بي نام تو نامه كي كنم باز
نام درس :دین و زندگی1
دوره دوم آموزش متوسطه

پايه :دهم

رشته :ریاضی  -تجربی

آزمون نیمسال دوم خرداد ماه 98

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان – منطقه  6تهران
نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان:

 70دقیقه

تعداد صفحات3 :

شماره صندلی:

رديف
الف

تاريخ امتحان1398/03/01 :

بارم

متن سوال
آیات و احادیث.
 .1آية (مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلََّا بِالْحَقَِّ) به كدام ويژگي جهان اشاره دارد؟

0/25

 .2آية (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلََّا حَيَاتُنَا الدَُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَي) اشاره به كدام ديدگاه درباره معاد دارد؟

0/25

 .3آية (أَفَحَسِبْتُمْ أَنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنََّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) اشاره به ضرورت معاد دارد يا امكان آن؟

0/25

 .4آية (وَتُكَلَِّمُنَا أَيْدِيهِمْ) اشاره به كدام گروه از شاهدان قيامت دارد؟

0/25

 .5آية (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبَُّونَ اللََّهَ فَاتََّبِعُوني) به كدام يک از آثار محبت خدا اشاره دارد؟

0/25

 .6آية (كُتِبَ عَلَيكُمُ الصَِّيامُ  ...لَعَلََّكُم تَتََّقونَ) به كدام فايده روزه اشاره دارد؟

0/25

 .7پيام حديث (مَن حاسَبَ نَفسَهُ سَعِدَ) را بنويسيد.

0/5

 .8پايه و اساس بنای اسالم چيست؟

0/5

 .9طبق آية (يا أَيهَا النََّبِي قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ  ...ذلِکَ أَدْني أَنْ يعْرَفْنَ فَال يؤْذَينَ) فوايد پوشش توسط
زنان را بنويسيد.

ب

ج

0/5

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 .1گاهي  ...................................ها سبب دوری ما از خدا مي شوند.

0/25

 .2تمامي احكام و دستورات دين در جهت  ...................................ماست.

0/25

 .3انسان دارای دو بعد  ...................................و  ...................................است.

0/5

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

درست

نادرست

1/5

اختالف هدف ها ريشه در نوع نگاه انسان دارد.
خداوند انسان را صاحب اراده آفريده است.
كنار رفتن پرده حقايق عالم مربوط به مرحله اول قيامت است.
بهره مندی از فايده مطالعه مربوط به رابطه قراردادی است.
اسوه بودن بزرگان مربوط به اموری طبيعي است كه با تحوالت صنعتي تغيير مي كند.
تقوا يعني حفاظت و نگهداری.
ادامه سواالت پشت صفحه
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بي نام تو نامه كي كنم باز
نام درس :دین و زندگی1
دوره دوم آموزش متوسطه

پايه :دهم

تاريخ امتحان1398/03/01 :

رشته :ریاضی  -تجربی

آزمون نیمسال دوم خرداد ماه 98

مدت امتحان:

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان – منطقه  6تهران
د

 70دقیقه

تعداد صفحات3 :

1/5

کلمه مناسب را انتخاب کنید.
 .1عامل بيروني دعوت به گناه (نفس اماره  -شیطان) است.
 .2وجود اعمال ماتأخر اشاره به وجود (شعور – ارتباط با دنیا) در برزخ دارد.
 .3دنبال راه فرار گشتن گناه كاران مربوط به واقعه (زنده شدن همه انسان ها – برپایی دادگاه عدل الهی) مي باشد.

 .4از آثار عزم قوی مي توان به (سخت گیری – تحمل سختی ها) اشاره كرد.
 .5دينداری با (تولی  -تبری) آغاز مي شود.
 .6سهل انگاری در انجام غسل و جايگزين كردن تيمم به جای آن ،روزه آن روز را باطل (می کند – نمی کند).
هـ

مشخص کنید2( ..مورد اضافی است)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

و

2

)
)

دفع خطر احتمالي (
فاصله ميان دو چيز (
)
ارائه نامة اعمال (
)
بهشت (
منشاء حجاب در جهان از نظر برخي مورخان غربي (
)
سخاوت (
)
مظهر جمال و زيبايي (
)
پوشش مناسب (

)

الف .مرحلة اول قيامت
ب .ايران باستان
ج .زن
د .دارالسالم
هـ .برزخ
و .آراستگي ظاهری
ز .مرحلة دوم قيامت
ح .قانون عقلي
ط .نشانة عفاف
ی .آراستگي باطني

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1چرا برخي معاد را قبول دارند ولي آن را انكار مي كنند؟

0/5

 -2چرا ميان جرم و كيفر تناسب برقرار مي شود؟

0/5

 -3جنبه های هر عمل را نام ببريد.

0/5

 -4بعد از مراقبت نوبت به چه كاری مي رسد؟ چرا؟

0/5

 -5چرا همة پيامبران پرچمدار مبارزه با ستم و پليدی بوده اند؟

0/5

ادامه سواالت صفحهی بعد
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بي نام تو نامه كي كنم باز
نام درس :دین و زندگی1
دوره دوم آموزش متوسطه

پايه :دهم

رشته :ریاضی  -تجربی

آزمون نیمسال دوم خرداد ماه 98

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان – منطقه  6تهران
نام و نام خانوادگی:

ز

تاريخ امتحان1398/03/01 :

مدت امتحان:

 70دقیقه

تعداد صفحات3 :

شماره صندلی:

 -6دو مورد از مبطالت روزه را نام ببريد.

0/5

 -7چرا چادر اولويت دارد؟ ( 2دليل)

0/5

تعریف کنید.

1/5

 .1توفي:

 .2تبرج:

 .3مقبوليت:

ح

2

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
 .1چرا مي گوييم ميان محبت خدا و آثار آن رابطه دوسويه برقرار است؟

 .2كفاره جمع چيست و چه زماني تعلق مي گيرد؟

جمع نمره
نمره
کتبی(برگه)
نمره
بازبینی(برگه)

به عدد:

نام و نام خانوادگی مصحح:

به حروف:

امضا:

به عدد:

نام و نام خانوادگی بازبین:

به حروف:

امضا:
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بي نام تو نامه كي كنم باز
پايه :دهم

نام درس :دین و زندگی1

رشته :ریاضی  -تجربی

آزمون نیمسال دوم خرداد ماه 98

دوره دوم آموزش متوسطه

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان – منطقه  6تهران
رديف

الف

تاريخ امتحان1398/03/01 :

مدت امتحان:

 70دقیقه

تعداد صفحات3 :
بارم

كليد سوال

 .1هدفمندی()0/25
 .4اعضای بدن()0/25

 .2منكران معاد()0/25
 .5پيروی از دستورات الهي()0/25

 .7هر برداشتي از حديث()0/5

 .8الاله االاهلل()0/5
 .2مصلحت

ب

 .1غفلت

ج

 .1د

د

 .1شيطان
 .4تحمل سختي ها

هـ

 .1ح
 .5ب

 .3ن

 .2د

 .3جسماني – روحاني
 .4ن

 .2ارتباط با دنيا
 .5تولي
 .2هـ
 .6ی

 .3ضرورت معاد()0/25
 .6تقوا()0/25
 .9شناخته شدن به عفاف و جلوگيری
از آزار و اذيت آن ها()0/5

 .3ز
 .7ج

 .2برای برقراری عدالت
به آن ايمان ندارند
محاسبه تا ميزان موفقيت و عدم موفقيت معلوم شود
چون نمي شود كه دوستار روشنايي از تاريكي گريزان نباشد.
خوردن و آشاميدن
چسبان نيست – وقار زن را بيشتر حفظ مي كند(.هر سوال 0/5نمره)

 .5ن

3

1

 .6د

1/5

 .3زنده شدن همه انسان ها
 .6نمي كند

1/5

 .4د
 .8ط

2

 .3ظاهری – باطني

و

.1
.4
.5
.6
.7

ز

 .2آراستگي بيش از حد كه تبديل به خود نمايي شده و قرآن را تبرج و امری
 .1دريافت كامل روح توسط مالئكه
جاهالنه مي نامد.
 .3احساسي است كه دوست داريم مورد تحسين ديگران واقع شويم و در دوران جواني نمود بيشتری دارد.

1/5

ح

-1زيرا آثار محبت خدا پس از محبت به خدا ايجاد مي شود و تداوم همين آثار موجب تقويت محبت انسان به خدا نيز مي
شود.
-2كفاره ای كه در آن هم بايد به ازای يک روز شصت فقير را سير كرد و هم شصت روز روزه گرفت كه سي روز آن پشت
سرهم باشد و زماني تعلق مي گيرد كه فردی به كار حرامي روزه خود را باطل كند.

2
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