بسمه تعالی

تاریخ امتحان:

نام خانوادگی..................:

وزارت آموزش و پرورش

ساعت شروع :

نام آموزشگاه ………………:

اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم

نام ......................

شماره دانش آموزی................

اداره آموزش و پرورش شهرستان دره شهر

نام درس :دین وزندگی 1

مدت امتحان  57:دقیقه
پایه تحصیلی:دهم تجربی
تعداد صفحه 27 - 2:سوال
بارم

ردیف
متن سوالصفحه اول

61نمره

*آیات و روایات :
6
2
3

-مفهوم حاصل از عبارت شریفه(...وَ اَقِمِ الصَّالهَ اِنَّ الصَّالهَ تَنهَی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکر )چیست؟ ( پیام آیه)

0/5

-در عبات شریفه ( وَالَّذین آمنوا اشدٌّ حبَّا لِلّهِ) محبت چه کسانی نسبت به خدا شدت بیشتری دارد؟

0/5

عبارت شریفه "آتش جهنم بسیار سخت و سوزاننده است ,این آتش حاصل عمل خود انسانهاست و برای همین از درون جان آنها شعلهمیکشد"اشاره به کدام رابطه میان عمل و پاداش و کیفر دارد و اشاره به کدام جنبه عمل دارد ؟

4

 -صادقانه خواندن عبارت "اهدنا الصَّراط المستقیم " در نماز چه اثری می تواند داشته باشد ؟

0/5
0/5

*درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید .
5

 -جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان نزدیکی و تقرب به خدا است .

0/5

1

 -از دید گاه معتقدین به معاد هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا دفتر عمرش بسته میشود و رهسپار نیستی می گردد.

0/5

-هرقدرعزم قوی تر باشد رسیدن به هدف سخت تر است .

0/5

 -نامه عمل انسان در قیامت خود عمل و حقیقت و باطن آن را در بر دارد و انسان عین عمل خود را می بیند.

0/5

-پاسخ قطعی خداوند به جهنمیان این است که اگر به دنیا بازگردید عمل صالح انجام میدهید .

0/5

7
8
9

*جمالت زیر را تکمیل کنید .
61

-تقوا به معنای.........و  ............است.

0/5

66

 -انسان دارای روحیه  ..............است و و به دنبال چیزی است که هرگز  .................نمی پذیرد .

0/5

-سخن گفتن از معاد در حقیقت سخن گفتن از ............است زیرا معاد ,بخشی قطعی از زندگی ِ .........ماست .

0/5

-برزخ در لغت به معنای حائلو  ..........میان دو چیز است و آدمیان پس از مرگ وارد آن میشوند و تا  .........درآنجا می مانند .

0/5

62
63

*به سواالت زیرپاسخ کوتاهدهید .
64

-

چرا بعد از مراقبت نیاز به محاسبه و ارز یابی ضروری است ؟

0/5

65

-

چه وقت معلوم میشود نمازمان مورد قبول قرار گرفته است ؟

0/5

61

امام صادق (ع)در جواب کسی که به پوشیدن لباس زیبای ایشان ایراد گرفتند در حالی که لباس اورا با زمان پیامبر (ص) مقایسهمیکردند چه پاسخی دادند ؟

67

0/5
0/5

-

وقایع مرحله اول قیامت را بنویسید .
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راهنمای تصصحیح درس :
دین و زندگی 1

68

بسمه تعالی

تاریخ امتحان:

وزارت آموزش و پرورش

ساعت شروع :

اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم
رشته :دهم تجربی
 آیا آراستگی اختصاص به حضور در اجتماعات و معاشرتها دارد ؟ توضیح کوتاه دهیداداره آموزش و پرورش شهرستان دره شهر
نوبت امتحانی  :دوم
سواالت صفحه دوم
پاسخنامه امتحان دین وزندگی 1
نوع آزمون  :هماهنگ
69
عفاف به چه معناست ؟ (پاسخ کوتاه )نوبت دوم 79/75

مدت امتحان  57:دقیقه
پایه تحصیلی :دهم تجربی

0/5
بار م

تعداد برگ راهنمای تصحیح  1 :برگ

0/5

*به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .
21

26

 -چرا در دادگاه عدل الهی معیار و میزان سنجش اعمال امامان و پیامبران می باشد ؟

1/5

-چگونه میشود در زندگی امروزی امام یا پیامبر که معصوم هستند را اسوه و الگو قرار داد و مثل آنان عمل کرد ؟

1

-آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن را نام ببرید .

1/5

22

23

1

 غیبت کردن چگونه اثر نماز را ازبین می برد ؟با توجه به سخن پیامبر اکرم (ص)24

0/5

 تبرج به چه معناست ؟25

1

 -زنان در پوشش اسالمی چه شرط هایی را باید رعایت کنند ؟

"ماه رمضان ماه ضیافت خداوند برای بهترین بندگان مبارک"

جمع
-1تصحیح
نمره :با عدد

موفق باشید

-2رسیدگی به اعتراضات (-3در صورت مغایرت نمرههای موارد 1و)2
با حروف
با عدد
با حروف
با حروف با عدد

نام و نام خانوادگی مصحح نام و نام خانوادگی تجدیدنظر کننده
امضاء

امضاء

نام و نام خانوادگی تایید کننده
امضاء
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11نمره

بارم

پاسخ سواالت درس دین وزندگی 1
*آیات و روایات :

2

6-یکی از فوائد نماز باز دارندگی از گناه و فحشا می باشد .

-2کسانی که ایمان دارند محبت بیشتری به خداوند دارند.

-3عبارت شریفه " اشاره به تجسم عمل و جنبه باطنی عمل دارد .

 -4انسان را از راههای انحرافی و غیر مستقیم باز می دارد.
2 /5

*درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید .
 - 5درست

 -1نادرست

 – 7نادرست

 - 8درست

 - 9نادرست
2

*جمالت زیر را تکمیل کنید .
-61حفاظت -نگهداری

 -66بی نهایت طلب – پایان

-62زندگی -آینده

-63فاصله  -روز قیامت

*به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .

1 /5

-64تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد بدست آید  -و عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت شناخته شود .

1 /5

-65زمانی که نماز ما را از گناه و فحشاء دور گرداند .
-61فرمودند " در آن زمان مردم در سختی بودند  ,اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.

1 /5

-67شنیده شدن صدایی مهیب – مرگ اهل آسمانها و زمین – تغییر در ساختار آسمانها و زمین  .دو مورد کفایت میکند

1 /5

-68خیر -بلکه شامل زمان حضور در خانواده و از آن مهمتر زمان عبادت نیز میشود .
 -69عفاف حالتی در انسان است که بوسیله آن خود را در برابر تندروی ها و کند روی ها کنترل میکند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود .

1 /5
1 /5

*

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .

 21زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است از اینرو هرچه عمل انسانها به راه و روش آنان نزدیکتر باشد ارزش افزون تری خواهد داشت . -26پاسخ این است که ما اورا اسوه کامل خود قرار میدهیم چون میدانیم که هر کاری که او انجام دهد درست بوده و مطابق دستور خداوند است
به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم -

6 /5

 -و اسوه قرار دادن ایشان

بلکه بدین معناست که در حد توان ازایشان پیروی کنیم وخود را به راه و روش ایشان نزدیکتر کنیم .

 -22پیروی از خداوند  -2دوستی با دوستان خداوند -3بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان" دو مورد کافی است .

6

 -23هر کس غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز وروزه اش قبول نمیشود مگر اینکه فرد غیبت شونده او را ببخشد .
 -24برخی انسانها در آراستگی ظاهری و ابراز وجود و مقبولیت  ,دچار تند روی میشوند  ،بگونه ای که در آراسته کردن خود زیاده روی میکنند و به خود نمایی میرسند .قرآن
کریم این حالت را " تبرج" مینامد و آنرا کاری جاهالنه می شمرد .
 -25تمام بدن خود را  ،به جز صورت و مچ  ،از نامحرم بپوشانند -2 .پوشش آنان نباید نازک  ،چسبان و تحریک کننده باشد .

6 /5
6
1 /5
6

جمع

"ماه رمضان ماه ضیافت خداوند برای بهترین بندگان مبارک"

طراح :سید تورج هاشمیان

همکاران خسته نباشید " .طاعات و عبادات قبول "
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61نمره

