بي نام تو نامو كي كنم باز
سواالت امتحان  :دين و زندگي
دوره دوم آموزش متوسطو

آزمون هاي

پايو:

رشتو :رياضي-

دهم

تجربي

تاريخ امتحان09/93/ :

نيم سال دوم خرداد ماه

ًام و ًام خاًوادگی:
الف

ب

ج

د

ﻫ

ساعت شروع8 :
صبح

3309

مذت
امتحان09:دقيقه

تعذاد صفحات4 :
مركس سنجش مجتمع نخبگان
Hamrahenokhbegan.ir

کالس:

درستی یب ًبدرستی عجبرات زیر را هطخع کٌیذ.

بارم
غحیح

غلط

 -1اختالف در ّذفّب ریطِ در ًَع ًگبُ ٍ اًذیطِی اًسبى دارد.

0/22

 -2تقرة ثِ خذا ًسدیکی هکبًی ٍ ظبّری است.

0/22

 -3خذاًٍذ هب را غبحت ارادُ ٍ اختیبر آفریذُ ٍ هسئَل سرًَضت خَیص قرار دادُ است.

0/22

ّ -4وِی هب دٍرٍیی ٍ حقبرت ًفس را دٍست دارین.

0/22

کلوِی هٌبست را اًتخبة کٌیذ.
 -1خذاًٍذ آفریٌص خْبى را حق  /عذل هیداًذ.

0/22

 -2عطص اًسبى در دستیبثی ثِ خَاستِّبیص کن ًویضَد یعٌی دارای رٍحیِای ثیًْبیتطلت  /کوبلطلت است.

0/22

 -3خذاًٍذ ثِ ًفس لَاهِ  /اهبرُ قسن خَردُ است.

0/22

 -4عبهل ثیرًٍی دعَت ثِ گٌبُ ضیطبى ً /فس اهبرُ است.

0/22

خبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ.
 -1اًسبى دارای دٍ ثعذ  ........................................ ٍ ...................................است.

0/2

 -2کسی کِ کبرّبیص ّذفوٌذ است ٍ ثِ ًتبیح غحیح هیرسذ ً .........................................بم دارد.

0/22

 -3هعبد الزهِ حکوت الْی از استذاللّبیی است کِ ثر  ....................................هعبد داللت دارد.

0/22

ًبم ثجریذ.
ّ -1ر عول چٌذ خٌجِ دارد؟

0/2

 -2راُّبی افسایص هحجت ثِ خذا را ًبم ثجریذ 2( .هَرد)

0/2

پبسخ کَتبُ ثذّیذ.
 -1فبغلِ ٍ حبیل هیبى دٍ چیس را چِ هیًبهٌذ؟

0/2

 -2دریبفت رٍح ثِ طَر توبم ٍ کبهل تَسط فرضتگبى را چِ هیًبهٌذ؟

0/2
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 -3ثرپب ضذى دادگبُ عذل الْی خسء کذام هراحل قیبهت است؟

0/2

 -4ثْتریي گَاّبى قیبهت چِ کسبًی ّستٌذ؟

0/2

تعریف کٌیذ.
 -1آراستگی

0/2

 -2تجرج

0/2

پبسخ کبهل ثذّیذ.
 -1اًسبىّبی دارای عسم قَی ٍ اًسبىّبی فبقذ عسم را هقبیسِ کٌیذ.

0/2

 -2دیٌذاری چگًَِ آغبز هیضَد ٍ چِ چیسی ثِ دًجبل دارد؟

0/2
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 -3عرضِی ًبثدبی زیجبییّب از سَی زى چِ پیبهذی دارد؟

0/2

 -4دستَر قرآى ثِ هرداى درثبرُی عفبف ٍ پَضیذگی را ثٌَیسیذ.

0/2

ّ -5ریک از هَارد زیر خسء کذام دستِ از رٍاثط هیبى عول ٍ پبداش ٍ کیفر است؟
الف) دستوسد هعیي در ازای کار هعیي به کارگر............................................................. :

1

ب) کشیدى سیگار و دچار شدى به بیواری............................................................. :
ج) جریوهی ًقدی در ازای ارتکاب جرم............................................................. :
د) خوردى هال یتین و تبدیل شدى آى به گلولهﻫای آتشیي (خوردى آتش) ............................................................. :
 -6ثعذ از هراقجت ًَثت چیست ٍ چرا؟

1

 -7دیٌذاری ثر چٌذ پبیِ استَار است ًبم ثجریذ ٍ تعریف کٌیذ.

1
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 -8ثب هثبلی از اهبم علی (ع) تقَا را تَضیح دّیذ.

1

 -9کفبرُ خوع را تعریف کٌیذ ٍ در چِ غَرتی تعلق هیگیرد؟

1

 -10حکن رٍزُ فرد هسبفر در هسبفت ّبی هختلف چگًَِ است؟

1

 -11هطبثق آیبت قرآى رعبیت پَضص از طرف زًبى چِ پیبهذّبیی دارد؟

1
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11
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شواره
سوال

الف
ب

ظٍغ

ّرکذام 0/25

 -1ظ

 -2غ

 -3ظ

خبی خبلی

 -2ثیًْبیتطلت

ًبم ثجریذ

 -3لَاهِ

 -4ضیطبى
 -3ضرٍرت

ّرکذام 0/25
 -2پیرٍی از خذا – دٍستی ثب دٍستبى خذا
 -3دٍم

 -2تَفی

 -4پیبهجراى ٍ اهبهبى

تعریف کٌیذ ّرکذام 0/5
 -1غفحِی  133ثبالی غفحِ

ز

 -4غ

پبسخ کَتبُ ّرکذام 0/5
 -1ثرزح

و

مركس سنجش مجتمع نخبگان
Hamrahenokhbegan.ir

ّرکذام 0/25

 -1ظبّری – ثبطٌی
ّ

تعذاد صفحات4 :

کلوِ هٌبست ّرکذام 0/25

 -1خسوبًی ٍ رٍحبًی (خسن – رٍح)  -2حکین
د

امتحان09:دقيقه

هتي پاسخ

 -1حق
ج

3309

ساعت شروع8 :
صبح

مذت

 -2غفحِی  3 135خط اٍل تعریف

پبسخ کبهل دّیذ.
 -1غفحِی  95تعریف فرم سِ خط آخر
 -2غفحِی  111دیٌذاری
 -3غفحِی  136دٍ خط آخر
 -4غفحِی  143الف
 -5الف) قراردادی

ة) ًتیدِی طجیعی عول

 -6غفحِی  97هحبسجِ ٍ ارزیبثی ثب تعریف
 -7غفحِی  111تَلی ٍ تجری ثب هعٌی
 -8غفحِی  119حذیث اهبم علی (ع)
 -9غفحِی  127ضوبرُی 5
 -10غفحِی  127الف
 -11غفحِی  144دٍ خط اٍل

ج) قراردادی

د) عیي عول یب تدسن عول

