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 :

-5

 ...............در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسانها بوده اند و در قیامت هم شاهد اعمال هستند0.5.
سریع تر رسیدن به هدف در مسیر هدف معلول  ...............است0.5 .
محبت به  ...........در مسیر محبت به خداوند است0.5 .
اگر کسی روزه ماه رمضان را .............نگیرد ،باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره اختیاری شصت فقیر را
غذا بدهد0.5 .
عرضه نابه جای زیبایی ،به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده.............. ،را از بین می برد0.5 .

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

-1
-2
-3
-4
س

واکنش در برابر گناه معلول چیست؟0.5
در کالم پیامبر(ص) آگاهی و بیداری معلول چیست؟ 0.5
رسیدگی به اعمال انسانها چه زمانی آغاز می شود؟0.5
ویژگی نعمتهای بهشتی چیست؟0.5
رابطه ایمان و محبت به خدا را بیان کنید0.5 .
کالم امام صادق(ع) در مورد اهمیت آراستگی در هنگام نماز را بیان کنید0.5.

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-1
-2
-3
-4

د

قرآن کریم در بیان دیدگاه انکار معاد منشا چنین تفکری را چه چیزی می داند؟0.5
مفاهیم آیه «اَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَیَجمَعَنَّکُم اِلی یَومِ القِیامَةِ الرَیبَ فیهِ وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اللِه حَدیثًا» را بنویسید1 .
حدیث « ما اَحَبَّ اللّهَ مَن عَصاه؛» به کدام یک از آثار محبت الهی اشاره دارد؟0.5
بر اساس عبارت قرآنی«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ »...نتیجه روزه داری چیست؟0.5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
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ج

زمان پاسخگویی 80 :دقیقه

آیات و مفاهیم
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تاریخ امتحان 1400/02/29 :

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

ردیف

الف

نام دبیر  :آقای محمدی

عالم برزخ بعد از حیات اخروی است0.5 .
اگر عبارت« غَیِر المَغضوبِ عَلَیهِم وَلَالضّالّینَ»را با توجه بگوییم ،به راه های انحرافی دل نخواهیم بست0.5 .
یکی از جلوه های تبرج ،مربوط به آراستگی و مقبولیت است0.5 .
ادیان الهی ،که در اصل و حقیقت ،یک دین هستند ،پوشش را الزمه دین داری شمرده اند0.5 .

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 -1چرا دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را ندارد؟ 1
 -2بر اساس کالم الهی دوزخیانی که در دنیا همنشین اهل معاصی بودند دلیل جهنمی شدن خویش را چه
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اموری معرفی می کنند؟1
منظور از عبارت «الاله االاهلل» چیست؟ توضیح دهید1.
چرا انسان باتقوا در صدد افزایش توانمندی های خویش است؟1
اسالم در خصوص شکل پوشش زنان چه توصیه ای دارد؟1
تفاوت رابطه قراردادی با رابطه طبیعی از روابط عمل و جزا را بیان کنید1.
موفق باشید16/نمره
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سواالت(به ترتیب و خوش خط پاسخ دهید)در 5بخش

ردیف

الف

نام دبیر  :آقای محمدی

آیات و مفاهیم

 -1قرآن کریم در بیان دیدگاه انکار معاد منشا چنین تفکری را چه چیزی می داند؟0.5
از دید قرآن سخن کافران علمی و عقلی نیست و فقط ظن و خیال باطل است -.ما لَهُم بِذلِكَ مِن عِلمٍ اِن هُم ا لِا یَظُنّونَ

 -2مفاهیم آیه «اَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَیَجمَعَنَّکُم اِلی یَومِ القِیامَةِ الرَیبَ فیهِ وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اللِه حَدیثًا» را بنویسید1 .
اشاره به توحید و معاد /حضور همه انسانها در معاد /حتمی بودن وقوع معاد /راستگو بودن خداوند.

 -3حدیث « ما اَحَبَّ اللّهَ مَن عَصاه؛» به کدام یک از آثار محبت الهی اشاره دارد؟0.5
پیروی از خداوند

 -4بر اساس عبارت قرآنی«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ »...نتیجه روزه داری چیست؟0.5
رسیدن به تقوا -لَعَلَّکُم تَتَّقونَ
ب

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 -1واکنش در برابر گناه معلول چیست؟0.5
گرایش به خیر و نیکی

 -2در کالم پیامبر(ص) آگاهی و بیداری معلول چیست؟ 0.5
مرگ

 -3رسیدگی به اعمال انسانها چه زمانی آغاز می شود؟0.5
با آماده شدن صحنه قیامت ،رسیدگی به اعمال آغاز می شود.

 -4ویژگی نعمتهای بهشتی چیست؟0.5
نعمت های دائمی آن هیچگاه خستگی و سستی نمی آورد.

 -5رابطه ایمان و محبت به خدا را بیان کنید0.5 .
هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود ،محبت وی نیز به خدا بیشتر می شود.

 -6کالم امام صادق(ع) در مورد اهمیت آراستگی در هنگام نماز را بیان کنید0.5.
می فرمود« :دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود ،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است».
ج

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 ............... -1در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسانها بوده اند و در قیامت هم شاهد اعمال هستند0.5.
پیامبران و امامان

 -2سریع تر رسیدن به هدف در مسیر هدف معلول  ...............است0.5 .
وجود اسوه و الگو

 -3محبت به  ...........در مسیر محبت به خداوند است0.5 .
دوستان خداوند

 -4اگر کسی روزه ماه رمضان را .............نگیرد ،باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره اختیاری شصت فقیر را
غذا بدهد0.5 .
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عمداً

 -5عرضه نابه جای زیبایی ،به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده.............. ،را از بین می برد0.5 .
عفت و حیا
د

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 -1عالم برزخ بعد از حیات اخروی است0.5 .
غلط

 -2اگر عبارت« غَیِر المَغضوبِ عَلَیهِم وَلَالضّالّینَ»را با توجه بگوییم ،به راه های انحرافی دل نخواهیم بست0.5 .
غلط

 -3یکی از جلوه های تبرج ،مربوط به آراستگی و مقبولیت است0.5 .
غلط

 -4ادیان الهی ،که در اصل و حقیقت ،یک دین هستند ،پوشش را الزمه دین داری شمرده اند0.5 .
صحیح
س

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 -1چرا دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را ندارد؟ 1
زیرا الف) در این عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند .ب) این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل
انسان ها را ندارد.

 -2بر اساس کالم الهی دوزخیانی که در دنیا همنشین اهل معاصی بودند دلیل جهنمی شدن خویش را چه
اموری معرفی می کنند؟1
جهنمیان می گویند :ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران غرق در معصیت خدا
می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.

 -3منظور از عبارت «الاله االاهلل» چیست؟ توضیح دهید1.
جمله «الاله االاهلل» که پایه و اساس بنای اسالم است ،مرکب از یك نه و یك آری است .نه به هر چه غیرخدایی و آری
به خدای یگانه.

 -4چرا انسان باتقوا در صدد افزایش توانمندی های خویش است؟1
انسان باتقوا ،می کوشد روز به روز بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت ،آن قوت و نیرو او
را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.

 -5اسالم در خصوص شکل پوشش زنان چه توصیه ای دارد؟1
زنان نیز موظف اند که دو شرط زیر را رعایت کنند:
- 1تمام بدن خود را ،به جز صورت و دستها تا مچ ،از نامحرم بپوشانند.
2

-پوشش آنان نباید نازک ،چسبان و تحریك کننده باشد.

 -6تفاوت رابطه قراردادی با رابطه طبیعی از روابط عمل و جزا را بیان کنید1.
جزا در رابطه قراردادی بر اساس قراردادها و قوانین جدید تعیین می شود و قابل تغییر است ولی در رابطه طبیعی انسان
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باید خود را با محصول عمل هماهنگ نماید و قابل تغییر نیست.
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