بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2همدان

شماره دانش آموزی:

دبیرستان بزرگساالن فاطمیه
امتحان دین و زندگی ()1

پایه دهم کاردانش
نمره به حروف:

نمره پایانی به عدد:
ردیف
1

تاریخ امتحان :

1398 /3 /

مدت پاسخگویی  60 :دقیقه
طراح :
.......... + .......... = ..............

امضاء دبیر:

بارم

«دل آرام گیرد با یاد خدا»
الف :آیه ی شریفه ی زیر را ترجمه کنید؟
«یا ایها الذینَ آمنوا کُتبَ علیکم الصیامُ کما کُتِبَ عَلی الذینَ مِن قَبْلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقون»
« »........................................................ ...............................................................................................................................................

1

ب :آیه ی شریفه ی «انا هدیناهُ السبیل اما شاکرا و اما کفورا» به کدام سرمایه انسان مربوط است ؟
« »..............................................................................................

0.5

ج :معنای حدیث «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» از پیامبر اکرم (ص) چیست؟

0.5

« »..............................................................................................................
د :جمله «ال اله اال اهلل» از چه چیز هایی ترکیب شده است؟

0.5

« »................................................................................................
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :
الف :پوشش مناسب از نشانه های  .........................است.
ب :روزه ،مصداق کامل تمرین  ...................و  .......................در برابر خواهش های دل است.

1.5

ج :نامه عمل  .................را به دست راست و نامۀ عمل  .....................را به دست چپ آنها می دهند.
د :مقصود و هدف نهایی ما انسان ها  .....................است.
3

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید
 :1پس از پایان حسابرسی ،نیکوکاران و رستگاران را به سوی...........راهنمایی می کنند.
ب) برزخ 

الف)دوزخ 

د) قیامت

ج) بهشت 

 :2این سخن از کیست؟ «ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد».
الف) امام علی(ع) 

ب)امام صادق(ع) 

ج) پیامبر اکرم(ص) 

2

د) امام کاظم(ع) 

 :3شخصی که  ...........از  4فرسخ شرعی (حدود  22.5کیلومتر) را طی کرده ،نمازش شکسته است.
الف) کمتر 

ب) بیشتر

 :4کدام نوع رابطه میان عمل و جزای آن ،عمیق تر و کامل تر است؟
الف) قراردادی
4

ب)تجسم روح 

ج)طبیعی 

د) تجسم عمل 

به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟
نفس اماره به چه معناست؟ .......................................
برزخ در لغت به چه معناست؟ .......................................
برترین اسوه ها ،چه کسانی هستند؟.......................................

2

.......................................

مهمترین فایده روزه چیست؟ .......................................
به گفته امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ ....................................... .....................................
ادامه سئواالت در صفحه بعد
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5

به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید:
 :1آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟
1.5
 :2تبرّج به چه معناست؟
1
 :3آثار محبت به خدا را فقط نام ببرید.
1.5
 :4چرا بهشت برای بهشتیان ،سرای سالمتی یا دار السالم است؟
1

 :5اعمال ما تاخر و ما تقدم را توضیح دهید.
1

 :6قانون عقلی( :دفع خطر احتمالی ،الزم است) را با مثال توضیح دهید.
2

موفق و پیروز باشید 16

( 16نمره)نمره کتبی :
(4نمره)نمره شفاهی :
نمره پایانی :
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بسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش ناحیه  2همدان
دبیرستان بزرگساالن فاطمیه
امتحان دین و زندگی ()1

نام و نام خانوادگی:
شماره دانش آموزی:
پایه دهم کاردانش
نمره پایانی به عدد:

نمره به حروف:

ردیف
1

تاریخ امتحان 1398 /3 / :
مدت پاسخگویی  60 :دقیقه
طراح :
.......... + .......... = ..............

امضاء دبیر:

بارم

«دل آرام گیرد با یاد خدا»
الف :آیه ی شریفه ی زیر را ترجمه کنید؟
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»
« ای کسانی که ایمان آورده اید ،روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند ،مقرر شده
بود باشد که تقوا پیشه کنید».
ب :آیه ی شریفه ی «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» به کدام سرمایه انسان مربوط است ؟
« قدرت تصمیم گیری».
ج :معنای حدیث «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» از پیامبر اکرم (ص) چیست؟
« به حساب خود رسیدگی کنید ،قبل از اینکه به حساب شما برسند ».
د :جمله «ال اله اال اهلل» از چه چیز هایی ترکیب شده است؟
« یک نه و یک آری .نه به هرچه غیر خدایی است و آری به خدا یگانه».

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :
الف :پوشش مناسب از نشانه های عفاف است.
ب :روزه ،مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است.
ج :نامه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامۀ عمل بد کاران .را به دست چپ آنها می دهند.
د :مقصود و هدف نهایی ما انسان ها قرب الهی است.

3

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید
 :1پس از پایان حسابرسی ،نیکوکاران و رستگاران را به سوی...........راهنمایی می کنند.
د) قیامت
ج) بهشت 
ب) برزخ 
الف)دوزخ 
 :2این سخن از کیست؟ «ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد».
د) امام کاظم(ع) 
ج) پیامبر اکرم(ص) 
ب)امام صادق(ع) 
الف) امام علی(ع) 
 :3شخصی که  ...........از  4فرسخ شرعی (حدود  22.5کیلومتر) را طی کرده ،نمازش شکسته است.
ب) بیشتر
الف) کمتر 
 :4کدام نوع رابطه میان عمل و جزای آن ،عمیق تر و کامل تر است؟
د) تجسم عمل 
ج)طبیعی 
ب)تجسم روح 
الف) قراردادی

4

به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟
نفس اماره به چه معناست؟ بسیار امر کننده به بدی

1
0.5
0.5
0.5

1.5

2

برزخ در لغت به چه معناست؟ به معنای فاصله و حایل بودن میان دو چیز است.
2

برترین اسوه ها ،چه کسانی هستند؟پیامبر و امامان
مهمترین فایده روزه چیست؟ تقوا
به گفته امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ گردی صورت و دست تا مچ
ادامه سئواالت در صفحه بعد
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5

به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید:
 :1آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود؟
قانون حجاب ،قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست؛ بلکه کمک می کند تا جامعه به جای آنکه ارزش زن را در

1.5

ظاهر و قیافه وی خالصه کند ،به شخصیت ،استعداد ها و کرامت ذاتی وی توجه کند .این امر موجب می شود تا سالمت
اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد.
 :2تبرج به چه معناست؟
برخی انسان ها در آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت ،دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن خود ،زیاده
روی می کنند و به خودنمایی می رسند .قرآن کریم این حالت را تبرج می نامد.
 :3آثار محبت به خدا را فقط نام ببرید.

1

پیروی از خداوند /دوستی با دوستان خدا /بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان
1.5
 :4چرا بهشت برای بهشتیان ،سرای سالمتی یا دار السالم است؟
زیرا هیچ نقصانی ،اندوهی ،غصه ای ،خوف و ترسی ،عجزی ،بیماری ای ،جهلی ،مرگ و هالکتی ،و خالصه ،هیچ ناراحتی و
رنجی در آنجا نیست.
 :5اعمال ما تاخر و ما تقدم را توضیح دهید .آثار ما تاخر :بسیاری از أعمال ،آثارشان حتی بعد از حیات انسان نیز با قی 1
می ماند ./آثار ما تقدم :آثار و نتایج برخی از اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ او ،پرونده اعمال بسته
می شود.
 :6قانون عقلی( :دفع خطر احتمالی ،الزم است) را با مثال توضیح دهید.
نگاهی کوتاه به زندگی روزمره انسان ها نشان می دهد که ،انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد،
سعی می کند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید بگریزد  .در چنین شرایطی حتی اگر
2
شخصی دیوانه یا دروغگو  ،که در شرایط عادی گفته ی او برایمان اعتباری ندارد  ،به ما خبری بدهد مثالً خبر از سمی در
غذای ما دهد  ،این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم  .همه ما در اینگونه موارد از یک قانون عقلی
پیروی می کنیم که می گوید دفع خطر احتمالی  ،الزم است.
1

موفق و پیروز باشید 16

( 16نمره)نمره کتبی :
(4نمره)نمره شفاهی :
نمره پایانی :
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