
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 الف( آیات 1

واالت س به« ... وَلَوْ  لِلََّهِ حُبًَّا أَشَدَُّ آمَنُوا وَالََّذِینَ ووَمِنَ النََّاسِ مَنْ یَتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّهِ أَنْدَادًا یُحِبَُّونَهُمْ كَحُبَِّ اللََّهِ »بر اساس آیه 

 :زیر پاسخ دهید

 این آیه را ترجمه كنید. -1

 این آیه به كدام یکی از ویژگی های مومنان اشاره دارد؟ -2

 «وَ اَقِمِ الصََّالةَ اِنََّ الصََّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ وَ لَذِكرُ اهللِ اَكبَرُ وَ اللَّهُ یَعلَمُ ما تَصنَعونَ »براساس آیه شریفه  -3

 .اهداف نماز را نام ببرید
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 .های زیر را تعیین نمایید درستی یا نادرستی عبارت 2

 ص)  (      غ)  (                                                              انسان دارای روحیه بی نهایت طلب و پایان ناپذیر است. -1

 ص)  (      غ)  (                                      خوشی های زودگذر منع می كند.وجدان كه با دور اندیشی، انسان را از  -2

 ص)  (      غ)  (                  زنان موظف اند تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند. -3

 ص)  (      غ)  (       ر است تا عدالت برقرار گردد.در رابطه قراردادی آن چه اهمیت دارد، تناسب میان جرم و كیف -4

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 3

 ند.ها باشفرعی و تابع آن ای باشد كه اهداف ......... اصل قرار گیرند و هدف های ............باید به گونهریزی انسان برنامه -1

 ................. در برابر خواهش های دل است.روزه مصداق كامل .............. و  -2

 گویند.م و كمال را ................ میگرفتتن روح انسان توسط فرشتگان به طور تما -3

 انسان در مسیر قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت ........................ است. -4
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 نعمت بهشت چیست؟باالترین  -1

 در بیان امام علی)ع( چه چیزی جنگ با خداست؟ -2

 دهد؟چه دستوری به مردان میقرآن كریم درباره ی عفاف و حجاب و نگه داشتن دامان خود از گناه،  -3

 هاست؟ها و بدینه نماز بازدارنده انسان از زشتیچگو -4

 ویژگی بعد روحانی را نام ببرید. -7

 ن انسان چیست؟ترین دشمدشمن -6
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 2از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911-0011سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1 دین و زندگینام درس: 

 یونس علیزاده نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 10جمع بارم: 

 
 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 کشف ارتباط 7

 را به درستی مشخص نمایید.) یک مورد در ستون ب اضافی است( "ب"و  "الف"ارتباط میان ستون 

 ب الف
 رابطه طبیعی -1 اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

 حفاظت و نگهداری -2 پایه دینداری

 امکان معاد -3 جزایی كه باید خود را با آن هماهنگ كرد رابطه میان عمل و

 تولی و تبری -4 عفاف

 رابطه تجسم عمل -7 تقوا

 اهها و كندرویوسیله ای برای كنترل تندروی -6 
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 6

 است. به ترتیب مربوط به كدام نوع آراستگی« وضو گرفتن پیش از نماز»و « حسن خُلق» -1

 باطنی –ظاهری               د( باطنی  –ظاهری               ج( ظاهری  –باطنی               ب( باطنی  –الف( ظاهری 

 زینه ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟با كدام گ« تا در طلب گوهر كانی، كانی ..... تا در هوس لقمه نانی، نانی» بیت  -2

 دیگری نخواهد داد.الف( كسی عشق بورزد، دل به 

 ب( قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.

 ج( ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است كه دوست می دارد.

 د( عشق به خدا چون اكسیری است كه مرده را حیات می بخشد.

 اولین اتفاق مرحله قیامت چیست؟ -3

 ب( مرگ اهل آسمان ها و زمین              الف( زنده شدن همه انسانها                

 ج( تغییر در ساختار زمین                                  د( شنیده شدن صدای مهیب

به ترتیب مربوط به «  عبث و بیهوده نبودن»و « ضایع نکردن حق كسی»، «پیش بینی پاسخ مناسب»مفاهیم  -4

 .و ..................... از استدالل های قرآن كریم درباره معاد است...................، ....................

 امکان –امکان  –ضرورت                       ب( ضرورت  –ضرورت  –الف( ضرورت 

 ضرورت -امکان  –ضرورت                             د( امکان  –ضرورت  –ج( امکان 

 

1 

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید 5

 آراستگی: -3                     عزم: -2                آثار ماتأخر: -1

7/2 

 به سواالت زبر پاسخ کامل دهید. 8

 رابطه میان عفاف و آراستگی را تبیین نمایید. -1

 منظور از تجسم عمل در قیامت چیست؟ -2

 است؟مَثَل انسان بی تقوا و باتقوا در كالم حضرت علی)ع( چگونه توصیف شده  -3

 یک دسته از شاهدان و گواهان، پیامبران و امامان اند؛ چگونگی شهادت ایشان را توضیح دهید. -4

 آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می شود؟ -7

 ی كنیم؟زندگ با تدبر در ترجمه آیه زیر، بگویید كه اگر ما هم بخواهیم در زمرۀ بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه -6

كنند و آنها كه به راستی ادای شهات كنند و آنها كه بر نماز مواظبت دارند، ها و عهد خود را رعایت میو آنها كه امانت» 

 آنان در باغ های بهشتی  گرامی داشته می شوند.
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 2از  2صفحۀ 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

و بعضی از مردم همتایانی را به جای خدا می گیرند. آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا. اما كسانی كه ایمان  -1 1

 آوردند به خدا محبت بیشتری دارند.

 دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا -2

 یاد خداوند –دوری از گناهان  -3

 ص -4ص               -3غ               -2ص             -1 2

 محاسبه -4توفی                  -3               پایداری –صبر  -2دنیوی              –اخروی  -1 3

 رسیدن به مقام خشنودی خداوند -1 4

 دیگران بیارایی كه در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ خدا بروی.مبادا خود را برای جلب توجه  -2

 چشم خود را كنترل و از نگاه به نامحرم خودداری كنند. -3

 تداوم در نماز –به میزان دقت و توجه  -4

 ، باقی می ماند وبعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی نمی شود و بعد از مرگ بدن -7

 آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

 نفس اماره) همان نفسی كه درون انسان است( -6

 ب الف 7

 رابطه طبیعی -1 (3اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت )

 حفاظت و نگهداری -2 (4پایه دینداری )

 امکان معاد -3 (1رابطه میان عمل و جزایی كه باید خود را با آن هماهنگ كرد )

 تولی و تبری -4 (6عفاف )

 رابطه تجسم عمل -7 (2تقوا )

 وسیله ای برای كنترل تندروی ها و كندروی ها -6 
 

 الف -4                 د -3ج                    -2ب                     -1 6

 پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از حیات ما باز است. -1 5

 عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام كاری است. -2

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0911-0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 1 دین و زندگینام درس: 

 یونس علیزاده نام دبیر:

 22/1022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 آراستگی یعنی بهتر كردن وضع ظاهر و باطنی و زیبا نمودن این دو -3

               . نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر شود میاف در روح انسان قوی و مستحکم به همان میزان كه رشته های عف -1 8

انسان ضعیف و گسسته می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبه می شود و به همان میزان نیز كه رشته های عفاف 

 خودنمایی به خود می گیرد.

نوع دیگری از رابطه میان عمل و پاداش و كیفر وجود دارد كه عمیق تر و كامل تر از دو نوع قراردادی و طبیعی است.  -2

مل از بین می رود؛ اما جنبه باطنی هرگز از بین هر عملی یک جنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد. جنبه ظاهری بعد از ع

نمی رود و در روح هر انسانی باقی می ماند. بنابراین هر عملی كه در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن 

عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال 

 د می بیند.خو

مَثَل انسان های بی تقوا مَثَل سواركارانی است كه سوار بر اسب های چموش و سركشی شده اند كه لجام را پاره كرده  -3

و اختیار خود را از دست سواركار گرفته اند. به باال و پایین میپرند و عاقبت، سواركار را در آتش می افکنند. اما مَثَل آدم 

سواركارانی است كه بر اسب های رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند. تا های باتقوا، مَثَل 

 اینکه وارد بهشت شوند.

ایشان همانگونه در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند، در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و  -4

ان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول چون ظاهر و باطن اعمال انس

 خدا )ص( نیز شاهد و ناظر بر همه پیامبران و امت هاست.

اوال خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار داده است نه برای  –خیر  -7

؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می كند. این حکم نه تنها سبب كاهش نهداخل خا

حضور زنان نمی شود بلکه، سبب می شود تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند. دوم آنکه ادعای خانه نشین 

ناسازگار است. قرآن كریم عفت حضرت مریم را در كردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیره پیشوایان دین 

 معبدی كه همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید.

 نماز را به پا داریم. -2شهادت درست دهیم  -1 -6

 امضاء:   یونس علیزاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




