
 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی :

 یاضی و تجربیر -دهم  پایه :

 : کالس

 نوبت دومامتحانات 

  1دین و زندگی

 محمدیآقای  نام دبیر :

  وارد کنیدتاریخ را  تاریخ امتحان :

 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم بخش 5(در دیو خوش خط پاسخ ده بی)به ترتسواالت ردیف

 آیات و مفاهیم الف

 1.دیسیرا بنو «علَمونَیَو کانوا لَ  وان  یَ الحَ یَ هِآلخِره لَارَ ااِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّ ایالدُّن اة  یوَ ما هذِهِ الحَ» هیآ میمفاه -1

اعتماد بر  انگریب یلهاکدام صفت « ....هِیف بَیال رَ امَةِیالقِ ومِیَ  یاِل جمَعَنَّک میَاَللّه  ال اِلهَ اِلّا ه وَ لَ » هیبر اساس آ -2
 0.5بودن وقوع رخداد معاد است؟  یتمح

 0.5عاقبت چه کسانی را بیان می کند؟« رًایسَع صلَونَ یَ سَ »عبارت قرآنی  -3

 0.5معلول چیست؟« لَک م ذ نوبَک م غفِریَ اللّه  وَ  حبِبک م ی   »عبارت قرآنی  -4

 0.5ست؟ااز کدام رین فایده نمباالت« ....نهیت َالصَّالةَ  اِنَّ  الصَّالةَ اَقِمِ وَ»... بر اساس عبارت قرآنی  -5

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب

 0.5انسان است؟ یوجود یژگیخداوند پاسخ به کدام وتقرب انسان به  -1

 0.5دارد؟ یا یژگی)ص( چه وامبریمومنان در کالم پ نیباهوش تر -2
 0.5شود؟ یحاصل م یقرآن چه زمان دگاهیدرک بهتر از معاد، در د -3

 0.5کشد؟ یچرا آتش جهنم از درون جان انسانها شعله م -4

 0.5چیست؟ کریم قرآن در مومنان ویژگی -5

 0.5مهم ترین زمان آراستگی اختصاص به چه زمانی دارد؟ -6

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ج

 0.5انسانها، همواره مراقب آنها بوده اند. ی.............در طول زندگ -1
 0.5 که خون جهنده دارند، نجس است........... یها وانیادرار و مدفوع انسان و ح -2

 0.5 برخورداری از ح سن خلق و سخاوت بیانگر آراستگی .................. است. -3

 یحداقل م رم را بهن نامحگردد و توجه مردا یکرامت و منزلت زن م شتریسبب حفظ هرچه ب..........استفاده از  -4
 0.5 دارد. تیرساند، اولو

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کتید. د

 0.5. شود یبه طور کامل قطع م ایبه عالم برزخ، ارتباط او با دن یبا مرگ انسان و ورود و -1
 0.5. رندیگ یدرجه از بهشت قرار م کیاهل بهشت در  -2

 0.5 کنیم. عمل حد همان در و باشیم او عین ما که ستا معنا این به پیامبر)ص(  دادن قراراسوه  -3

 0.5 در پی محبت الهی کم طاقتی به صبر و ایثار به خودخواهی تبدیل می شود. -4

 0.5 کفاره یک م د طعام برای روزه خواری عمدی واجب است. -5

عفاف لت را حا نیا مین کرقرآ ؛رسند یم ییکنند و به خودنما یم یرو ادهیدر آراسته کردن خود، زبرخی انسانها  -6
 0.5 .نامد یم

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. س

 1؟ردیگ یمقرار  در دادگاه عدل الهی اعمال سنجش زانیو م اریو امامان مع امبرانیاعمال پچرا  -1
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 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی :

 یاضی و تجربیر -دهم  پایه :

 : کالس

 نوبت دومامتحانات 
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 محمدیآقای  نام دبیر :
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 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 1خواهد بود؟ یناراض یخداوند از ما خشنود و چه زمان یچه زمان -2
 1استوار است؟ هیبر چند پا یندارید -3

 1میزان روزهای مسافرت چه تاثیری بر نماز و روزه دارد؟ -4

 1مورد(2)دهد؟ یم یدگیعفاف و پوش تیبه زنان در مورد رعا یقرآن چه دستور -5
 

  نمره16/باشیدموفق  
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 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 ریاضی و تجربی -دهم  پایه :

 : کالس

 نوبت دومامتحانات 

  1دین و زندگی

 محمدیآقای  نام دبیر :

  29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم بخش 5(در دیو خوش خط پاسخ ده بی)به ترتسواالت ردیف

 آیات و مفاهیم الف

 1.دیسیرا بنو «علَمونَیَلَو کانوا  وانُیَالحَ یَاِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ اآلخِره لَهِ ایالدُّن اةُیوَ ما هذِهِ الحَ» هیآ میمفاه -1
 و آخرت در قرآن. ایاز دن یفیآخرت/ تعر یبودن زندگ یقیحق /یویدن یمعاد/کم ارزش بودن زندگ اثبات

اعتماد بر  انگریب یکدام صفت اله« ....هِیف بَیال رَ امَةِیالقِ ومِیَ یاِل جمَعَنَّکُمیَاَللّهُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَ» هیبر اساس آ -2
 0.5بودن وقوع رخداد معاد است؟  یتمح

 (ثًایبودن خداوند) وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اللِه حَد راستگو

 0.5عاقبت چه کسانی را بیان می کند؟« رًایسَع صلَونَیَسَ »عبارت قرآنی  -3

 کسانی که مال یتیم را به ظلم تصاحب می کنند در آخرت در آتش فروزانی دیده می شوند.

 0.5معلول چیست؟« لَکُم ذُنوبَکُم غفِریَاللّهُ وَ  حبِبکُمُیُ »عبارت قرآنی  -4

 پیروی از خدا« یفَاتَّبِعون»

 0.5باالترین فایده نماز کدام است؟« ....نهیَت الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ اَقِمِ وَ»... بر اساس عبارت قرآنی  -5

 ذکر و یاد خدا

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب

 0.5انسان است؟ یوجود یژگیخداوند پاسخ به کدام وتقرب انسان به  -1
 طلب انسان تینها یب روح

 0.5دارد؟ یا یژگی)ص( چه وامبریمومنان در کالم پ نیباهوش تر -2
 کنند. یآن آماده م یخود را برا گرانیمرگ اند و بهتر از د ادیکه فراوان به  آنان

 0.5شود؟ یحاصل م یقرآن چه زمان دگاهیدرک بهتر از معاد، در د -3
 عتیدر طب یمرگ و زندگ یِشگیهم انیمطالعه جر با

 0.5کشد؟ یچرا آتش جهنم از درون جان انسانها شعله م -4
 کشد. یاز درون جان آنها شعله م ن،یهم یآتش حاصل عمل خود انسانهاست و برا نیا

 0.5چیست؟ کریم قرآن در مومنان ویژگی -5

 .داند می خدا به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی کریم قرآن

 0.5مهم ترین زمان آراستگی اختصاص به چه زمانی دارد؟ -6

 در هنگام عبادات

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ج

 0.5انسانها، همواره مراقب آنها بوده اند. ی.............در طول زندگ -1
 فرشتگان

 0.5 که خون جهنده دارند، نجس است........... یها وانیادرار و مدفوع انسان و ح -2
 حرام گوشتی

 0.5 برخورداری از حُسن خلق و سخاوت بیانگر آراستگی .................. است. -3
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 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 ریاضی و تجربی -دهم  پایه :

 : کالس
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 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 باطنی

 یگردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل م یکرامت و منزلت زن م شتریسبب حفظ هرچه ب..........استفاده از  -4
 0.5 دارد. تیرساند، اولو

 چادر
 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کتید. د

 0.5شود.  یبه طور کامل قطع م ایبه عالم برزخ، ارتباط او با دن یبا مرگ انسان و ورود و -1
 غلط

 0.5. رندیگ یدرجه از بهشت قرار م کیاهل بهشت در  -2
 غلط

 0.5 کنیم. عمل حد همان در و باشیم او عین ما که ستا معنا این به پیامبر)ص(  دادن قراراسوه  -3

 غلط

 0.5 در پی محبت الهی کم طاقتی به صبر و ایثار به خودخواهی تبدیل می شود. -4

 غلط

 0.5 کفاره یک مُد طعام برای روزه خواری عمدی واجب است. -5

 غلط

عفاف حالت را  نیا میقرآن کر ؛رسند یم ییکنند و به خودنما یم یرو ادهیدر آراسته کردن خود، زبرخی انسانها  -6
 0.5 .نامد یم

 غلط

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. س

 1؟ردیگ یقرار م در دادگاه عدل الهی اعمال سنجش زانیو م اریو امامان مع امبرانیاعمال پچرا  -1
رو هرچه عمل انسان ها به راه و روش آنان  نیاست که خدا به آن دستور داده است؛ از ا یزیآن چ نیاعمال آنان ع رایز

 خواهد داشت. یتر باشد، ارزش افزون تر کینزد

 1خواهد بود؟ یناراض یخداوند از ما خشنود و چه زمان یچه زمان -2
و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به  م؛یخود گام بردار یو خوشبخت یرستگار ریخواهد بود که ما در مس یخدا از ما راض یوقت

 .میهالکت خود قدم گذار ریو در مس میخود ظلم کن

 1استوار است؟ هیبر چند پا یندارید -3

 او(. روانیاز باطل و پ یزاری)ب یبا خدا و دوستان او( و تبرّ ی)دوست یّاستوار است: تول هیبر دو پا یندارید

 1میزان روزهای مسافرت چه تاثیری بر نماز و روزه دارد؟ -4

خواهد  یکه م یپس کس را شکسته بخواند و روزه نگیرد.، باید نماز که سفر کرده، بماند ییبخواهد کمتر از ده روز در جا اگر فرد

  .ردیاش را هم بگ هنمازش را کامل بخواند و روز دیکه سفر کرده است، بماند، با یدر محل شتریده روز و ب

 1مورد(2)دهد؟ یم یدگیعفاف و پوش تیبه زنان در مورد رعا یقرآن چه دستور -5

و  نتی. استفاده از زندیکنند و دامان خود را از گناه حفظ نما یه به نامحرم خودداردارند که از نگا فهیمانند مردان وظ زیزنان ن
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 صفحه 3

 

 

کنند که  میتنظ یپوشش خود را به گونه ا دیباشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. زنان با یبه گونه ا دینبا ورآالتیز

 و گردن آنها را هم بپوشاند. بانیسر، گر یعالوه بر مو
 

  نمره16/باشیدموفق  
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	پاسخنامه دینی دهمa1



