طراح محترم سئوال سرکار خانم عباسی

تعداد سئواالت 20 :

نام و نام خانوادگی:
رشته  :تجربی /ریاضی

نام درس:

دین و زندگی

وقت پاسخگویی 50:دقیقه

پایه :دهم

تاریخ برگزاری98/3/2 :

سؤاالت

ردیف

الف

تعداد صفحات2 :

نمره

آیات و احادیث:
 -1هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟
الف -اِنّا هَدیناهُ السَبیلِ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا

0/5

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

ج -هیچ چیز را مشاهده نکردم ،مگر اینکه خدا را قبل ازآن  ،بعدازآن وباآن دیدم

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

 -2آیهی شریفهی« وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ کِرَامًا کَاتِبِینَ» بیانگر کدام حادثه از مرحله دوم قیامت می شود؟.......................

0/5

 -3در آیه«قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ » شرط اصلی دوستی با خدا چیست؟
1
 -4با توجه آیه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِننْ جَالَبِینبِهِنَّ ذلِنکَ أَدْنن أَنْ یُعْنرَفْنَ
فَالیُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً » به سواالت ذیل پاسخ بدهید
الف) موضوع آیه چیست؟
ب ) پیام ایه چیست ؟(یک مورد)

ب

1

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید:
 -5پیامدهای منکرین معاد شامل بعضی از معتقدین معاد که اعتقاد آنها فقط در اندیشه است هم می شود .ص  غ

2

 -6باالترین نعمت بهشت ،رسیدن به نعمتهای دائمی و خستگی ناپذیر است  .ص  غ
 -7بنا به سخن امیرالمومنین :ارزش هر انسان به اندازه انجام دادن واجبات و ترک محرمات او است  .ص 
-8داشتن حجاب فقط مختص مسلمانان است.
ج

ص

غ

غ

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
 -9اختالف در انتخاب هدفها ،ریشه در نوع  ........................و  ............................انسان دارد

1

– 10محبت خدا ،تنبل را  ،..... .........................بخیل را  ،..............................کم طاقت را . .................................می کند.
د

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -11از دیدگاه پیامبراکرم (ص) باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند .
 -12آیا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه دارد؟ چرا ؟

5/0
1
1

 -13چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.
صفحه1

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

 -14چرا عفاف در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد؟(2مورد کافیست)

هن

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید:
 -15استدالل کنید چگونه معاد الزمهی عدل الهی است .

1

1/5

1/5
 -16چگونه می شود انسان های بزرگی را که حدود 1400سال قیل زندگی کرده اند ،اسوه والگو قرار داد ؟

 -17اگر کسی با عذر موجه مانند بیماری ،در ماه رمضان روزه نگیرد وظیفه اش چیست(.توضیح کامل)

و

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
-18بهترین گواهان قیامت  .....................اند  .زیرا ...........................................
الف)پیامبران و امامان -معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
ب)فرشتگان الهی – معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
ج)فرشتگان الهی -ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.
د)پیامبران و امامان -ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.
-19امام صادق ( ع ) میفرمایند :لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه ی ....................است  .و سد سوء
استفاده نا پاکان از آراستگی ظاهری .........................نام دارد.
ب) حقارت و کوچکی انسان – عفت و حیا
الف ) سستی و ضعف دین – عزت نفس 
د) سستی و ضعف دین – عفت و حیا
ج) حقارت و کوچکی انسان– عزت نفس 

ز

 -20هریک از موارد سمت راست با کدام مورد سمت چپ ارتباط دارد ) .یک مورد اضافی است(
-1ناراحت کردن پدر و مادر
الف) گفت وگو فرشتگان با انسان ...............................
-2وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ
................................
ب) ذکر(ال اله االاهلل)
-3تبری و تولی
.................................
ج) مانع اثرنماز تا جهل روز
-4غیبت
>>
<< دختر گلم دوست دارم

صفحه2

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر
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تعداد سئواالت 20 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس:

رشته  :تجربی /ریاضی

پاسخنامه دین وزندگی

پایه :دهم

وقت پاسخگویی 50:دقیقه

تاریخ برگزاری98/3/2 :

سؤاالت

ردیف

الف

تعداد صفحات2 :

نمره

آیات و احادیث:
 -1هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟
الف -اِنّا هَدیناهُ السَبیلِ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا
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...اختیار........

ج -هیچ چیز را مشاهده نکردم ،مگر اینکه خدا را قبل ازآن  ،بعدازآن وباآن دیدم

.........خداگرایی.........

 -2آیهی شریفهی« وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ کِرَامًا کَاتِبِینَ» بیانگر کدام حادثه از مرحله دوم قیامت می شود؟..حضورشاهدان..

0/5

 -3در آیه«قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ » شرط اصلی دوستی با خدا چیست؟
خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده،شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند
 -4با توجه آیه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ َعلََیْهِنَّ مَِنْ جَالَبِیَبِهِنَّ ذلَِکَ أَدْنَ أَنْ یُعَْرَفْنَ
فَالیُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً » به سواالت ذیل پاسخ بدهید
الف) موضوع آیه چیست؟ فلسفه و حدود حجاب
ب ) پیام ایه چیست ؟(یک مورد) پوشش سبب میشود که زن به عفاف و پاکی

0/5

1

شناخته شود و افراد بی بند و بار که اسیر هوی و هوس خود هستند ،به خود اجازه تعرض به او را ندهند:
ب

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید:
 -5پیامدهای منکرین معاد شامل بعضی از معتقدین معاد که اعتقاد آنها فقط در اندیشه است هم می شود .ص  غ

2

 -6باالترین نعمت بهشت ،رسیدن به نعمتهای دائمی و خستگی ناپذیر است  .ص  غ
 -7بنا به سخن امیرالمومنین :ارزش هر انسان به اندازه انجام دادن واجبات و ترک محرمات او است  .ص 
-8داشتن حجاب فقط مختص مسلمانان است.
ج

ص

غ

غ

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
 -9اختالف در انتخاب هدفها ،ریشه در نوع ..نگاه .....و .....اندیشه .......انسان دارد

1

– 10محبت خدا ،تنبل را ..چاالک و زرنگ ...بخیل را ..بخشنده ،...کم طاقت را ....صبور. ...می کند.
د

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -11از دیدگاه پیامبراکرم (ص) باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند .
آنان که فراوان به یاد مر گ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.
 -12آیا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه دارد؟ چرا ؟ خیر-زیرا در عرصه قیامت ،تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل
انسان نمایش داده نمی شود؛ بلکه خود عمل نمایان می شود و هر کس عین عمل خود را می بیند.
 -13چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید .خوردن و آشامیدن،فرو بردن تمام سر در آب ،استمناء ،رساندن غبار غلیظ به حلق
صفحه1

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر
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 -14چرا عفاف در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد؟(2مورد کافیست)
زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است .زن ،مظهرجمال و زیبایی است و این زیبایی ،هم درونی و
هم ظاهری است.
هَ

1

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید:
 -15استدالل کنید چگونه معاد الزمهی عدل الهی است .

1/5

عدل یکی از صفات الهی است .خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد
برساند و حق کسی را ضایع نکند .اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده را نمی دهد؛ زیرا:
الف (در این عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند.
ب (این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.
اگر جهان دیگری نباشد ،که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند ،بر نظام عادالنه خداوند ایراد وارد می شود

1/5

 -16چگونه می شود انسان های بزرگی را که حدود 1400سال قیل زندگی کرده اند ،اسوه والگو قرار داد ؟
اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کنند،نیست .وسایل حمل و نقل ،وسایل خانَه ،امکانَات
شهری ،شکل و جنس پارچ هها و لبا سها از این قبیل اند.
اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بود هاند .عدالت ،گذشت ،فداکاری ،مهربانی ،داشتن نظم و برنامه در زندگی و …
از ارزش هایی است که همواره مورد احترام بشر بوده است و با گذشت زمان ،حتی درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است .پیامبر و اهل بیَت
اسوه های انسانیت هستند و انسانیت دیروز و امروز و فردا ندارد.

و

ز

 -17اگر کسی با عذر موجه مانند بیماری ،در ماه رمضان روزه نگیرد وظیفه اش چیست(.توضیح کامل)
اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شودو تا رمضان آینده عمداً قضای
روزه را نگیرد ،باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مُدّ) تقریباً 750گرم (گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
-18بهترین گواهان قیامت  .....................اند  .زیرا ...........................................
الف)پیامبران و امامان -معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
ب)فرشتگان الهی – معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
ج)فرشتگان الهی -ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.
د)پیامبران و امامان -ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.
-19امام صادق ( ع ) میفرمایند :لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه ی ....................است  .و سد سوء
استفاده نا پاکان از آراستگی ظاهری .........................نام دارد.
ب) حقارت و کوچکی انسان – عفت و حیا
الف ) سستی و ضعف دین – عزت نفس 
د) سستی و ضعف دین – عفت و حیا
ج) حقارت و کوچکی انسان– عزت نفس 
 -20هریک از موارد سمت راست با کدام مورد سمت چپ ارتباط دارد ) .یک مورد اضافی است(
-1ناراحت کردن پدر و مادر
الف) گفت وگو فرشتگان با انسان ...............2............
-2وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ
.................3...........
ب) ذکر(ال اله االاهلل)
-3تبری و تولی
..................4...........
ج) مانع اثرنماز تا جهل روز
-4غیبت
>>
<< دختر گلم دوست دارم
صفحه2

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر
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عباسی

