خرداد ماه 98

هو الحق
رشته تحصیلی  :تجربی
نام و نام خانوادگی:

" مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان چالدران "

مدرسه طالقانی

آزمون پایانی درس دین و زندگی دهم

دبیر  :علی نجفی

اللّهُمَ صلّ ِعلی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد /

الف 

ب

متن سواالت /

زمان پیشنهادی  06دقیقه

سواالت صحیح یا غلط :

 .1باالترین نعمت بهشت دوستی با پیامبران و صدیقان و شهیدان است .

(

)

 .2آن چه انسان با خود به قیامت می برد ظاهر و باطن اعمالی است که در دنیا انجام داده است .

(

)

 .3در صحنه قیامت تصویر اعمال انسان و گزارشی از اعمال انسان نمایش داده می شود .

(

)

 .4حدیث حضرت علی ( ع ) که میفرماید  :گذشت ایام آفاتی در پی دارد مربوط به مرحله محاسبه اعمال است .

(

)

 .5توکل و اعتماد به خدا سرچشمه بسیاری از کارها و تصمیم های انسان است .

(

)

 .6مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل  ،آراستگی است .

(

)

 .7زنان ایرانی قبل از اسالم عموما پیرو آیین مسیحیت بودند و پوشش کاملی داشتند .

(

)

 .8در فرمایش امام حسین (ع) خطاب به یارانشان  ،منظور از قصر زندگی طوالنی دنیایی است .

(

)



آیات و احادیث :

2

3

 .1پیام حدیث " مَن حاسَبَ نَفسَهُ سَعِدَ " را بیان کنید .
 .2آیه " اِنّا هَدَیناهُ السَّبیل اِمّا شاکراً و اِمّا کَفوراً " مربوط به چیست ؟
 .3هدف لقمان حکیم از این که به فرزندش میگوید " وَ اصبِر عَلی ما اَصابَکَ اِنَّ ذلکَ مِن عَزمِ االُمور " چیست ؟
 .4مفهوم آیه " قُل اِن کُنتُم تُحبّون اهلل فاتّبِعونی یُحببکُم اهلل و یغفر لکُم ذُنوبَکم " را بیان کنید .
 .5آیه " یا اَیُّها الَذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُم الصِّیام " در ارتباط با چه چیزی است ؟
 .6چرا امام صادق (ع) میفرماید لباس نازک و بدن نما نپوشید ؟
پ



3.3

سواالت جای خالی :

 .1میان زندگی دنیوی و حیات اُخروی  ................................................ ،قرار گرفته است .
 .2دوزخیان گاهی دیگران را مقصر اعمال خود جلو می دهند از جمله  .............................................. :و. ............................................
 .3کسی که ربا می خورد یا مال یتیمی را به ناحق می خورد در قیامت . ........................................................

 .4با بهره گیری از برهان ها و دالیل منطقی هم  .......................................معاد قابل اثبات است و هم  .......................................آن .
 .5در دیدگاه معتقدین به معاد  ،زندگی دنیوی همچون  .......................................کوتاه و گذرا است .
 .6از ویژگی های بعد روحانی انسان می توان به  ........................................................................اشاره کرد .
 .7از نظر مورخان غربی منشا اصلی گسترش حجاب در جهان  ................................................است .
 .8آتش جهنم بسیار سخت و سوزانده است و این آتش حاصل  ...........................................................است .
 .9قرآن کریم از واقعه شنیده شدن صدای مهیب با عنوان  ..........................................یاد کرده است .
 .11فردی که در نماز جمعه شرکت میکند خود را از  .................................................و  ...................................................حفظ میکند .
 .11برای رسیدن به هدف بزرگ و برتر قرب الهی الزم است . ..........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمره قرائت از : 4

نمره آزمون کتبی از : 16

نمره کل نوبت دوم از : 21

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

خرداد ماه 98

هو الحق
رشته تحصیلی  :تجربی

" مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان چالدران "

مدرسه طالقانی

آزمون پایانی درس دین و زندگی دهم

دبیر  :علی نجفی

نام و نام خانوادگی:
ج



سواالت کوتاه پاسخ :

 .1جمله " تندرستی نتیجه ورزش است " مربوط به کدام یک از روابط موجود ما بین عمل و پاداش و کیفر است ؟

3.3

 .2سرلوحه دعوت تمام پیامبران الهی در حوزه رسالت خود چه چیزی بوده است ؟
 .3خداوند برای تقویت اراده و تسلط بر خود چه راهی را پیشنهاد می دهد ؟
 .4منظور از " توفی " یعنی چه ؟
 .5چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع چیست ؟
 .6آراستگی چند نوع است ؟ فقط نام برید .
 .7پایه و اساس بنای دین اسالم چیست ؟
د



4

سواالت تشریحی ؛ در پایین و پشت برگه جواب دهید .

 .1آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می شود ؟ ( بصورت خالصه ) 1
 .2چرا وجود عفاف در دختران و زنان ارزش بیشتری دارد ؟ 1
 .3اگر بخواهیم در مسیر قرب الهی قدم بگذاریم باید چه اقداماتی انجام دهیم ؟ فقط نام ببرید 1.5 .
 .4موارد روبرو را تعریف کنید  – .نفس لوامه

 -عالم برزخ

" اُفتادگی آموز اگر طالب فِیضی

 -اعمال ما تقدم و ماتاخر 1.5 .

هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است "

موفق  ،شاد و پیروز باشید – نجفی دبیر معارف اسالمی
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پاسخ نامه درس دینی دهم تجربی  /نوبت دوم خرداد  / 98متن پاسخ ها  /زمان آزمون  60 :دقیقه

 سواالت صحیح یا غلط ( :هر پاسخ درست )0.25
–5غ
–4غ
–3غ
–2غ
–1غ
 آیات و احادیث  ( :هر پاسخ درست ) 0.5

–6غ

–7غ

 -8غ

 .1هر کس نفس خود را محاسبه کند سعادتمند می شود .
 .2مربوط به توانایی انتخاب و اختیار
 .3میخواست راه و رسم زندگی را به وی نشان دهد .
 .4نشانه دوستی خداوند عمل به دستوراتش می باشد که موجب بخشش گناهان است .
 .5در ارتباط با وجوب روزه بعنوان یکی از راه های حفط تقوا
 .6زیرا نشانه سستی در ایمان فرد است .
 سواالت جای خالی  ( :هر پاسخ درست ) 0.25
.6
 .1عالم برزخ  .2 /شیطان – بزرگان یا سروران  .3 /آتش خواهد خورد  .4 /ضرورت – امکان  .5 /خواب
تجزیه و تحلیل نشدن یا مثال صحیح دیگر  .7 /مردم ایران باستان  .8 /عمل یا رفتار خود انسان ها .9 /
نفخ صور  .10 /تفرقه – گناه  .11برنامه ریزی کنیم .
 سواالت کوتاه پاسخ ( :هر پاسخ درست ) 0.5
 .1نتیجه طبیعی خود عمل  .2 /توحید یا یکتاپرستی – معاد یا آخرت  .3 /روزه گرفتن  .4 /دریافت روح
انسان توسط فرشته مرگ  .5 /فرهنگ و آداب و رسوم  .6 /دو نوع ظاهری و باطنی  .7 /جمله ال اله اال اهلل
 سواالت تشریحی:
 .1خیر (  . ) 0.25زیرا خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار
داده است نه برای داخل خانه  .زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند
 .این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و همراه با
امنیت داشته باشد و نگاه نا اهالنی که در جامعه حضور دارند ایمن باشند  .دوم آنکه اعای خانه نشین کردن
زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قران و سیره پیشوایان دین ناسازگار است  .پس قانون حجاب قانونی برای
سلب آزادی زن در جامعه نیست ) 0.75 ( .
 .2گرچه عفاف خصلت هر انسان با فضیلتی اعم از زن و مرد است اما وجود آن در زنان و دختران ارزش
بیشتری دارد زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است  .زن مظهر جمال و زیبایی
است و این زیبایی هم ظاهری و هم درونی است احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی های درونی وی است
با زیبایی ظاهر او عجین شده است برای حفظ همین نعمت است که خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار
داده است تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نا اهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود 1 .
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 .3تصمیم و عزم برای حرکت – عهد بستن با خدا – مراقبت – محاسبه ( ) 0.5
 .4نفس لوامه  :گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش
نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشه و جبران آن برآید قران
کریم عامل درونی این حالت را نفس لوامه یعنی نفس سرزنشگر نامیده و به آن سوگند خورده است 0.5 ( .
)
عالم برزخ  :عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان پس از مرگ وارد آن
می شوند و تا قیامت در آن جا می مانند و در صورتی که نیکوکار باشند از لذت های آن برخوردار و اگر
بدکار و شقی باشند از رنج ها و دردهای آن متالم می شوند ) 0.5 ( .
اعمال ماتقدم و ما تاخر  :دامنه برخی اعمال محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده این اعمال
بسته می شود ( آثار ماتقدم ) مثل نماز و روزه  .اما پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از حیات ما نیز باز می
ماند ( آثار ماتاخر ) مثل هدیه کتاب به کتابخانه  ،ساخت مدرسه و ) 0.5 ( . ...
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