خرداد ماه 98

هو الحق
رشته تحصیلی  :انسانی
نام و نام خانوادگی:

" مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان چالدران "

مدرسه طالقانی

آزمون پایانی درس دین و زندگی دهم

دبیر  :علی نجفی

اللّهُمَ صلّ ِعلی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد /

الف 

ب

متن سواالت /

زمان پیشنهادی  06دقیقه

سواالت صحیح یا غلط :

 .1باالترین نعمت بهشت دوستی با پیامبران و صدیقان و شهیدان است .

(

)

 .2آن چه انسان با خود به قیامت می برد ظاهر و باطن اعمالی است که در دنیا انجام داده است .

(

)

 .3در صحنه قیامت تصویر اعمال انسان و گزارشی از اعمال انسان نمایش داده می شود .

(

)

 .4حدیث حضرت علی ( ع ) که میفرماید  :گذشت ایام آفاتی در پی دارد مربوط به مرحله محاسبه اعمال است .

(

)

 .5توکل و اعتماد به خدا سرچشمه بسیاری از کارها و تصمیم های انسان است .

(

)

 .6مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل  ،آراستگی است .

(

)

 .7زنان ایرانی قبل از اسالم عموما پیرو آیین مسیحیت بودند و پوشش کاملی داشتند .

(

)

 .8در فرمایش امام حسین (ع) خطاب به یارانشان  ،منظور از قصر زندگی طوالنی دنیایی است .

(

)



آیات و احادیث :

2

3

 .1پیام حدیث " مَن حاسَبَ نَفسَهُ سَعِدَ " را بیان کنید .
 .2آیه " انّا هَدَیناهُ السَّبیل اِمّا شاکراً وَ اِمّا کَفوراً " مربوط به چیست ؟
 .3هدف لقمان حکیم از این که به فرزندش میگوید " وَ اصبِر عَلی ما اَصابَکَ اِنَّ ذلکَ مِن عَزمِ االُمور " چیست ؟
 .4مفهوم آیه " قُل اِن کُنتُم تُحبّون اهلل فاتّبِعونی یُحببکُم اهلل و یغفر لکُم ذُنوبَکم " را بیان کنید .
 .5آیه " یا اَیُّها الَذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُم الصِّیام " در ارتباط با چه چیزی است ؟
 .6چرا امام صادق (ع) میفرماید لباس نازک و بدن نما نپوشید ؟
پ



3.3

سواالت جای خالی :

 .1میان زندگی دنیوی و حیات اُخروی  ................................................ ،قرار گرفته است .
 .2دوزخیان گاهی دیگران را مقصر اعمال خود جلو می دهند از جمله  .............................................. :و. ............................................
 .3کسی که ربا می خورد یا مال یتیمی را به ناحق می خورد در قیامت . ........................................................

 .4با بهره گیری از برهان ها و دالیل منطقی هم  .......................................معاد قابل اثبات است و هم  .......................................آن .
 .5در دیدگاه معتقدین به معاد  ،زندگی دنیوی همچون  .......................................کوتاه و گذرا است .
 .6خود ثابت یا من ثابت از ویژگی های بُعد  .............................................نیست .
 .7از نظر مورخان غربی منشا اصلی گسترش حجاب در جهان  ................................................است .
 .8آتش جهنم بسیار سخت و سوزانده است و این آتش حاصل  ...........................................................است .
 .9قرآن کریم از واقعه شنیده شدن صدای مهیب با عنوان  ..........................................یاد کرده است .
 .11فردی که در نماز جمعه شرکت میکند خود را از  .................................................و  ...................................................حفظ میکند .
 .11برای رسیدن به هدف بزرگ و برتر قرب الهی الزم است . ..........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمره قرائت از : 4

نمره آزمون کتبی از : 16

نمره کل نوبت دوم از : 21
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خرداد ماه 98

هو الحق
رشته تحصیلی  :انسانی

" مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان چالدران "

مدرسه طالقانی

آزمون پایانی درس دین و زندگی دهم

دبیر  :علی نجفی

نام و نام خانوادگی:
ج



سواالت کوتاه پاسخ :

 .1جمله " تندرستی نتیجه ورزش است " مربوط به کدام یک از روابط موجود ما بین عمل و پاداش و کیفر است ؟

3.3

 .2سرلوحه دعوت تمام پیامبران الهی در حوزه رسالت خود چه چیزی بوده است ؟
 .3خداوند برای تقویت اراده و تسلط بر خود چه راهی را پیشنهاد می دهد ؟
 .4منظور از " توفّی " یعنی چه ؟
 .5چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع چیست ؟
 .6آراستگی چند نوع است ؟ فقط نام برید .
 .7پایه و اساس بنای دین اسالم چیست ؟
د


.1

4

سواالت تشریحی ؛ در پایین و پشت برگه جواب دهید .

آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود ؟ ( بصورت خالصه ) 1

 .2برای اثبات جنبه روحانی وجود انسان چه براهین و دالیلی مطرح شده است نام برده و یکی را شرح دهید 1 .
 .3اگر بخواهیم در مسیر قرب الهی قدم بگذاریم باید چه اقداماتی انجام دهیم ؟ فقط نام ببرید 1.5 .
 .4موارد روبرو را تعریف کنید  – .نفس لوامه

 -عالم برزخ

" اُفتادگی آموز اگر طالب فِیضی

 -اعمال ما تقدم و ماتاخر 1.5 .

هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است "

موفق  ،شاد و پیروز باشید – نجفی دبیر معارف اسالمی
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ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ درس دﯾﻨﯽ دﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ  /ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺧﺮداد  / 98ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ  /زﻣﺎن آزﻣﻮن  60 :دﻗﯿﻘﻪ

 ﺳﻮاﻻت ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ) :ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ (0,25
–5غ
–4غ
–3غ
–2غ
–1غ
 آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ  ) :ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ( 0,5

–6غ

–7غ

 -8غ

 .1ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 .2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر
 .3ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ وي ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .
 .4ﻧﺸﺎﻧﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ .
 .5در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺟﻮب روزه ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﺣﻔﻂ ﺗﻘﻮا
 .6زﯾﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ در اﯾﻤﺎن ﻓﺮد اﺳﺖ .
 ﺳﻮاﻻت ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ  ) :ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ( 0,25
.6
 .1ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ  .2 /ﺷﯿﻄﺎن – ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺮوران  .3 /آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد  .4 /ﺿﺮورت – اﻣﮑﺎن  .5 /ﺧﻮاب
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  .7 /ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن  .8 /ﻋﻤﻞ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ  .9 /ﻧﻔﺦ ﺻﻮر  .10 /ﺗﻔﺮﻗﻪ – ﮔﻨﺎه .11
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﻢ .
 ﺳﻮاﻻت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ ) :ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ( 0,5
 .1ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ  .2 /ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ – ﻣﻌﺎد ﯾﺎ آﺧﺮت  .3 /روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ  .4 /درﯾﺎﻓﺖ روح
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ  .5 /ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم  .6 /دو ﻧﻮع ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﯽ  .7 /ﺟﻤﻠﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ
 ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ:
 .1ﺧﯿﺮ )  . ( 0,25زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﺣﺠﺎب را ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺣﻀﻮر زن در اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻮاﺟﻬﻪ وي ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ  .زﯾﺮا ﺣﺠﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ زن را ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻀﻮري ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺎه ﻧﺎ اﻫﻼﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .دوم آﻧﮑﻪ اﻋﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن
زﻧﺎن و ﺳﻠﺐ آزادي آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻗﺮان و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي
ﺳﻠﺐ آزادي زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ( 0,75 ) .
 .2ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد – روﯾﺎﻫﺎي ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ )  ( 0,5ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮز اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ  0,5ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
 .3ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﺰم ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ – ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا – ﻣﺮاﻗﺒﺖ – ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ) ( 0,5
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 .4ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ  :ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎه و زﺷﺘﯽ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮآﯾﺪ ﻗﺮان
ﮐﺮﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﻪ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ 0,5 ) .
(
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ  :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺣﯿﺎت اﺧﺮوي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آدﻣﯿﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ وارد آن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ در آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻟﺬت ﻫﺎي آن ﺑﺮﺧﻮردار و اﮔﺮ
ﺑﺪﮐﺎر و ﺷﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از رﻧﺞ ﻫﺎ و دردﻫﺎي آن ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( 0,5 ) .
اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺗﻘﺪم و ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺮ  :داﻣﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) آﺛﺎر ﻣﺎﺗﻘﺪم ( ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز و روزه  .اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎري از اﻋﻤﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ) آﺛﺎر ﻣﺎﺗﺎﺧﺮ ( ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ( 0,5 ) . ...
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