جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی-تجربی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نام درس :دین و زندگی 1

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 7381 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:خانم سهیلی

تاریخ امتحان1331/3 / 1 :
ساعت امتحان 1 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات
 )1آیه شریفه " و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهم بالحق" به چه مواردی داللت دارد؟
( 0/57نمره)

الف

 )2با توجه به آیه شریفه "و اقم الصاله انّ الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهلل اکبر  ".....دو پیام بیان کنید.
2

( 0/7نمره)

 )3آیه شریفه "کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم" به چه موضوعی اشاره دارد؟ ( 0/57نمره)

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )4همه پیامبران بعد از ایمان به خدا ،به  ..............................سفارش کردهاند.
 .............................. )7اتفاق میافتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.
 )6عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا  ..............................است.
ب

 )5قرآن کریم به نفس  ..............................قسم خورده است.
 )8قرآن کریم عفت دختران  ..............................را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع
 ..............................مثال میزند.
 )9دریافت هر نعمتی از سوی خدا  ..............................را نیز به همراه دارد.
 )10اگر روزهدار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد ،روزهاش ..............................
 )11مسافر باید نمازش را  ..............................بخواند.

صفحه ی  1از3

2/27

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
 ) 12نوشیدن شراب اگر کم باشد ،مکروه و اگر زیاد باشد ،حرام است( .
ج

)

 )13در مرحله دوم قیامت ،صدایی مهیب شنیده میشود وهرآنچه موجود زنده وجود دارد به اذن خدا میمیرد (
 )14نیاز انسان به مقبولیت در دوره میانسالی نمود بیشتری دارد( .
 ) 17مردار انسان و همه حیوانات نجس است( .

)

1

)

)

پاسخ کوتاه دهید.
 )16مسافر چه زمانی میتواند روزه خود را افطار کند؟ ( 0/7نمره)

 )15اگر کسی روزه خود را با چیز حرامی باطل کند ،وظیفهاش چیست؟ ( 0/7نمره)

 )18تولّی و تبرّی به چه معناست؟ ( 1نمره)

د

 )19هر یک از آراستگیهای ظاهری و آراستگی باطنی نتیجه چیست؟ ( 1نمره)

 )20نفس امّاره چیست؟ ( 0/57نمره)

 )21دو مورد از کارهایی که خاصیت نماز را از بین میبرد ،ذکر کنید 1( .نمره)

صفحه ی  2از3

4/57

پاسخ تشریحی دهید.
 )22آیا حجاب زنان مانع آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه میشود؟ ( 1/7نمره)

 )23پیامبر (ص) یک انسان معصوم است ،چگونه میتوان ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل کرد؟ ( 1/7نمره)

 )24دوستان و همنشینان انسان در بهشت چه کسانی هستند؟ ( 1نمره)

6

ه

 )27از شاهدان و گواهان قیامت" ،پیامبران و امامان" را توضیح دهید 1( .نمره)

 )26آثار ماتأخر به چه معناست؟ ( 1نمره)

صفحه ی  3از3

جمع بارم  16 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :معارف-پایه دهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :آسيه سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7389/3 /7 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان17 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 -1جهان بی هدف نیست؛ هر موجودی هدفی دارد؛ به سوی هدف حکیمانه در حال حرکت است 0/57( .نمره)
الف

 -2نماز آدمی را از گناه دور میکند؛ ثمره نماز یاد و ذکر خداست 0/7( .نمره)
 -3وجوب روزه در همه شریعتها و مختص نبودن آن در اسالم ( 0/57نمره)
 -4معاد ( 0/27نمره)
 -7قیامت ( 0/27نمره)
 -6روح او ( 0/27نمره)

ب

 -5لوامه ( 0/27نمره)
 -8شعیب ،مردان ( 0/7نمره)
 -9مسئولیت ( 0/27نمره)
 -10صحیح است /باطل نیست ( 0/27نمره)
 -11شکسته ( 0/27نمره)
 -12غلط ( 0/27نمره)

ج

 -13غلط ( 0/27نمره)
 -14غلط ( 0/27نمره)
 -17غلط ( 0/27نمره)
 -16زمانی که حد ترخص یا  4فرسخ شرعی را رد کرده باشد 0/7( .نمره)
 -15باید کفاره جمع بدهد ( 0/7نمره)
 -18تولی :دوستی با دوستان خدا؛ تبری :دوری و برائت از دشمنان خدا ( 1نمره)

د

 -19آراستگی باطنی نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی چون ادب ،حسن خلق و .....
آراستگی ظاهری نتیجه مرتب بودن وضع ظاهری و توجه به نظافت و زیبایی آن است 1( .نمره)
 -20نفس اماره :عاملی درونی ،انسانها را برای رسیدن به لذتهای زودگذر دنیایی به گناه دعوت میکند و از پیروی عقل
و وجدان بازمیدارد 0/57( .نمره)
 -21غیبت کردن ،ناراحت کردن پدر و مادر ( 1نمره)
 -22صفحه  149کتاب درسی ( 1/7نمره)
 -23صفحه  104کتاب درسی ( 1/7نمره)

ه

 -24پیامبران ،راستگویان ،شهیدان ،نیکوکاران ( 1نمره)
 -27صفحه  56کتاب درسی ( 1نمره)
 -26صفحه  66کتاب درسی ( 1نمره)

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :آسیه سهیلی

امضاء:

