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

دین و زندگی 1

رشته  :عمومی
ردیف
الف

نام دبیر  :آقای محمدی
تاریخ امتحان 1398 / 03 / 22 :
زمان پاسخگویی  70 :دقیقه

سواالت
آیات :
بر اساس آیه «وَ مِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ اَندادًا یُحِبّونَهُم کَحُبِّ اللّهِ وَ الذَّینَ آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ» به سواالت زیر
پاسخ دهید:
)1این آیه را ترجمه کنید0.75( .نمره)

 )2این آیه به کدام یک از ویژگی های مومنان اشاره دارد؟ (0.25نمره)

 )3براساس آیه شریفه « وَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ وَ لَذِکرُ اهللِ اَکبَرُ وَ اللّهُ یَعلَمُ ما تَصنَعونَ» اهداف
نماز را نام ببرید0.5( .نمره)

ب

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین نمایید.
 )1پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می پندارند0.25( .نمره)
 )2مدسازی های غلط بیانگر آثار ماتاخر اعمال است 0.25 (.نمره)
 )3بعد از مراقبت ،نوبت عهد بستن با خداست0.25( .نمره)
 )4جمله الاله اال اهلل پایه و اساس دینداری در اسالم است که بیانگر نه به دوستان خداوند و آری به خداوند است0.25( .نمره)

 )5اگر عبارت « غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم وَلَا الضّالّینَ» را با توجه بگوییم ،خود را در زمره کسانی که خدا بر آنها خشم
گرفته یا راه را گم کرده اند ،قرار نخواهیم داد0.25( .نمره)
 )6زنان موظف اند تمام بدن خود را ،به جز صورت و دستها تا مچ ،از نامحرم بپوشانند0.25( .نمره)
ج

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )1الزمه ..........................این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث نباشد0.25 (.نمره)
 )2بهشت برای بهشتیان  ...........................است0.25(.نمره)
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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 :

امتحانات نوبت دوم

پایه  :دهم

تاریخ امتحان 1398 / 03 / 22 :

دین و زندگی 1

رشته  :عمومی
ص

نام دبیر  :آقای محمدی
زمان پاسخگویی  70 :دقیقه

گزینه صحیح را بر اساس سواالت انتخاب نمایید.
 )1کدام گزینه در باره روزه صحیح نیست؟ (0.5نمره)
الف) کسی که غسل بر او واجب است ،اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است ،عمداً
تیمم نکند ،نمی تواند روزه بگیرد.
ب) روزه دار نباید بخار غلیط و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلق برساند.
ج) اگر روزه دار تمام بدنش را زیر آب ببرد ،روزه اش باطل می شود.
د) 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.
 )2بنابر آیات الهی الزمه دوست داشتن خداوند ..................................است و این موضوع در آیه شریفه
 .........................تجلی دارد0.5( .نمره)
الف)پیروی از خداوند-وَ الذَّینَ آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ
ب)عبادت و بندگی خداوند -فاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّهُ وَ یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم
ج)پیروی از خداوند -فاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللّهُ وَ یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم
د)عبادت و بندگی خداوند -وَ الذَّینَ آمنَوا اَشَدُّ حُبًّا هللِ
 )3آیه« اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِرًا وَ اِمّا کَفورًا» به کدام سرمایه انسان اشاره دارد؟ (0.5نمره)
الف) عقل

ب)اراده و اختیار

ج)فطرت

 )4اولین اتفاق مرحله اول قیامت چیست؟ (0.5نمره)
الف)زنده شدن همه انسانها
ج) شنیده شدن صدایی مهیب

ب)مرگ اهل آسمانها و زمین
د) تغییر در ساختار زمین
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د)نفس اماره

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد
نام و نام خانوادگی :
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دین و زندگی 1
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به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 )1منظور از تجسم عمل در قیامت چیست؟ (1نمره)

 )2مثل انسانهای بی تقوا و با تقوا در کالم حضرت علی (ع) چگونه توصیف شده است؟ (1نمره)

 )3میان هدف انسان و سایر موجودات چه تفاوتی وجود دارد؟(2مورد) (1نمره)

 )4رابطه میان عفاف و آراستگی را تبیین نمایید1( .نمره)

 )5آثار اعتقاد به معاد را بیان کنید1( .نمره)

 )6آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ (1نمره)

موفق باشید
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16

يزارت آمًزش ي پريرش
ادارة کل آمًزش ي پريرش شهر تهران
ادارة آمًزش ي پريرش مىطقه 5تهران
دبیرستان غیرديلتی مًحد (خرداد)8931
.

ردیف
الف

مته سؤاالت ي پاسخ
آیات
تط اساس آیِ «ٍَ هِيَ الٌّاسِ هَي یَتَّرِصُ هِي زٍىِ اللِِّ اًَسازًا یُحِثًََُّْن کَحُةِّ اللِِّ ٍَ الصَّیيَ آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ» تِ سَاالت
ظیط پاسد زّیس:
)1ایي آیِ ضا تطجوِ کٌیسً5.75( .وطُ)
پبسد ٍ :ثعضی اس هززم ّوتبیبًی را ثِ جبی ذسا هی گیزًس( ً52.0وزُ) آًبى را زٍست هی زارًس هبًٌس زٍستی ذساً52.0 ( 2وزُ)
اهب کسبًی کِ ایوبى آٍرزُ اًس ثِ ذسا هحجت ثیطتزی زارًسً52.0 ( 2وزُ)
 )2ایي آیِ تِ کسام یک اظ ٍیژگی ّای هَهٌاى اضاضُ زاضز؟ (ً5.25وطُ)
پبسد :زٍستی ٍ هحجت ضسیس آًبى ًسجت ثِ ذسا
 )3تطاساس آیِ ضطیفِ « ٍَ اَلِنِ الػَّالَٓ اِىَّ الػَّالَٓ تٌَْی عَيِ الفَحطاءِ ٍَ الوٌُکَطِ ٍَ لَصِکطُ اهللِ اَکثَطُ ٍَ اللُِّ یَعلَنُ ها تَػٌَعَىَ»
اّساف ًواظ ضا ًام تثطیسً5.5( .وطُ)
پبسد :زٍری اس گٌبّبى -یبز ذساًٍس

ب

زضستی یا ًازضستی عثاضتْای ظیط ضا تعییي ًواییس.
 )1پیاهثطاى الْی ٍ پیطٍاى آًاى هطگ ضا پایاى ترص زفتط ظًسگی هی پٌساضًسً5.25( .وطُ) پبسد  :غلظ
 )2هسساظی ّای غلظ تیاًگط آثاض هاتاذط اعوال استً 5.25 (.وطُ) پبسد :صحیح
 )3تعس اظ هطالثتًَ ،تت عْس تستي تا ذساستً5.25( .وطُ) پبسد  :غلظ
 )4جولِ الالِ اال اهلل پایِ ٍ اساس زیٌساضی زض اسالم است کِ تیاًگط ًِ تِ زٍستاى ذساًٍس ٍ آضی تِ ذساًٍس
استً5.25( .وطُ) پبسد  :غلظ
 )5اگط عثاضت « غَیطِ الوَغضَبِ عَلَیِْن ٍَلَا الضّالّیيَ» ضا تا تَجِ تگَیین ،ذَز ضا زض ظهطُ کساًی کِ ذسا تط آًْا
ذطن گطفتِ یا ضاُ ضا گن کطزُ اًس ،لطاض ًرَاّین زازً5.25( .وطُ) پبسد :صحیح
 )6ظًاى هَظف اًس توام تسى ذَز ضا ،تِ جع غَضت ٍ زستْا تا هچ ،اظ ًاهحطم تپَضاًٌسً5.25( .وطُ)پبسد صحیح

ج

جای ذالی ضا تا کلوات هٌاسة پط کٌیس.
 )1الظهِ ..........................ایي است کِ ّیچ کاضی اظ کاضّای اٍ تیَْزُ ٍ عثث ًثاضسً5.25 (.وطُ) پبسد:
حکوت ذسا
 )2تْطت تطای تْطتیاى  ...........................استً5.25(.وطُ) پبسد :سزای سالهتی-زارالسالم
1
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تیون ًکٌسً ،وی تَاًس ضٍظُ تگیطز.
ب) ضٍظُ زاض ًثایس تراض غلیظ ٍ زٍز سیگاض ٍ تٌثاکَ ٍ هاًٌس آًْا ضا تِ حلك تطساًس.
ج) اگط ضٍظُ زاض توام تسًص ضا ظیط آب تثطز ،ضٍظُ اش تاعل هی ضَز.
ز) کسی کِ هی ذَاّس زُ ضٍظ ٍ تیطتط زض هحلی کِ سفط کطزُ است ،تواًس ،تایس ًواظش ضا کاهل ترَاًس ٍ
ضٍظُ اش ضا ّن تگیطز.
 )2تٌاتط آیات الْی الظهِ زٍست زاضتي ذساًٍس ..................................است ٍ ایي هَضَع زض آیِ ضطیفِ
 .........................تجلی زاضز( .عوَهیً5.5وطُ) پبسد :ج
الف)پیطٍی اظ ذساًٍس ٍَ-الصَّیيَ آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ
ب)عثازت ٍ تٌسگی ذساًٍس -فاتَّثِعًَی یُحثِثکُنُ اللُِّ ٍَ یَغفِط لَکُن شًَُتَکُن
ج)پیطٍی اظ ذساًٍس -فاتَّثِعًَی یُحثِثکُنُ اللُِّ ٍَ یَغفِط لَکُن شًَُتَکُن
ز)عثازت ٍ تٌسگی ذساًٍس ٍَ -الصَّیيَ آهٌََا اَضَسُّ حُثِّا هللِ
 )3آیِ« اًِّا َّسَیٌاُُ السَّثیلَ اِهّا ضاکِطًا ٍَ اِهّا کَفَضًا» تِ کسام سطهایِ اًساى اضاضُ زاضز؟ (عوَهیً5.5وطُ) پبسد :ة
الف) عمل

ج)فغطت

ب)اضازُ ٍ اذتیاض

ز)ًفس اهاضُ

 )4اٍلیي اتفاق هطحلِ اٍل لیاهت چیست؟ (ً5.5وطُ) پبسد :ز

ض

الف)ظًسُ ضسى ّوِ اًساًْا

ب)هطگ اّل آسواًْا ٍ ظهیي

ج) تغییط زض ساذتاض ظهیي

ز) ضٌیسُ ضسى غسایی هْیة

تِ سَاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.
 )1هٌظَض اظ تجسن عول زض لیاهت چیست؟ (ً1وطُ)
پبسدًَ :ع زیگزی اس راثغِٔ هیبى عول ٍ پبزاش ٍ کیفز ٍجَز زارز کِ عویق تز ٍ کبهل تز اس زٍ ًَع قزارزازی ٍ عجیعی است2
ّز عولی یک جٌجِٔ ظبّزی ٍ یک جٌجِٔ ثبعٌی زارز 2جٌجِٔ ظبّزی ثعس اس عول اس ثیي هی رٍز؛ اهب جٌجِٔ ثبعٌی ّزگش اس
ثیي ًوی رٍز ٍ زر رٍح ّز اًسبًی ثبقی هی هبًس 2ثٌبثزایيّ ،ز عولی کِ هب زر سًسگی زًیَی اًجبم هی زّین ،حقیقت ٍ ثبعي آى
عول زر جْبى آذزت ثِ صَرت سضت یب سیجب ،لذت ثرص یب زرزآٍر هجسن هی ضَز ٍ اًسبى ذَز را زر هیبى ثبعي اعوبل ذَز
هی ثیٌس2
 )2هثل اًساًْای تی تمَا ٍ تا تمَا زض کالم حضطت علی (ع) چگًَِ تَغیف ضسُ است؟ (ً1وطُ)
پبسد :هَثَل اًسبى ّبی ثی تقَا هَثَل سَارکبراًی است کِ سَار ثز است ّبی چوَش ٍ سزکطی ضسُ اًس کِ لجبم  1را پبرُ کززُ ٍ
اذتیبر را اس زست سَارکبر گزفت ّبًس؛ ثِ ثبال ٍ پبییي هیپزًس ٍ عبقجت ،سَارکبر را زر آتص هی افکٌٌس 2اهب هَثَل آزم ّبی ثبتقَا،
هَثَل سَارکبراًی است کِ ثز است ّبی رام سَار ضسُ اًس ٍ لجبم است را زر اذتیبر زارًس ٍ راُ م یپیوبیٌس تب ایٌکِ ٍارز ثْطت
ضًَس2
 )3هیاى ّسف اًساى ٍ سایط هَجَزات چِ تفاٍتی ٍجَز زاضز؟(2هَضز) (ً1وطُ)
اًسبى ذَز ثبیس ّسف اس ذلقت ذَز را ثطٌبسس ٍ آى را اًتربة کٌس ٍ ثِ سَی آى گبم ثززارز؛ زر حبلی کِ گیبّبى ثِ صَرت
عجیعی ٍ حیَاًبت ثِ صَرت غزیشی ثِ سَی ّسف ذَز حزکت هی کٌٌس 2اًسبى ثزذالف حیَاًبت ٍ گیبّبى کِ استعسازّبی
3
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هحسٍز هبزی زارًس ،هجوَعِ ای فزاٍاى اس استعسازّبی هبزی ٍ هعٌَی است 2اًسبى زارای رٍحیِ ای ثی ًْبیت علت است ٍ
عغص اٍ زر زستیبثی ثِ ذَاستِ ّبیص ًِ تٌْب کن ًوی ضَز ،ثلکِ رٍس ثِ رٍس افشٍى هی گززز 2زرحبلی کِ حیَاًبت ٍ گیبّبى
ّسف ّبی هحسٍزی زارًس2
 )4ضاتغِ هیاى عفاف ٍ آضاستگی ضا تثییي ًواییسً1( .وطُ)
پبسد :ثِ ّوبى هیشاى کِ رضتِ ّبی عفبف زر رٍح اًسبى قَی ٍ هستحکن هی ضَزًَ ،ع آراستگی ٍ پَضص اٍ ثبٍقبرتز هی ضَز ٍ
ثِ ّوبى هیشاى ًیش کِ رضتِ ّبی عفبف اًسبى ضعیف ٍ گسستِ هی ضَز ،آراستگی ٍ پَضص اٍ سجک تز ٍ جٌجِ ذَزًوبیی ثِ
ذَز هی گیزز2
 )5آثاض اعتماز تِ هعاز ضا تیاى کٌیسً1( .وطُ)
ثب ایي زیسگبُ ،پٌجزُٔ اهیس ٍ رٍضٌبیی ثِ رٍی اًسبى ثبس هی ضَز ٍ ضَر ٍ ًطبط ٍ اًگیشُٔ فعبلیت ٍ کبر ،سًسگی را فزا هی گیزز2
اًسبى زیگز تزسی اس هزگ ًسارز ٍ ّوَارُ آهبزُٔ فساکبری زر راُ ذسا است2
 )6آیا حجاب ظًاى هَجة سلة آظازی ٍ کاّص حضَض آًاى زض جاهعِ هی ضَز؟ (ً1وطُ)
پبسد :ذیز -اٍالً ذساًٍس زستَر حجبة را ثزای سهبى حضَر سى زر اجتوبع ٍ هَاجِْ ٍی ثب ًبهحزهبى قزار زازُ است ًِ ثزای
زاذل ذبًِ؛ سیزا حجبة چگًَگی پَضص سى را ٌّگبم حضَر زر اجتوبع هطرص هی کٌس 2ایي حکن ًِ تٌْب سجت کبّص حضَر
سًبى ًوی ضَز ،ثلکِ سجت هی ضَز تب حضَری هغوئي ٍ ّوزاُ ثب اهٌیت زاضتِ ثبضٌس 2زٍم آًکِ ازعبی ذبًِ ًطیي کززى سًبى ٍ
سلت آسازی آًبى ثب ًگبُ قزآى ٍ سیزُٔ پیطَایبى زیي ًبسبسگبر است 2قزآى کزین عفت حضزت هزین را زر هعجسی کِ ّوگبى ،چِ
سى ٍ چِ هزز ،ثِ پزستص هی آیٌس ،هی ستبیس2

« مًفق ي پیريز باشید» .
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