امتحان دین دهم انسانی مدرسه جهان آرا

نام و نام خانوادگی:
به نام خدا
پاسخگویی ۶۰:دقیقه

نام مدرسه و کالس:

نوبت اول

تربت حیدریه

امتحان دین و زندگی پایه دهم

دیماه  ۹۹مدت

______________________________
گزینه صحیح را انتخاب کنید۲/۵ .نمره
_۱نکته حائز اهمیت در انتخاب اهداف زندگی کدام است؟
الف.دل نبستن به اهداف فرعی و توجه تام به اهداف اصلی
ب.ضروری انگاشتن اهداف فرعی و اصلی و عدم دلبستگی فراوان به اهداف فرعی
ج.تنها ضروری انگاشتن اهداف اصلی و عدم توجه به اهداف فرعی
د .معطوف داشتن توجه فراوان به اهداف اصلی و تالش در جهت باز ماندن از اهداف فرعی

_۲کدام مورد از راههای شیطان برای گمراهی انسان نیست؟
الف.سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونه دنیا
ب.ایجاد کینه و عداوت میان مردم
ج.زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا
د.غافل کردن از یاد خدا

_۳منع انسان از خوشی های زود گذرمربوط به .......می باشد که........از موانع رشد در مقابل آن قرار دارد .
الف.عقل_نفس اماره

ب.راهنمایان الهی_نفس اماره

ج.عقل_شیطان

د.وجدان_شیطان

_۴ظرف زمان و پیام آیه شریفه ینبوا االنسان یومئذ بما قدم و اخر ) کدامیک از موارد زیر است؟
الف.آخرت_تفاوت دنیا و آخرت
ب.برزخ_تفاوت دنیا و آخرت
ج.آخرت_ارتباط دنیا و برزخ
د.برزخ ارتباط دنیا و برزخ

_۵نامه های دنیا.......از عمل انسان است و نامه عمل در آخرت.........عمل را در بر دارد .
الف.گزارش_خود
ج.حقیقی_خود

ب.گزارش_تصویر
د.حقیقی_تصویر

______________________________
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید۳/۵.نمره
_۶هرکس با ...........به سراغ هدفی می رود و ریشه این اختالف در ..........دارد.

_۷امام حسین (علیه السالم)مرگ را جز......و پلی که ما را.........

_۸طبق یک قانون........رفع خطر احتمالی.........است.

_۹راههای نفوذ شیطان ..............است و جز این راه نفوذ دیگری ندارد.
______________________________
به سواالت پاسخ دهید
_۱۰چرا هدف نهایی انسان باید خدا باشد؟ ۱نمره

_۱۱سه پیامد معتقدان به جهان دیگر را بنویسید۱/۵ .نمره

_۱۲چرا خداوند وعده داده است که هر کس را به آنچه استحقاق دارد می رساند؟ ۱نمره

_۱۳آثار ما تقدم و ما تاخر را با ذکر مثال بنویسید۱ .نمره

_۱۴چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال ما قرار می گیرد؟ ۱نمره

_۱۵سه ویژگی عالم برزخ را بنویسید۱/۵ .نمره

_۱۶منظور از کلمه توفی چیست؟ ۱نمره

_۱۷ایا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند شیوه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟ ۱نمره

_۱۸چرا باید هدف ما انسانها به وسعت سرمایه هایمان باشد؟ ۱نمره

پیروز و سربلند باشید

اداره آموزش و پروش شهرستان بابل
پایه تحصیلی :دهم انسانی و تجربی

بسمه تعالی
پاسخنامه امتحان :پایان ترم اول دین و زندگی1

ردیف

دبیرستان :شاهد  /دکترآزادیان
تاریخ و مدت امتحان :دی ماه 1399
بارم

عنوان

با توجه به آیات و روایات به سؤاالت پاسخ دهید
الف

 )1حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین در آیه « مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلََّا بِالْحَق» داللت بر چه موضوعی دارد؟

0/5
0/5

 )2در آیه « وَ نَفْسٍ وَ ما سَوََّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها » مراد از «ما سواها» چیست؟
درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.
 )1هرچقدر هدف انسان بزرگتر باشد نیاز به سرمایه بیشتری است.
ب

 )2با توجه به قاعده دفع خطر احتمالی نگرانی نسبت به زندگی پس از مرگ بی دلیل است.

2/5

 )3بعد جسمانی انسان به او توانایی انتخاب و تصمیم گیری می دهد .
 )4سخن گفتن پیامبر اسالم (ص) با کشته شدگان جنگ بدر دلیل بر عدم آگاهی و درک نداشتن مردگان است.
 )5غفلت و فراموشی مرگ نتیجه اعتقاد نداشتن به زندگی پس از مرگ است.
جمالت زیر را تکمیل کنید
 )1جامعترین و اصلیترین هدف زندگی انسان .......................... ،است

ج

2

 )2در دیدگاه  ، ........................زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا بوده است
 )3کار شیطان  .......................و  ....................است و جز این ،راه نفوذ دیگری در ما ندارد.
 )4قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام  ............................خبر می دهد.
کشف ارتباط :هر یک از گزینه های سمت راست با کدام گزینه از سمت چپ ارتباط دارد؟

د

 )1شهادت اعضای بدن در روز قیامت

الف) مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََّهِ حَدِیثا
فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

 )2نبودن هیچ شکی در مورد قیامت

ب)

 )3ایمان به خدا و آخرت

ج) وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَکسِبون

1/5

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
2

 )1چهار مورد از سرمایههایی را که خداوند در اختیار انسان قرار داده است نام ببرید .

1/5

 )2شاهدان اعمال انسان ها در قیامت چه کسانی هستند؟
هـ

جمع

1

 )3از نظر پیامبر اسالم (ص) باهوش ترین مومنان چه کسانی هستند؟
 )4در مرحلۀ اول قیامت که با «پایان یافتن دنیا » آغاز میشود ،چه حوادثی اتَّفاق میافتد؟

1/5

 )5چرا «پیامبران » و «امامان» ،بهترین شاهدان و گواهان روز قیامتاند ؟

1/5

 )6تقاضای کافران برای بازگشت به دنیا بیانگر چه نکاتی است؟

1/5

( یادآوری 4 :نمره امتحان به قرائت قرآن کریم اختصاص دارد)

موفق و سربلند باشید

16

نام درس :دین و زندگی 1

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم انسانی

نام دبیر:

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

تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

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

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

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:

مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

الف) آیات و احادیث:

1

ترجمۀ دقیق آیۀ« وَ مَن الناسِ مَن یَتّخِذُ مِن دُون اهللِ اَنداداً یُحبونَهُم کَحُبِّ اهللِ وَ الذینَ آمنوا اَشَدُّ حُباً لِلهِ» را بنویسید.

0 /5

2

پیام آیۀ « یَا أَیُّهَا الَذیِنَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُم الصِیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَ» را بنویسید.

0 /5

3

با توجه به آیات اشاره شده به سواالت آن در قالب چند کلمه گویا پاسخ دهید.

1

الف) « وَ مَن یَتَوَکل عَلی اهلل فَهوَ حَسبُهُ اِنّ اهللَ بالِغُ اَمرِه »
* چرا انسان متوکی در صورت انجام وظیفه هر نتیجهای که بهدست آید به مصلحت خود می داند؟
ب) «یاَ أیَّها النَّبیُّ قُل الزوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ المُومِنینَ یُدنِینَ عَلَیهِّنَ مِن جَالبِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدنَی أَن یُعرَفنَ فَال یُؤذَینَ»
* از نگاه قرآن فلسفه حجاب چیست؟
ب) بخش روایات معصومین (علیهمالسالم):

4

رسول خدا (ص) میفرمایند :باهوشترین مؤمنان کسانی هستند که . ......................

0 /5

5

حضرت علی (ع) فرمودند :ارزش هر انسان به اندازه . ..........................

0 /5

6

با توجه به کالم امام علی (ع) آفت گذشته ایام چیست؟

0 /5

7

بر اساس کالم امام صادق (ع) علت نپوشیدن لباس نازک و بدننما چیست؟

0 /5

8

با توجه به کالم امام صادق (ع) که میفرمایند":کسی که از فرمان خدا سرپیچی میکند ،او را دوست ندارد ".یک

0 /5

تحلیل مناسب ارائه دهید.
9

با توجه به سخنان حضرت علی (ع) به دو مورد از آثار محاسبه اشاره نمایید.

0 /5

ج) درست یا نادرست بودن جملههای زیر را مشخص کنید.

10

در رابطه قراردادی میان عمل و پاداش و کیفر ،انسانها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطهها را تغییر دهند.

0 /5

11

از آنجاکه منکرین معاد ،فاقد میل بهجاودانگی و بینهایتطلبی هستند،لذا در برخورد با مرگ دچار ناامیدی میشوند.

0 /5

د)جاهای خالی جملههای زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

12

برای حرکت در مسیر هدف وجود  ............که راه را با موفقیت طی کرده و به  ..............رسیدهاند ،بسیار ضروری است.

0 /5

13

آتش جهنم حاصل  ...............انسان هاست و در دوره  ..............احساس نیاز شدیدتری به توکل و اعتماد بر خداوند

0 /5

حس میشود.
14

قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه پذیرش همین  ...............بنا شده است و مربوط به بعد .............

0 /5

انسان است.
15

باالترین نعمت بهشت  ...............است به همان میزان که رشتههای عفاف در روح انسان  ................میشود ،نوع

0 /5

آراستگی باوقارتر میگردد.
هـ) اصطالحات زیر را تعریف کنید.

16

تبرّج:

0 /5

17

عفاف:

0 /5
صفحهی  1از 2

ردیف

بارم

سؤاالت
و) کشف ارتباط :کدامیک از موارد زیر مربوط به مفاهیم مطرح شده میباشد؟ (دو مورد اضافی است)
(آثار ماتقدم ،آثار ماتأخر ،توفّی ،رویای صادقه)

18

دریافت تمام و کمال حقیقت وجود انسان یعنی روح توسط فرشتگان الهی

0/25

19

پرونده بسیاری از اعمال حتی بعد از حیات انسان در دنیا نیز ،باز میماند و پاداش و کیفر آنها به او میرسد.

0/25

ز) به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

20

منشأ اختالف در انتخاب اهداف چیست؟

0 /5

21

عامل بیرونی سقوط و گناه و دور ماندن انسان از سعادت چیست؟

0 /5

22

شاهدان و گواهان روز قیامت را ذکر کنید.

0/75

23

اعمالی که از بین برنده تأثیر نماز است را ذکر کنید.

0 /5

24

معنی لغوی تقوی چیست؟

0/25

ح) به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

25

آیا قانون حجاب ،قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه است؟ توضیح دهید.

1

26

دو مورد از تفاوتهای میان انسان و سایر موجودات را بنویسید.

1

27

آثار ماتأخر را توضیح دهید و مثال بزنید.

1

28

نماز چگونه میتواند در باتقوا شدن ما مؤثر باشد؟ مثال بزنید.

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  11 :نمره

نام درس :دین و زندگی 1
نام دبير:

کليد

تاریخ امتحان:

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

ساعت امتحان:
مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

و برخی از مردم همتایانی را به جای خدا میگیرند ،آنان را دوست میدارند و مانند دوستی خدا ،اما کسانی که ایمان
آوردهاند به خدا محبت بیشتری دارند.

2

روزه بر امتهای پیش از اسالم نیز واجب بوده است .مهمترین اثر روزه تقواست.

3

الف) زیرا خداوند آیندهای را میبیند که ما نمیبینیم و به مصلحتهایی توجه دارد که ما درک نمی کنیم.
ب) به پاکی شناخته شدن زنان  /مورد آزار و اذیت قرار نگرفتن ایشان

4

آنان که فراوان به یاد مرگاند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میکنند.

5

به اندازه چیزی است که دوست می دارد.

6

از هم گسیختگی کارها و تصمیمهاست

7

سستی و ضعف در دینداری فرد

8

شرط دوستی با خدا عمل کردن به دستورات اوست.

9

آگاهی یافتن بر عیب ها ،تسلط یافتن بر گناهان ،رهایی یافتن از گناهان ،اصالح زشتیها ،سامان یافتن وجود آدمی و
خوشبختی.

10

درست

11

نادرست (همه انسانها حتی منکرین معاد میل به جاودانگی دارند).

12

قسمت اول :اُسوه و الگو

13

قسمت اول :عمل خود

قسمت دوم :جوانی و نوجوانی

14

قسمت اول :من ثابت

قسمت دوم :معنوی یا غیرمادی

15

قسمت اول :رسیدن به مقام خشنودی خداست

16

تبرج:زیادهروی در آراستگی که به خودنمایی برسد.

17

عفاف حالتی در انسان است که به وسیلهی آن خود را در برابر تندرویها و کندرویها کنترل میکند تا بتواند در مسیر

قسمت دوم :مقصد

قسمت دوم :قوی و مستحکمتر

اعتدال پیش رود.
18

توفی

19

آثار ماتأخر

20

نوع نگاه و اندیشه انسان

21

شیطان

22

پیامبران و امامان  /فرشتگان الهی  /اعضای بدن انسان

23

ناراحت کردن پدر و مادر  /غیبت کردن

24

حفاظت و نگهداری

25

قانون حجاب نه تنها قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست بلکه -1 :کمک میکند تا جامعه به جای آنکه ارزش
زن را در ظاهر و قیافه وی خالصه کند به شخصیت ،استعدادها و کرامت ذاتی وی توجه کند -2 .این امر موجب میشود
سالمت اخالقی جامعه باال رود -3 .حریم و حرمت زنان حفظ شود -4 .آرامش روانی وی افزایش یابد.

26

 -1انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد ،در حالیکه گیاهان به
صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند.
 -2انسان دارای روحیۀ بینهایتطلب است و عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود بلکه زیاد
میشود.

27

آثار و نتایج برخی اعمال محدود به دوران زندگی انسان نیست و آثارشان حتی بعد از حیات ما نیز باقی میماند یعنی
حتی با مرگ انسان نیز پروندۀ آن عمل همچنان گشوده است .مثال :اهداء کتاب ـ ساخت مدرسه

28

تأثیر نماز به تداوم و میزان دقت و توجه ما بستگی دارد ،مثل درس خواندن که هر چه بیشتر و با دقتتر درس بخواند
تأثیرش بیشتر است.

جمع بارم 11:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

باسمه تعالی
ساعت شروع :

سؤاال ت امتحان درس  :دین و زندگی

مدت امتحان:

محل مهردبیرستان

دبیرستان خاتم االنبیا تالش

08دقیقه

تاریخ امتحان

دهم انسانی
نام و نام خانوادگی دبیر:

نام ونام خانوادگی دانش آموز :

الف ) آیات قرآن و احادیث1/5نمره
-1آیات شریفه زیر به کدام یک از دالیل ضرورت معاد داللت دارند.
ام نجعل المتقین کالفجار ......................................

افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون

 -2امام حسین ع درباره مرگ چه فرموده اند ؟آنرا بنویسید .

..........................................

...................................................................... .... . .... ....... .

ب ) درستی ونادرستی گزاره های زیر را با(ص/غ ) مشخص نمایید 8/5 :نمره
 -3مرگ اهل آسمانها و زمین مربوط به مرحله اول قیامت است.
 – 4فقط اعمال امامان معیار ومیزان سنجش اعمال قرار می گیرند.

..........
.........

ج ) جمالت کامل کردنی  1نمره
 -5عقل با .................مارا از خوشی ها ی زودگذر منع می کند و وجدان با ........................مارا از راحت طلبی باز می دارد.
- 6شیطان می خواهد بوسیله قمار وشراب در میان شما ..............................ایجاد کند و شما را از ..............................باز دارد.
د)پاسخ کوتاه :
 -7توفی به چه معناست؟ 8/5نمره

.........................................................................................................

 – 0نفس لوامه چیست ؟  8/5.نمره
 -9افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی به چه نتایجی می رسند 1.نمره -1
-2
-18برخی انسانها علت دوزخی شدن خود را چه چیز می دانند ؟ 8/5نمره

....................................- 1

 -11اثار انکار معاد را بنویسید ؟دومورد1
ز )پاسخ تشریحی :
 -12تفاوتهای که انسان را از سایر موجودات متمایز می کند را بنویسید2مورد 1/5نمره

.........................- .2

 -13تفاوت نامه اعمال انسان در قیامت با نامه های ثبت شده در دنیا را بنویسید 1.نمره

-14دیدگاه منکران معاد و پیروان آنان درباره مرگ را بیان کنید 1/5.نمره

 -15عالم برزخ را تعریف نمایید  1.نمره

 -16یکی از ویژگیهای برزخ ،وجود شعور و آگاهی در آن خواهد بود دو مورد از نشانه های شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ
را بنویسید1 .نمره

 -17یکی از دالیل امکان اشاره به نظام مرگ وزندگی در طبیعت می باشد آن را بیان نمایید 1.نمره

 -10آثارماتاخر را با ذکر مثال تعریف کنید  1/5.نمره

-19چرا پیامبران وامامان بهترین گواهان قیامت اند ؟ 1نمره
((موفق باشید))

ًام درس :دیي ٍ زًدگی

جوَْری اسالهی ایراى

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

ًام دبیر:

هقطع و رشته :دهن انسانی

تاریخ اهتحاى:

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

ساعت اهتحاى:

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ًورُ تجدید ًظر بِ عدد:

هدت اهتحاى  75 :دقیقِ

ًورُ بِ حرٍف:

ًورُ بِ عدد:

ًورُ بِ حرٍف:
هحل هْر ٍ اهضاء هدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

ًام دبیر:

تاریخ ٍ اهضاء:

ًام دبیر:

تاریخ ٍ اهضاء:

سَاالت تطریحی
عفاف چیست؟
1

1

حذ حجاب زًاى چیست؟
1

2

تواریي درٍس
اگر ها ّن تخَاّین در زهرُ ی تْطتیاى تاضین تایذ در دًیا چگًَِ زًذگی کٌین؟ (  4هَرد)
2

3

اًساًی کِ ارادُ ضعیف دارد ٍ تذٍى عست ًفس است چِ غفاتی دارد ٍ چِ فرلی تا فرد تا عست ًفس دارد؟ (  3هَرد)

2

4

احکام ًواز ٍ رٍزُ
5

6

حکن هسائل زیر چیست؟
اگر کسی کِ رٍزُ است ،تعذ از ظْر هسافرت کٌذ ٍظیفِ اش ًسثت تِ رٍزُ آى رٍز چیست؟
اگر کسی کِ رٍزُ است ،پیص از ظْر هسافرت کٌذ ٍ تخَاّذ تِ تیص از  4فرسخ ترٍد ٍظیفِ اش چیست؟
صفحِ ی  1از2

1

1/5

7

جای خالی

0/5

آغاز حیات اتذی اًساى تا ّ ....................وراُ است.

8

تا آهادُ ضذى غحٌِ لیاهت .........................................آغاز هی ضَد.

9

اعوال  ..................... ٍ .................هعیار ٍ هیساى سٌجص اعوال لرار هی گیرد.

10

دریاّا در رٍز لیاهت تْن هتػل هی ضًَذ ٍ از درٍى آى ّا ..................

0/5

11

هذسازی غلط از هػادیك تارز اعوال  .................است.

0/5

12
13
14

0/5
1

غحیح /غلط
دلیل آفریذى استعذادّا ٍ سرهایِ ّا در درٍى اًساى ،تَجیْی تر ضرٍرت ٍجَد هعاد تر اساس عذل الْی است.
اگر خذاًٍذ توایالت ٍ گرایص ّایی را در هَجَدات لراردادُ است ،پاسخ آًْا را ًیس تر هثٌای حکوت الْی پیص تیٌی
کردُ است.
الزهِ ی عذل خذاًٍذ ایي است کِ ّیچ کاری از کارّای اٍ تیَْدُ ٍ عثج ًثاضذ.

0/75
0/75
0/75

سَاالت تستی
15

اًساى تذلیل داضتي کذام دستِ از استعذادّا تذًثال اًتخاب ّذف ّایی است کِ از طریك آى استعذاد ّای گًَاگَى
خَیص را تِ کوال رساًذ؟
-1هادی ٍ غریسی

 -3طثیعی ٍ غریسی

 -2هادی ٍ هعٌَی

0/75

-4طثیعی ٍ هعٌَی

از ضعر ( دٍست ًسدیکتر از هي تِ هي است ٍ /یي عجثتر کِ هي از ٍی دٍرم) هی تَاى کذام سرهایِ رضذ را ًتیجِ
16

گرفت؟
ً-1فس لَاهِ

0/75
 -2ارادُ ٍ اختیار

 -3تفکر ٍ تعمل

 -4سرضت خذا آضٌا

تیي "در هیل تِ جاٍداًگی" ٍ در "تی ارزش ضذى زًذگی چٌذ رٍزُ دًیا" ٍ "یأس ٍ ًااهیذی" ترای هٌکراى هعاد
راتطِ ی علیت ترلرار استکِ عٌَاى ّریک تِ ترتیة  ................ ٍ ................ ٍ ..............هی تاضذ.
-1علت /هعلَل /هعلَل

 -2هعلَل/علت/علت

-3علت/علت/هعلَل

17

 -4هعلَل/هعلَل/علت

0/75

صفحِ ی  2از2

جوع بارم ً 16 :ورُ

نام درس :دیي ٍ زًدگی دّن
نام دبير:

کليد

تاریخ اهتحاى:

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

ساعت اهتحاى:
هدت اهتحاى 75 :دقیقه

راٌّوای تصحیح

ردیف

1

هحل هْر یا اهضاء هدیر

عفاف حالتی است کِ اًساى تَسیلِ اى خَدرا در تراتر تٌذرٍی ّا ٍ کٌذرٍی ّا کٌترل هیکٌذ تا تتَاًذ در هسیر اعتذال ٍ
هیاًِ رٍی پیص رٍد ٍ از اى خارج ًطَد

2

پَضاًذى توام لسوت ّای تذى تِ جس گردی غَرت ٍ دستْا تا هچ

3

راستگَ-تخطٌذُ-اهاًتذار-اًفاق کٌٌذُ
در تراتر تٌذتاد حَادث تاب ًوی اٍرد

4

هطکالت راُ ؛ اى را تِ عمة ًطیٌی ٍادار هیکٌذ
درًتیجِ عسم ٍ ارادُ ضاى ًسثت تِ کسی کِ عست ًفس دارد کوتر است ٍ ًوی تَاًذ تِ سَی ّذفص لذم تردارد

5

تایذ رٍزُ خَد را اداهِ دّذ

6

تایذ ّرجا کِ تِ حذ ترخع ضرعی رسیذ ،رٍزُ اش را افطار کٌذ

7

لیاهت

8

رسیذگی تِ اعوال

9

پیاهثراى ٍ اهاهاى

10

آتص زتاًِ هیکطذ

11

هاتاخر

12

غ

13

ظ

14

غ

15

2

16

4
1
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جوع بارم ً16ورُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی هصحح :

اهضاء:

ًام درس :دیي ٍ زًدگی

جوَْری اسالهی ایراى

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

ًام دبیر:

هقطع و رشته :دهن انسانی

تاریخ اهتحاى:

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

ساعت اهتحاى:

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ًورُ تجدید ًظر بِ عدد:

هدت اهتحاى  75 :دقیقِ

ًورُ بِ حرٍف:

ًورُ بِ عدد:

ًورُ بِ حرٍف:
هحل هْر ٍ اهضاء هدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

ًام دبیر:

تاریخ ٍ اهضاء:

ًام دبیر:

تاریخ ٍ اهضاء:

سَاالت تطریحی
عفاف چیست؟
1

1

حذ حجاب زًاى چیست؟
1

2

تواریي درٍس
اگر ها ّن تخَاّین در زهرُ ی تْطتیاى تاضین تایذ در دًیا چگًَِ زًذگی کٌین؟ (  4هَرد)
2

3

اًساًی کِ ارادُ ضعیف دارد ٍ تذٍى عست ًفس است چِ غفاتی دارد ٍ چِ فرلی تا فرد تا عست ًفس دارد؟ (  3هَرد)

2

4

احکام ًواز ٍ رٍزُ
5

6

حکن هسائل زیر چیست؟
اگر کسی کِ رٍزُ است ،تعذ از ظْر هسافرت کٌذ ٍظیفِ اش ًسثت تِ رٍزُ آى رٍز چیست؟
اگر کسی کِ رٍزُ است ،پیص از ظْر هسافرت کٌذ ٍ تخَاّذ تِ تیص از  4فرسخ ترٍد ٍظیفِ اش چیست؟
صفحِ ی  1از2

1

1/5

7

جای خالی

0/5

آغاز حیات اتذی اًساى تا ّ ....................وراُ است.

8

تا آهادُ ضذى غحٌِ لیاهت .........................................آغاز هی ضَد.

9

اعوال  ..................... ٍ .................هعیار ٍ هیساى سٌجص اعوال لرار هی گیرد.

10

دریاّا در رٍز لیاهت تْن هتػل هی ضًَذ ٍ از درٍى آى ّا ..................

0/5

11

هذسازی غلط از هػادیك تارز اعوال  .................است.

0/5

12
13
14

0/5
1

غحیح /غلط
دلیل آفریذى استعذادّا ٍ سرهایِ ّا در درٍى اًساى ،تَجیْی تر ضرٍرت ٍجَد هعاد تر اساس عذل الْی است.
اگر خذاًٍذ توایالت ٍ گرایص ّایی را در هَجَدات لراردادُ است ،پاسخ آًْا را ًیس تر هثٌای حکوت الْی پیص تیٌی
کردُ است.
الزهِ ی عذل خذاًٍذ ایي است کِ ّیچ کاری از کارّای اٍ تیَْدُ ٍ عثج ًثاضذ.

0/75
0/75
0/75

سَاالت تستی
15

اًساى تذلیل داضتي کذام دستِ از استعذادّا تذًثال اًتخاب ّذف ّایی است کِ از طریك آى استعذاد ّای گًَاگَى
خَیص را تِ کوال رساًذ؟
-1هادی ٍ غریسی

 -3طثیعی ٍ غریسی

 -2هادی ٍ هعٌَی

0/75

-4طثیعی ٍ هعٌَی

از ضعر ( دٍست ًسدیکتر از هي تِ هي است ٍ /یي عجثتر کِ هي از ٍی دٍرم) هی تَاى کذام سرهایِ رضذ را ًتیجِ
16

گرفت؟
ً-1فس لَاهِ

0/75
 -2ارادُ ٍ اختیار

 -3تفکر ٍ تعمل

 -4سرضت خذا آضٌا

تیي "در هیل تِ جاٍداًگی" ٍ در "تی ارزش ضذى زًذگی چٌذ رٍزُ دًیا" ٍ "یأس ٍ ًااهیذی" ترای هٌکراى هعاد
راتطِ ی علیت ترلرار استکِ عٌَاى ّریک تِ ترتیة  ................ ٍ ................ ٍ ..............هی تاضذ.
-1علت /هعلَل /هعلَل

 -2هعلَل/علت/علت

-3علت/علت/هعلَل

17

 -4هعلَل/هعلَل/علت

0/75

صفحِ ی  2از2

جوع بارم ً 16 :ورُ

نام درس :دیي ٍ زًدگی دّن
نام دبير:

کليد

تاریخ اهتحاى:

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

ساعت اهتحاى:
هدت اهتحاى 75 :دقیقه

راٌّوای تصحیح

ردیف

1

هحل هْر یا اهضاء هدیر

عفاف حالتی است کِ اًساى تَسیلِ اى خَدرا در تراتر تٌذرٍی ّا ٍ کٌذرٍی ّا کٌترل هیکٌذ تا تتَاًذ در هسیر اعتذال ٍ
هیاًِ رٍی پیص رٍد ٍ از اى خارج ًطَد

2

پَضاًذى توام لسوت ّای تذى تِ جس گردی غَرت ٍ دستْا تا هچ

3

راستگَ-تخطٌذُ-اهاًتذار-اًفاق کٌٌذُ
در تراتر تٌذتاد حَادث تاب ًوی اٍرد

4

هطکالت راُ ؛ اى را تِ عمة ًطیٌی ٍادار هیکٌذ
درًتیجِ عسم ٍ ارادُ ضاى ًسثت تِ کسی کِ عست ًفس دارد کوتر است ٍ ًوی تَاًذ تِ سَی ّذفص لذم تردارد

5

تایذ رٍزُ خَد را اداهِ دّذ

6

تایذ ّرجا کِ تِ حذ ترخع ضرعی رسیذ ،رٍزُ اش را افطار کٌذ

7

لیاهت

8

رسیذگی تِ اعوال

9

پیاهثراى ٍ اهاهاى

10

آتص زتاًِ هیکطذ

11

هاتاخر

12

غ

13

ظ

14

غ

15

2

16

4
1

17

جوع بارم ً16ورُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی هصحح :

اهضاء:

نام درس :دین و زندگی 1

جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر:

مقطع و رشته :دهم انسانی

تاریخ امتحان:

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

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

مدت امتحان  57 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات
 )1آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم" را ترجمه کرده و یک پیام
برای آن بازگو کنید 1( .نمره)

 )2با توجه به آیه شریفه " آنها که امانتها و عهد خود را رعایت میکنند و آنها که به راستی ادای شهادت کنند و
آنها که بر نماز مواظبت دارند آنان در باغهای بهشتی گرامی داشته میشوند " .باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟
الف

( 0/57نمره)

2/57

 )3طبق حدیث امیرالمؤمنین (ع) آثاری که برای محاسبه بیان فرمودهاند چیست؟ ( 1نمره)
"من حاسب نفسه ،وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب "

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
 )4تحلیلپذیری و متالشی شدن از ویژگیهای بعد جسمانی انسان است( .
ب

 )7ادیان غیر الهی همواره بر پوشش تأکید کردهاند( .
 )6هر ماده مستیآوری نجس است( .

1

)

)

 )5عزم به معنای اراده و تصمیم برای انجام کاری نیست( .
صفحه ی  1از3

)

)

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )8قرآن کریم به نفس  ..............................قسم خورده است.
ج

 )9قیامت اتفاق میافتد تا آغازی باشد بر ..............................
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 )10هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام میدهیم.............................. ،و  ..............................آن عمل در جهان آخرت
مجسم میشود.
 )11اگر روزهدار چیزی که الی دندان مانده را  ..............................بخورد ،روزهاش باطل است.
پاسخ کوتاه دهید.
 )12اگر روزهدار بعدازظهر شرعی مسافرت کند ،وظیفهاش نسبت به روزه آن روز چیست؟ ( 0/57نمره)

 )13تقوا به چه معناست؟ ( 0/7نمره)

 )14معنی "الاله الّا اهلل" چیست؟ ( 1نمره)

 )17چرا انسان مسئول سرنوشت خودش هست؟ ( 0/7نمره)

5

د
 )16چه عاملی سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم آسانتر شود؟ ( 1نمره)

 )15هر یک از آراستگیهای ظاهری و آراستگی باطنی نتیجه چیست؟( 1/7نمره)

 4 )18مورد از نجاسات را ذکر کنید 1( .نمره)

 3 )19مورد از مبطالت روزه را نام ببرید 0/57( .نمره)

صفحه ی  2از3

پاسخ تشریحی دهید.
 )20آیا توکل سبب تنبلی میشود یا تحرک؟ چرا؟ ( 1/7نمره)

 )21منظور از خود حقیقی چیست و چه ویژگی دارد؟ ( 1نمره)

4

ه

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

صفحه ی  3از3

جمع بارم  16 :نمره

نام درس :معارف-پایه دهم انسانی
نام دبير:

کليد

تاریخ امتحان:

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

ساعت امتحان:
مدت امتحان17 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 -1ای کسانیکه ایمان آوردهاید روزه بر شما مقرر شده است ،همانگونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود.
الف

پیام :وجوب روزه در همه شریعتها و مختص نبودن آن در اسالم ( 1نمره)
 -2امانت و عهد و پیمان خود را رعایت کنیم -شهادت درست دهیم -نماز را به پا داریم ( 0/57نمره)
 -3آگاهی از عیبها -پی بردن به گناهان -جبران گناهان -برطرف کردن عیبها ( 1نمره)
 -4صحیح ( 0/27نمره)

ب

 -7غلط ( 0/27نمره)
 -6غلط ( 0/27نمره)
 -5غلط ( 0/27نمره)
 -8لوامه ( 0/7نمره)

ج

 -9حیات ابدی انسان ( 0/27نمره)
 -10حقیقت -باطن ( 0/7نمره)
 -11عمداً ( 0/27نمره)
 -12روزهاش صحیح است و باید ادامه دهد ( 0/57نمره)
 -13حفاظت و نگهداری ( 0/7نمره)
 -14ال اله اال اهلل پایه و اساس مبانی اسالم است و مرکب از یک  1( .....نمره)
 -17به دلیل داشتن قدرت اختیار و انتخاب ( 0/7نمره)

د

 -16نترسیدن از مرگ و اعتقاد به معاد ( 1نمره)
 -15آراستگی 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 1/7( .نمره)
 -18سگ و خوک چه مرده و چه زنده -ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان خون جهندهدار ( 1نمره)
 -19خوردن -آشامیدن -فروبردن تمام سر در آب -استمناء -باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح ( 0/57نمره)
(ذکر  3مورد کافی است)
 1/7( -20نمره) صفحه  111کتاب درسی

ه

 1( -21نمره) ثابت بودن خود صفحه ( 31چکیده)
 1/7( -22نمره) صفحه 177

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

