نام درس :دین و زندگی 1

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :مرتضی یزدی

تاریخ امتحان1398/03 / 01 :
ساعت امتحان 8 : 30 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

درست یا نادرست بودن جملههای زیر را مشخص کنید.

1

اسالم حدود پوشش را معین کرده ولی چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملتها و اقوام است.

0/25

2

احساسات لطیف زن ،بیانگر زیباییهای درونی وی است.

0/25

3

خون انسان و حیوانی که خون جهنده دارد ،نجس است.

0/25

4

اگر انسان دل به سرچشمهی کماالت و زیباییها سپارد و قلبش را جایگاه انسانها کند ،زندگیاش رنگ و بوی

0/25

دیگری مییابد.
5

عزم به معنای اراده و تصمیم برای انجام کاری است.

0/25

6

جنبه ظاهری هر عمل بعد از عمل از بین میرود ،اما جنبهی باطنی هرگز از بین نمیرود.

0/25

جملههای زیر را تکمیل کنید.

7

زنان باید حجاب خود را به گونهای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر  .................و  ...................را هم بپوشاند.

0 /5

8

یکی از جلوههای  ،....................مربوط به آراستگی و  ...................است.

0 /5

9

تأثیر نماز به  ...................و میزان  ..................ما بستگی دارد.

0 /5

10

جهنمیان به خداوند میگویند :پروردگارا  ...................بر ما چیره و ما مردمی  ....................بودیم.

0 /5

گزینۀ درست را انتخاب کنید.

11

0/25

چگونگی و نوع پوشش .................... ،است.
الف) تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملتها و اقوام
ب) به طور کامل تابع آداب و رسوم ملتها و اقوام
ج) تابع مطلق قوانین مصوب در یک اجتماع
د) تا حدود زیادی مرتبط با انتخاب و گزینش افراد جامعه

12

پیام همۀ احادیث زیر «آراستگی ظاهری» است ،بهجز حدیث ........................

0/25

الف) «دو رکعت نماز با بوی خوش گذارده شود ،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است».
ب) «لباس نازک و بدننما نپوشید ،زیرا چنین لباسی نشانهی ضعف دین است».
ج) «خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود ،بدش میآید».
د) «خدای تعالی دوست دارد وقتی بندهاش به سوی دوستان خود میرود ،آماده و آراسته باشد».
13

حکم شرعی کسی که میخواهد دو روز و بیشتر در محلی که سفر کرده است ،بماند این است که باید ................
الف) نمازش را شکسته بخواند و روزهاش را هم بگیرد.
ب) نمازش را کامل بخواند و روزهاش را هم بگیرد.
ج) نمازش را شکسته بخواند و روزهاش را نگیرد.
د) نمازش را کامل بخواند و روزهاش را نگیرد.
صفحهی  1از 2

0/25

ردیف

سؤاالت

بارم

14

عشق و محبت الهی ،افسردگی ،ترس و یأس را از بین میبرد و به انسان نشاط و شجاعت و قدرت میبخشد ،محبت

0/25

الهی ،تنبل را چاالک و زرنگ را زرنگتر و بخیل را بخشنده میکند .این همه تحول به این دلیل است که . ..............
الف) به میزانی که انسان به دستورات کسی احترام بگذارد و فرمان های او را انجام دهد ،محبت و دلبستگی به او را
در وجود خود بیشتر میکند.
ب) خداوند در خواستههایش ،فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد.
ج) قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی گیرد.
د) عاشق روشنایی از تاریکی میگریزد و آن کس که به دوستی با خدا افتخار میکند ،با هر چه ضد خداست ،مقابله
میکند.
15

16

استداللهای قرآن کریم دربارهی امکان معاد  ..............دستهاند و  ..............به آن اشاره ندارد.
الف) دو ـ پیدایش نخستین انسان

ب) سه ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت

ج) سه ـ عدالت الهی

د) دو ـ نمونههایی از زنده شدن مردگان

0/25

به ترتیب ،هر یک از ویژگیهای «تغییرپذیری»« ،تحلیلپذیری» و «تالشیپذیری» مرتبط با کدامیک از ابعاد وجود

0/25

انسان است؟
الف) بُعد جسمانی ـ بُعد روحانی و جسمانی ـ بُعد روحانی و جسمانی
ب) بُعد جسمانی ـ بُعد روحانی ـ بُعد جسمانی
ج) بُعد روحانی ـ بُعد روحانی ـ بُعد روحانی
د) بُعد روحانی ـ بُعد روحانی ـ بُعد جسمانی و روحانی
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

17

ادعای خانهنشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با چه چیز ناسازگار است؟

0 /5

18

انسان عفیف ،زیبایی ظاهری خود را وسیلهی چه چیزی قرار نمیدهد؟

0 /5

19

دو فایدهی نماز چیست؟

0 /5

20

پایه و اساس بنای اسالم چیست؟

0 /5

21

بر اساس سخن حضرت علی (ع) در مورد مراقبت ،چه چیز موجب از هم گسیختگی تصمیمها و کارها میشود؟

0 /5

22

چرا آتش جهنم از درون جان جهنمیان شعله میکشد؟

0 /5

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

23

چرا استفاده از چادر برای حفظ حجاب در زنان اولویت دارد؟

1

24

آیا دستور حجاب در اسالم ،سبب کاهش حضور زنان در اجتماع می شود؟ چرا؟

1

25

آیا آراستگی اختصاص به زمانهای حضور در اجتماعات دارد؟

1

26

چه کسی مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری بهدست نمیآورد؟ چرا؟

1

27

چه کسی باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مدّ گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد؟

1

28

چند مورد از پیامدهای محبت به خداوند را بیان کنید.

1

29

در حدیث «من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذّنوب و اصلح العیوب» تأمل کنید و آثاری که

1

حضرت علی (ع) برای محاسبه بیان فرموده را بنویسید.
30

نالۀ حسرت دوزخیان از چیست؟

0 /5

31

اعضای بدن در پاسخ به اعتراض بدکاران که میگویند چرا علیه ما شهادت میدهید ،چه میگویند؟

0 /5

صفحهی  2از 2

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

نام درس :دین و زندگی 1
نام دبير :مرتضی یزدی
تاریخ امتحان1398/03 / 01 :
ساعت امتحان 8:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

درست

2

درست

3

درست

4

نادرست ـ قلب انسان جایگاه خداست.

5

درست

6

درست

7

گریبان ـ گردن

8

عفاف ـ مقبولیت

9

تداوم ـ توجه

10

شقاوت ـ گمراه

11

گزینه  1صحیح میباشد.

12

گزینه  2صحیح میباشد.

13

گزینه  2صحیح میباشد.

14

گزینه  3صحیح میباشد.

15

گزینه  3صحیح میباشد.

16

گزینه  2صحیح میباشد.

17

با نگاه قرآن و سیره پیشوایان دین

18

خودنمایی (جلب توجه دیگران)

19

 )1یاد خدا )2 ،دوری از گناه

20

عبارت « ال اله اال اهلل »

21

گذشت ایام ـ ایشان میفرماید :گذشت ایام ،آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیمها و کارها میشود.

22

زیرا این آتش حاصل عل خود انسانهاست.

23

از آنجایی که حجاب یک وظیفۀ الهی است انجام هر چه کاملتر و دقیقتر نزد خدا باارزشتر و آثار و ثمرات فردی و
اجتماعی آن افزونتر است و فرد را به رشد و کمال معنوی باالتری می رساند و استفاده از چادر نیز که دو شرط حجاب
زنان را به طور کامل دارد و سبب حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن میشود و توجه مردان نامحرم را به حداقل
میرساند ،اولویت دارد.

24

این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمیشود ،بلکه سبب میشود تا حضوری مطمئن و همراه با امنیت داشته باشند
و از نگاه نااهالنی که در جامعه حضور دارند ،ایمن باشند .تجربۀ کشور ما به خوبی نشان میدهد که قانون حجاب نه تنها
سبب کاهش حضور زنان در دانشگاهها و مراکز علمی و اجتماعی نشده بلکه حضور آنان چند برابر هم شده است.

25

خیر ،آراستگی ،اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد ،بلکه شامل زمان حضور در خانواده و از آن
مهمتر ،زمان عبادت نیز میشود.

26

انسان عفیف ـ زیرا خود را با ارزشتر از آن می داند که بخواهد مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به دست آورد.

27

کسی که به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً
قضای روزه را نگیرد.

28

عشق و محبت الهی افسردگی ،ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط ،شجاعت و قدرت میبخشد .تنبل را
چاالک و زرنگ و بخیل را بخشنده ،کم طاقت و ناشکیبا را صبور و شکیبا می کند و...

29

محاسبهکننده نفس -1 :از عیبهایش آگاه میشود -2 .به گناهانش پی ببرد -3 .گناهانش را جبران میکند-4 .
عیبهایش را برطرف میکند.

30

میگویند :ای کاش خدا را فرمان میبردیم و پیامبر او را اطاعت میکردیم ،ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود
انتخاب نمیکردیم ،او ما را از یاد خدا باز داشت ،دریغ بر ما ،به خاطر آن کوتاهیهایی که در دنیا کردیم.

31

اعضای بدن آنها میگویند :ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد.

جمع بارم 11:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مرتضی یزدی

امضاء:

