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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 7981 -89

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 :دکتر فخرالدین مرشدی
تاریخ امتحان1331/13 /11 :

ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات و احادیث
1

ب َوإِ ان الداا َر ْاْل ِخ َر َة لَه َِي الْ َحيَ َوا ُن ﴾ بر چه چیز تأکید دارد و آیه بیانگر
قرآن کریم در آیه ی ﴿ َو َما َه َِٰذ ِه الْ َحيَا ُة ال ُّدنْيَا إَِّلا لَ ْه ٌو َولَ ِع ٌ

1

کدام دیدگاه در مورد معاد است؟
2

بنا بر حدیث امام صادق علیه السالم « ،ما أحب الله من عصاه » چه کسی خداوند را دوست ندارد؟

5.0

3

ل ال ِاذي َن ِمن قَبْلِ ُك ْم لَ َعلا ُك ْم تَتاقُو َن ﴾ بنویسید.
ب َع َ
ب َعلَيْ ُك ُم ِّ
الصيَا ُم ك ََم كُ ِت َ
یک پیام برای آیه ی ﴿ يَا أَيُّ َها ال ِاذي َن آ َمنُوا ْ كُ ِت َ

5.0

4

از آیه ی ﴿ یدْنی َن َعلَی ِه ان ِم ْن َجالَبِی ِب ِه ان ذلِ َ
ك أَدْنی أَ ْن ی ْع َرفْ َن فَال ی ْؤذَی َن ﴾ به دست می آوریم که پوشش سبب می شود که زن
به  ...................شناخته شود.

5.0

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.
0

بدکاران که از مشاهده ی گواهی فرشتگان به شگفت می آیند ،خطاب به آن ها می گویند چرا علیه ما شهادت می دهید؟

5.0

6

در رابطه ی قراردادی آن چه اهمیت دارد ،تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

5.0

7

پیامبر(ص) اسوه ی کامل ماست و ما موظفیم که عین ایشان باشیم و عین ایشان عمل کنیم.

5.0

8

اگر می خواهیم محبت به خداوند در دلمان خانه کند ،باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند ،در دل جای دهیم.

5.0

جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.
9

برنامه ریزی انسان باید به گونه ای باشد که اهداف  ...................اصل قرار گیرند و هدف های  ...................فرعی و تابع آن ها باشند.

5.0

15

حقیقت وجود انسان همان  ...................است که در عالم برزخ به فعالیت خویش...................

5.0

11

آتش جهنم ،حاصل  ...................است و برای همین ،از  ...................آن ها شعله می کشد.

5.0

12

روزه مصداق کامل  ...................و  ...................در برابر خواهش های دل است.

5.0

13

زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر ................... ،و  ...................آن ها را هم بپوشاند.

5.0

به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
14

تفاوت های هدف انسان با سایر موجودات به چه چیز باز می گردد؟
صفحه ی  1از 2

5.0

ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

10

دشمن ترین دشمن انسان چیست؟

5.0

16

پایه و اساس بنای اسالم چیست؟

5.0

17

قرآن کریم درباره ی عفاف و حجاب و نگه داشتن دامان خود از گناه ،چه دستوری به مردان می دهد؟

5.0

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
18

عزم:

5.0

19

آراستگی:

5.0

پاسخ درست را تشخیص دهید.
کدامیک از جمله های زیر بر « معاد الزمه ی عدل الهی است » داللت دارد؟
25

 -1دنیا و عمر محدود انسان پاسخگوی خواسته هایی چون گرایش به جاودانگی نیست.

5.0

 -2این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.
با بیان کدام عبارت قرآنی در نماز ،در زمره ی کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته است ،قرار نخواهیم گرفت؟
21

 -1غیر املغضوب علیهم و َّل الضالین

5.0

 -3إهدنا الّصاط املستقیم

به سؤال های زیر پاسخ تشریحی دهید.
22

دیدگاه اعتقاد به معاد را توضیح دهید.

1

23

اگر بعد از محاسبه معلوم شود که سستی ورزیده ایم ،چه اقدامی باید انجام دهیم؟

1

24

دوستی با دوستان خدا ،از جمله راه های افزایش محبت به خداوند را توضیح دهید.

1

20

با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم ،مَثَل آدم های بی تقوا مَثَل چه کسانی است و عاقبتشان چه خواهد شد؟

1

26

نوع آراستگی و پوشش چه ارتباطی با عفاف دارد؟

1
صفحه ی  2از 2

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سیدخندان

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 89-89

نام درس :دین و زندگي 1
نام دبیر :آقای محمدفخرالدین مرشدی
تاریخ امتحان1089/00 /01 :
ساعت امتحان 09:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

1

کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت  -دیدگاه اعتقاد به معاد

2

کسی که از فرمان او سرپیچی کند(.خداوند را پیروی نکند)

3

برترین ثمره ی روزه ،تقوا است.

4

عفاف و پاکی

5

نادرست  -گواهی دادن اعضای بدن ،بدکاران را به شگفت می آورد.

6

درست

7

نادرست  -ما باید در حد توان از ایشان پیروی کنیم ،چون نمی توانیم عین ایشان باشیم.

8

درست

9

اُخروی  -دنیوی

11

روح  -ادامه می دهد

11

عمل انسان  -درون جان

12

صبر  -پایداری

13

گریبان  -گردن

14

به ویژگی های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات

15

نفس امّاره ( همان نفسی که در درون انسان است)

16

جمله ی « ال اله الّا اهلل »

17

چشم خود را کنترل و از نگاه به نامحرم خودداری کنند.

18

عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام کاری است.

19

آراستگی یعنی بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو.

21

گزینه ی 2

21

گزینه ی 1

پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند ،بلکه آن را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان
22

تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک مرحله ی هستی (دنیا) به هستی باالتر (آخرت) منتقل می
کند.
اگر معلوم شود که سستی ورزیده ایم ،باید خود را سرزنش کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم

23

قوی تر ،دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم.
اگر می خواهیم محبت به خداوند ،در دلمان خانه کند ،باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خدا محبت و دوستی آنان

24

را به ما توصیه کرده ،در دل جای دهیم و هر میزان که این عالقه بیشتر و قوی تر باشد ،محبت ما نیز به خدا افزون تر می شود.انبیاء و
اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند ،دوستان خداوند هستند.
مَثَل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکش شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند ،به

25

باال و پایین می پرند و عاقبت ،سوارکار را در آتش می افکنند.
به همان میزان که رشته های عفاف ،در روح انسان قوی و مستحکم شود ،نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود.به همان میزان نیز

26

که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته شود ،آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبه ی خودنمایی به خود می گیرد.

جمع بارم  02 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :محمدفخرالدین مرشدی

امضاء:

