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 وزارت آموزش و پرورش

 مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و پژوهشگران جوان 

 اداره کل آموزش و پرورش کردستان
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 2دین و زندگی سواالت امتحانی درس:

 دهمیاز پایه:

  

  کامگاری:طراح 

 ردیف سواالت بارم

 بنویسید؟ و نکات مربوط به آیات زیر راپیام  5/2

ُسُل  الف ( ٌد إَِّلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ (144)سوره آل عمران َوَما ُمَحمَّ  

 و محمد نیست مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگری بودند.

 

ًة  ب (  (5)سوره قصص آيه  َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثينَ َوُنِريُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي اْْلَْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّ

 ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم قرار دهیم و آنان را وارثان زمین کنیم.
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 به سواالت زیر پاسخ  کوتاه بدهید ؟ 2

 ؟برترین اعمال عصر غیبت چیستالف ( 

 از نظر قرآن مهمترین معیار همسر شایسته چیست؟ ب ( 

 به چه معناست؟ دینج ( 

 ؟ قرآن کریم منشاء اصلی اختالفات و چند دینی را از ناحیه چه کسانی می داند د ( 
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 به سواالت زیر پاسخ مناسب بدهید؟ 9

 (5/1؟)جنبه های قرآن کریم را نام ببرید ویکی را به دلخواه توضیح دهیدالف ( 

 

 (5/1؟)والیت ظاهری چه تفاوتی با والیت معنوی داردب ( 

 

 

 (5/1؟) کران( را توضیح دهید از ویژگی های امیرالمومنین علی )ع( )علم بیج ( 

 

 (5/1) . توضیح دهید ؟از اقدامات مهم چه کسانی بود (تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو)(  هـ

 
 (5/1؟)مبارزه با حاکمان را نام برده ویکی را به دلخواه توضیح دهیداصول کلی امامان در ( د 

 

 

 (5/1؟) تشکیل خانواده را نام ببرید سه مورد از مهم ترین برنامه ها در(  ر

 

3 



 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

ترین شرایط ............................ زندگی کنند و پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت الف ( 

 هیچگاه ........................... ندهند.
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 عبارت های زیرا تعریف کنید. 5/1

 (5/0الف ( فقیه کیست؟)

 (1ب ( خود دانی یعنی چه؟بامثال.)

5 

 درست و غلط جمالت زیر را مشخص کنید. 5/0

 به شیعیان اختصاص داشت.ائمه اطهار فقط از محضر الف ( بهرمندی 

 برجسته جامعه هستند. های ب ( عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنباله رو شخصیت
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  مـوفـق و سربلند باشـیـد. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


