طراح محترم سئوال سرکار خانم حبیب زاده

تعداد سئواالت 26 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس:دین و زندگی 2

رشته :انسانی

تعداد صفحات2:

وقت پاسخگویی 60 :دقیقه

پایه :دهم

تاریخ برگزاری98/3/2 :

آیات و احادیث:
 "-1اناهدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا ( ما را ه به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس)
پیام آیه را بنویسید:
"-2اقم الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر" ( نماز بپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند نهی می کند)
پیام آیه را بنویسید:

1
1

جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید:
-3وضیفه مردان است که چشم خود را کنترل کنند و از نگاه به نامحرم خودداری کنند.
-4هر وقت عزم قوی تر باشد رسیدن به هدف دشوارتر است.
-5حق بودن آسمانها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست.
-6اگردر انجام به موقع نماز بکوشیم بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.

1

2/25

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:-7تقوا به معنای . ............................
-8توکل کننده ای که اهل ..............باشد می داند که انسان باید در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش باید از
اسباب بهره جوید.
-9هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام  ...................است.
-10اگر عبارت  .................................................را صادقانه از خداوند بخواهیم به راههای انحرافی دل نخواهیم بست.
اصطالحات زیر را توضیح دهید:
-11توفی
-12برزخ

1

1/25

کشف ارتباط
-13نفس لوامه

الف-ثابت بودن خود

-14بعد روحانی

ب-بهتر کردن ظاهر و باطن

-15آراستگی

ج-سرزنش گر

-16تبرج

د-خود نمایی

-17آفرینش نخستین انسان

ه-برزخ
و-امکان معاد

صفحه1
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پاسخ دهید:-18اگرکسی روزه است ،بعدازظهر مسافرت کند ،وظیفه اش نسبت به روزه آن روز چیست؟
-19اسوه بودن پیامبر(ص)به چه معناست؟

0/5
1

-20دیدگاه پیامبران الهی و پیروان آنها درباره مرگ چیست؟

1

-21منظور از نزدیکی و تقرب به خداوند چیست؟

1

-22در قیامت عمل انسان چگونه نشان داده می شود؟

1

-23حضرت علی(ع) درباره ارزش واقعی انسان چه می فرماید؟

1

-24دینداری بر چند پایه استوار است؟

1

-25چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟

-26آیا اسالم شکل پوشش را معین کرده است؟

1

1

موفق باشید

صفحه2
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