جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت دوم

پایه  :دهم -ریاضی و تجربی

دین و زندگی1

کالس :

-3
-4
-5

.............در طول زندگی انسانها ،همواره مراقب آنها بوده اند0.5.
ادرار و مدفوع انسان و حیوان های ..........که خون جهنده دارند ،نجس است0.5 .
برخورداری از حسن خلق و سخاوت بیانگر آراستگی  ..................است0.5 .
استفاده از ..........سبب حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می
رساند ،اولویت دارد0.5 .

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کتید.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
س

تقرب انسان به خداوند پاسخ به کدام ویژگی وجودی انسان است؟0.5
باهوش ترین مومنان در کالم پیامبر(ص) چه ویژگی ای دارد؟0.5
درک بهتر از معاد ،در دیدگاه قرآن چه زمانی حاصل می شود؟0.5
چرا آتش جهنم از درون جان انسانها شعله می کشد؟0.5
ویژگی مومنان در قرآن کریم چیست؟0.5
مهم ترین زمان آراستگی اختصاص به چه زمانی دارد؟0.5

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-1
-2
-3
-4
د

مفاهیم آیه «وَ ما هذِهِ الحَیاة الدُّنیا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ اآلخِره لَهِیَ الحَیَوان لَو کانوا یَعلَمونَ» را بنویسید1.
بر اساس آیه «اَللّه ال اِلهَ اِلّا هوَ لَیَجمَعَنَّکم اِلی یَومِ القِیامَةِ ال رَیبَ فیهِ »....کدام صفت الهی بیانگر اعتماد بر
حتمی بودن وقوع رخداد معاد است؟ 0.5
عبارت قرآنی « سَیَصلَونَ سَعیرًا» عاقبت چه کسانی را بیان می کند؟0.5
عبارت قرآنی « یحبِبکم اللّه وَ یَغفِر لَکم ذنوبَکم» معلول چیست؟0.5
بر اساس عبارت قرآنی « ...وَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ َتنهی »....باالترین فایده نماز کدام است؟0.5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
ج

زمان پاسخگویی  60 :دقیقه

آیات و مفاهیم

-1
-2

ب

تاریخ امتحان  :تاریخ را وارد کنید

سواالت(به ترتیب و خوش خط پاسخ دهید)در  5بخش

ردیف

الف

نام دبیر  :آقای محمدی

با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ ،ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع می شود0.5 .
اهل بهشت در یک درجه از بهشت قرار می گیرند0.5 .
اسوه قرار دادن پیامبر(ص) به این معنا است که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم0.5 .
در پی محبت الهی کم طاقتی به صبر و ایثار به خودخواهی تبدیل می شود0.5 .
کفاره یک مد طعام برای روزه خواری عمدی واجب است0.5 .
برخی انسانها در آراسته کردن خود ،زیاده روی می کنند و به خودنمایی می رسند؛ قرآن کریم این حالت را عفاف
می نامد0.5 .

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 -1چرا اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال در دادگاه عدل الهی قرار می گیرد؟1
صفحه 1

بارم

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :دهم -ریاضی و تجربی
کالس :

-2
-3
-4
-5

امتحانات نوبت دوم

دین و زندگی1

نام دبیر  :آقای محمدی
تاریخ امتحان  :تاریخ را وارد کنید
زمان پاسخگویی  60 :دقیقه

چه زمانی خداوند از ما خشنود و چه زمانی ناراضی خواهد بود؟1
دینداری بر چند پایه استوار است؟1
میزان روزهای مسافرت چه تاثیری بر نماز و روزه دارد؟1
قرآن چه دستوری به زنان در مورد رعایت عفاف و پوشیدگی می دهد؟(2مورد)1
موفق باشید16/نمره

صفحه 2

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت دوم

پایه  :دهم -ریاضی و تجربی

دین و زندگی1

کالس :

تاریخ امتحان 1400/02/29 :
زمان پاسخگویی  60 :دقیقه

سواالت(به ترتیب و خوش خط پاسخ دهید)در  5بخش

ردیف

الف

نام دبیر  :آقای محمدی

آیات و مفاهیم

 -1مفاهیم آیه «وَ ما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ اآلخِره لَهِیَ الحَیَوانُ لَو کانوا یَعلَمونَ» را بنویسید1.
اثبات معاد/کم ارزش بودن زندگی دنیوی /حقیقی بودن زندگی آخرت /تعریفی از دنیا و آخرت در قرآن.

 -2بر اساس آیه «اَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَیَجمَعَنَّکُم اِلی یَومِ القِیامَةِ ال رَیبَ فیهِ »....کدام صفت الهی بیانگر اعتماد بر
حتمی بودن وقوع رخداد معاد است؟ 0.5
راستگو بودن خداوند( وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اللِه حَدیثًا)

 -3عبارت قرآنی « سَیَصلَونَ سَعیرًا» عاقبت چه کسانی را بیان می کند؟0.5
کسانی که مال یتیم را به ظلم تصاحب می کنند در آخرت در آتش فروزانی دیده می شوند.

 -4عبارت قرآنی « یُحبِبکُمُ اللّهُ وَ یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم» معلول چیست؟0.5
«فَاتَّبِعونی» پیروی از خدا

 -5بر اساس عبارت قرآنی « ...وَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَ نهی »....باالترین فایده نماز کدام است؟0.5
ذکر و یاد خدا
ب

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 -1تقرب انسان به خداوند پاسخ به کدام ویژگی وجودی انسان است؟0.5
روح بی نهایت طلب انسان

 -2باهوش ترین مومنان در کالم پیامبر(ص) چه ویژگی ای دارد؟0.5
آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

 -3درک بهتر از معاد ،در دیدگاه قرآن چه زمانی حاصل می شود؟0.5
با مطالعه جریان همیشگیِ مرگ و زندگی در طبیعت

 -4چرا آتش جهنم از درون جان انسانها شعله می کشد؟0.5
این آتش حاصل عمل خود انسانهاست و برای همین ،از درون جان آنها شعله می کشد.

 -5ویژگی مومنان در قرآن کریم چیست؟0.5
قرآن کریم یکی از ویژگی های مؤمنان را ،دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا می داند.

 -6مهم ترین زمان آراستگی اختصاص به چه زمانی دارد؟0.5
در هنگام عبادات
ج

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

............. -1در طول زندگی انسانها ،همواره مراقب آنها بوده اند0.5.
فرشتگان

 -2ادرار و مدفوع انسان و حیوان های ..........که خون جهنده دارند ،نجس است0.5 .
حرام گوشتی

 -3برخورداری از حُسن خلق و سخاوت بیانگر آراستگی  ..................است0.5 .
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :دهم -ریاضی و تجربی
کالس :

امتحانات نوبت دوم

دین و زندگی1

نام دبیر  :آقای محمدی
تاریخ امتحان 1400/02/29 :
زمان پاسخگویی  60 :دقیقه

باطنی

 -4استفاده از ..........سبب حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می
رساند ،اولویت دارد0.5 .
چادر
د

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کتید.

 -1با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ ،ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع می شود0.5 .
غلط

 -2اهل بهشت در یک درجه از بهشت قرار می گیرند0.5 .
غلط

 -3اسوه قرار دادن پیامبر(ص) به این معنا است که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم0.5 .
غلط

 -4در پی محبت الهی کم طاقتی به صبر و ایثار به خودخواهی تبدیل می شود0.5 .
غلط

 -5کفاره یک مُد طعام برای روزه خواری عمدی واجب است0.5 .
غلط

 -6برخی انسانها در آراسته کردن خود ،زیاده روی می کنند و به خودنمایی می رسند؛ قرآن کریم این حالت را عفاف
می نامد0.5 .
غلط
س

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 -1چرا اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال در دادگاه عدل الهی قرار می گیرد؟1
زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است؛ از این رو هرچه عمل انسان ها به راه و روش آنان
نزدیک تر باشد ،ارزش افزون تری خواهد داشت.

 -2چه زمانی خداوند از ما خشنود و چه زمانی ناراضی خواهد بود؟1
وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به
خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

 -3دینداری بر چند پایه استوار است؟1
دینداری بر دو پایه استوار است :تولیّ (دوستی با خدا و دوستان او) و تبرّی (بیزاری از باطل و پیروان او).

 -4میزان روزهای مسافرت چه تاثیری بر نماز و روزه دارد؟1
اگر فرد بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده ،بماند ،باید نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد .پس کسی که می خواهد
ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده است ،بماند ،باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

 -5قرآن چه دستوری به زنان در مورد رعایت عفاف و پوشیدگی می دهد؟(2مورد)1
زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند .استفاده از زینت و
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زیورآالت نباید به گونه ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند .زنان باید پوشش خود را به گونه ای تنظیم کنند که
عالوه بر موی سر ،گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند.
موفق باشید16/نمره

صفحه 3

