
  

 
 

 

 شماره کارت:           .....................................                                                                                        نام و نام خانوادگی: 

 2  تعداد صفحات:    دقیقه 70..........     زمان:    دهم: کالس:         1401/  03/ 01تاریخ امتحان:       1دین و زندگی   نام درس: خانم احسانی      نام دبیر:  

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 تاریخ و امضا:                                                      نمره با حروف:

 نمره تجدید نظر با عدد:        نام مصحح:                                

 تاریخ و امضا:                                  نمره تجدید نظر با حروف:

 بارم سؤاالت ردیف
 الف(آیات

1 

 

2 

 

3 

 . ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنتُمْ إِن قُلْ

 الزمه دوست داشتن خداوند چیست؟ شريفه آيهترجمه با توجه به 

 معنای آن چیست؟میكند؟ اشاره انسان وجودی های سرمايه از يک كدام به اللََّوََّامَةِ بِالنََّفْسِ أُقْسِمُ وَلَا شريفه آيه

 .  تَتََّقونَ لَعَلََّكُم قَبلِكُم مِن الََّذينَ عَلَى كُتِبَ كَما الصَِّیامُ عَلَیكُمُ كُتِبَ آمَنوا الََّذينَ أَيَُّهَا يا

 ؟چیست؟ و معنای آن را بنويسیدباتوجه به ترجمه آيه فلسفه روزه 

5/0  

 

5/0  

 

5/0  

.ب(عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید  

4 

5 

6 

 □غلط      □صحیح                                          دو فايده نماز ياد خدا و دوری از گناهان است .                             

 □غلط       □صحیح                      حق بودن آفرينش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست.

 □ غلط     □صحیح    .شودبعد روحاني مانند ساير مواد دائم در حال تجزيه وتحلیل است و سرانجام متالشي مي

25/0  

25/0  

25/0  

.با کلمات مناسب پر کنید ج(جای خالی عبارات را  

7 

8 

9 

 بعد از مراقبت ، نوبت .............. است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد به دست آيد.

 ........................ و .................... موانع رسیدن انسان به هدف زندگي اش است.

 ....................... .اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد يا بیاشامد، روزه اش 

25/0  

5/0  

25/0  

.د(اصطالحات زبر را تعریف کنید  

10 

11 

 توفي

 عفاف

1 

75/0  

 (1صفحه )
 

 سؤال و پاسخ
 های استان تهـران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

 شهــرری  2مدیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه 

 دانشجــو دوم دوره غیردولتی دبیرستان

  14000-1401امتحانات ترم دوم*  سال تحصیلی 



  

 
 

 

 شماره کارت:           .....................................                                                                                        نام و نام خانوادگی: 

 2  تعداد صفحات:    دقیقه 70کالس: دهم: ..........     زمان:            1401/  03/ 01تاریخ امتحان:       1دین و زندگی   نام درس: خانم احسانی      نام دبیر:  

 بارم سؤاالت ردیف

 ه(پاسخ کوتاه بدهید.
12 

13 

14 

15 

16 

17 

 الزمه عدل الهي است ،به چه معناست؟معاد 

 .بنويسید را نجاسات از مورد4

 اسالم چه جمله ای است؟ و مركب از چه چیزی است؟پايه و اساس 

 وظیفه ی كسي كه عمدا روزه ماه رمضان را نگیرد چیست؟

 بنويسید  را( گیاه و حیوان) موجودات ساير با انسان های تفاوت از نمونهيک 

 آثار ماتقدم و ماتاخر اعمال را با مثال بنويسید.

1 

1 

1 

5/0  

5/0  

1 

 هید.و(پاسخ تشریحی د

 18 

19 

20 

21 

22 

23 

 شود؟ زيادتر خودش بر فرد تسلط و تقوا كه شود مي موجب روزه چگونه

 دهید  توضیح را آن چگونگي است؟ قیامت ی مرحله كدام به مربوط اعمال ی نامه دادن

 توان ايشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟پیامبر ص يک انسان معصوم است.چگونه مي

 شود؟سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه ميآيا حجاب زنان،موجب 

 آيا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ با ذكر مثال توضیح دهید.

 است؟ ومنكرات ها زشتي از انسان ی بازدارنده نماز چگونه دهید توضیح

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 موفق باشید                                                             (                        2صفحه )

 

 سؤال و پاسخ
 های استان تهـران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

 شهــرری  2مدیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه 

 دانشجــو دوم دوره غیردولتی دبیرستان

  14000-1401امتحانات ترم دوم*  سال تحصیلی 



  
  
  
  

  دانشجو دوم دوره غيردولتی دبيرستان
  

    رديف

  پيروي از دستورات خدا  1

  به معناي نفس مالمت كننده _سرمايه نفس لوامه يا سرزنشگر  2

  به معنای حفاظت و نگھداری	_تقوا  3

  صحيح  4

  صحيح  5

  غلط  6

  محاسبه  7

  نفس اماره و شيطان  8

  باطل نيست _درست است  9

10  
پس از مرگ، گرچه فعاليت هاي حياتي بدن متوقف مي شود اما فرشتگان، حقيقت وجود انسان را كه همان روح است توفي مي كنند. 

  يعني آن را به طور تمام و كمال دريافت مي كنند.

11  
كنترل مي كند تا بتوانددر مسير اعتدال  و ميانـه  عفاف حالتي در انسان است كه به وسيله ان خود را در برابر تندروي ها و كند روي ها 

  روي پيش رود و از ان خارج نشود.

12  
كه عدل يكي از صفات الهي است . خداوند عادل است و نيكوكاران را با بدكاران برابر قرار نميدهد.از اين رو خداوند وعده داده است 

  كند.هر كس را به انچه استحقاق دارد برساند وحق كسي را ضايع ن

13  
  كافر(يعني كسي كه به خداي يگانه اعتقاد ندارد_2خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد.      _1
  مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد._4شراب و هر مايع مستي آور نجس است               _3

  نه به هرچه غير خدايي است و آري به خداي يگانهست. » آري«و يك » نه«مركب از يك » ال اله اال اهللا«جمله ي   14

  بايد هم قضاي آن را به جا آورد و هم كفاره بدهد.  15

16  
انسان خود بايد هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب كند و به سوي آن گام بردارد.درحالي كه گياهان به صـورت طبيعـي و   

  ت مي كنند.حيوانات به صورت غريزي به سوي هدف خود حرك

17  
از و  ل نم دم) مث ا تق ال بسته می شود(اثار م دامنه ی برخی از اعمال ، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده ی اين اعم
اب و اموزش يک مطلب  ه دادن يک کت د ھدي اخر) مانن ا ت د(اثار م روزه. اما پرونده بسياری از اعمال حتی بعد از مرگ ما نيز باز می ان

  مفيد به ديگران

18  

 چشـم  مـاه  يـك  كه كسي نرود؛ آن سوي به دارد، غذا و آب به ميل كه حال عين در و كند تحمل را روزانه گرسنگي ماه يك كه كسي

 را مـردم  بـا  رفتـاري  خـوش  بازدارد؛ ها بدي شنيدن از را خود گوش دارد؛ نگه غيبت و دروغ از را خود زبان كند؛ حفظ گناه از را خود
 باشـد  مواظـب  و نرنجاند خود از را مردم و نكند ستم ديگران به بكوشد كند؛ مراقبت خوبي به خود پوشش و حجاب از و كند؛ تمرين

 رمضان ماه از قبل كه رسد مي خود بر تسلطي به ماه، يك از پس كسي، چنين باشد، حالل و پاك درآمد از او افطاري و سحري غذاي

 جـايي  به كم كم فردي چنين .شود مي باتقواتر سال به سال كند، تكرار را عمل اين ماه يك سال هر اگر و است نداشته را تسلط آن

  .كند نمي سختي احساس و دهد انجام آساني به ميتواند است، داده دستور خداوند كه را كاري هر كه كند مي احساس كه ميرسد

  دين و زندگي دهم تجربيدرس: نام 
 03/1401/   1  تاريخ امتحان:

 



  
 

19  

 نامـه  بـا  انسـان  عمل نامه .دهند مي آنها چپ دست به را بدكاران عمل نامه و راست دست به را نيكوكاران عمل نامه -مرحله چهارم

 است؛ درآمده نوشته و كلمات صورت به كه است عمل از گزارشي تنها دنيا، اين هاي نامه .دارد اساسي تفاوتي دنيا در شده ثبت هاي

 حاضر قيامت در انسان اعمال تمام رو، اين از .دارد بر در را آن باطن و حقيقت و عمل خود كه است اي گونه به انسان عمل نامه اما

 بـا  بد كارهاي و يابند مي تجسم بخش لذت و زيبا بسيار هاي صورت با خوب كارهاي .بيند مي را خود اعمال عين انسان و شوند مي

  .شوند مي مجسم آزاردهنده، و زا وحشت و زشت بسيار هاي صورت

20  
 امـا  .است بوده خداوند دستور مطابق و بوده داده،درست انجام كه كاري هر كه دانيم مي چون دهيم؛ مي قرار خود كامل اسوه را او ما

 ايشان از توان حد در كه معناست بدين بلكه كنيم، عمل حد همان در و باشيم او عين ما كه نيست معنا اين به ايشان دادن قرار اسوه

  .كنيم تر نزديك ايشان روش و راه به را خود و كنيم پيروي

ان حضور کاھش سبب تنھا نه حکم اين .کند می مشخص اجتماع در حضور ھنگام را زن پوشش چگونگی حجاب زيرا-خير  21  شود، نمی زن
  .باشند ايمن دارند، حضور جامعه در که اھالنی نا نگاه از و باشند داشته امنيت با ھمراه و مطمئن حضوری تا شود می سبب بلکه

22  

 .انـد  ه شـمرد  داري ديـن  الزمـه  را آن و انـد  كرده تأكيد پوشش بر همواره هستند، دين يك حقيقت، و اصل در كه الهي، اديان-خير

 نيـز  مسـيحيت  آيين در .بودند پايبند حجاب به و پوشاندند مي را خود سر موي اجتماعات، در حضور هنگام زنان يهود، آيين با مطابق

 وارد حجاب با و بپوشانند را خود موي مريم حضرت مانند ميكوشند مسيح حضرت به معتقد زنان و است داشته زيادي اهميت پوشش

  .شوند جامعه

23  
 مـي  احساس زندگي جاي جاي در را او حضور و كند مي زنده خود دل در را خدا ياد دارد، مي پا به نماز روز طول در بار پنج كه انساني

  .كند دوري گناهان از و نزند كاري هر به دست انسان تا شود مي موجب اعمال، بر او نظارت و زندگي در خدا حضور به توجه .كند

      فاطمه صفري : نويسندة پاسخنام و نام خانوادگي  


