانع اخت طانیوجود ش ایآ 8  

 75/0 ست؟یروزه مصداق كامل چ 9

 75/0 .دیسیروزه را بنو دهیفا كینماز و  دهیدوفا 10

5/0 .دیسیكنند را بنو تیدر پوشش خود رعا ستیبا يكه زنان م يدو شرط 11  

75/0 بكند؟ دیجبران چه با یروزه خود را باطل كند برا يحرام زیبه چ ياگر كس 12  

  :دیكن فیرا تعر ریاصطالحات ز

5/0 عالم برزخ: 13  

5/0 تقوا: 14  

  پاسخ كامل دهید: ریز یبه سوال ها

 1 است( ياست؟) ذكر دو مورد كاف اهانیو گ واناتیمانند ح يهدف انسان و موجودات انیم يچه تفاوت 15

75/0 .دیكه بر امكان معاد داللت دارند را فقط نام ببر یياستدالل ها 16  

 1 .دیسیرا بنو امتیمرحله دوم ق عیوقا 17

75/1 .دیده حیآن را مختصرا توض ست؟یچ فریعمل و پاداش و ك انیتر وكامل تر رابطه م قینوع عم 18  

5/1 چرا؟ ست؟یتقرب به خدا نوبت چ ریبعد از مراقبت در مس 19  

 1 ست؟یمحبت انسان به خدا چ شیافزا یراه ها 20

 1 .دیكن فیعفاف را تعر 21

ست؟یاز تبرج چ میقرآن كر ریتعب 22  75/0 

دیموفق ومؤید باش  
 نمره کتبی:

 :نمره شفاهی

 به عدد: کل نمره

 به حروف:کل نمره 

  نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:

 










