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 1صفحه                      12 تعداد کل سؤاالت:            1401ماه نوبت:خرداد               ریاضی دهم تجربی :مقطع و نام کالس               عباسی نام دبیر :  

 بارم نمره سؤال ردیف

 زیر را بنویسید. مفهوم آیه ی 1

 .و اِمّا کَفوراً الف(اِنَا هَدیناهُ السَبیل اِما شاکراً

 

  

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2

 الف(عزم به معنای ...........و............ برای انجام کاری است.

 ب(تقوا به معنای .............و............ است

 

2 

 .صورت کوتاه پاسخ دهیده سواالت زیر به ب  3

 ؟الف(چه چیزی در برنامه ی تمام پیامبران الهی بوده است

 ؟ب(انسان دارای چند بُعد است

 ؟اعمالی که تاثیر نماز را از بین می برند را نام ببریدج(

 ؟د(عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا چیست

 

2 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 4

 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای بی هدف بودن خلقت آنها است. الف(

 هنم حاصل عمل خود انسان ها است.ب(آتش ج

 ج(خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد.

 د(اگر روزه دار سهوا چیزی را بخورد و بیاشامد روزه اش باطل است.

 

2 

 معاد داللت دارند را نام ببرید؟دالیلی که بر ضرورت  5

 

 

 

 

1 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                           : نام ونام خانوادگی دبیر    تاریخ و امضاء                      فاطمه عباسی: نام ونام خانوادگی دبیر  

 1401/3/9      تاریخ امتحان : 

 صبح   9          ساعت شروع :

 دقیقه  40       مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

 نام کالس : 



 بارم نمره 2صفحه                                                سؤال          ردیف

 1/ 5 مورد 3؟شاهدان و گواهان روز قیامت چه کسانی هستند 6

 هر عمل چند جنبه دارد؟ توضیح دهید. 7
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8 

 

 ؟جمله ی ال اله اال اهلل چگونه جمله ای است

 

1 

 1 ببرید؟چهار مورد از نجاسات را نام  9

 ؟تَبرّج چیست 10  

 

 

1 

 )دو مورد(؟آیا در قرآن کریم درباره ی عفاف و پوشیدگی دستور خاصی وجود دارد 11

 

 

1 

12 

 

 ؟عفاف به چه معناست

 

1 

 جمع نمرات  

 فرصت ها اتفاق نمی افتند بلکه شما خالق آن هستید.

 

16 

           

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 راهنماي تصحيح 

 دینی  :درسامتحان داخلی االت ئوس

 دهم ریاضی و تجربی:    پایه                                                                                               

 بارم نمره پاسخ  ردیف

1 

 
رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان خداوند ما را صاحب اراده و اختيار و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه  (الف 

 داد تا با استفاده از سرمایه ي عقل راه رستگاري را برگزینيم و از راه شقاوت دوري کنيم.

1 

 2 5/0 و نگهداري 5/0 ب( حفاظت     5/0  و تصميم 5/0 اراده(الف 2

 5/0  جهاد در راه خدا( الف 3

 5/0 ب( بعد جسمانی و روحانی

 5/0 پدر و مادر و غيبت کردنج(ناراحت کردن 

 5/0روح اود( 

2 

 2 5/0 غ(د   5/0 ص( ج 5/0 ص ( ب  5/0 غ( الف 4

 1 5/0 و معاد الزمه ي حکمت الهی 5/0 معاد الزمه ي عدل الهی 5

 1/ 5 5/0هر مورد  پيامبران و امامان . فرشتگان الهی. اعضاي بدن انسان 6

جنبه ي ظاهري بعد از عمل از بين می رود اما .25/0و یک جنبه ي باطنی دارد  25/0 هر عمل یک جنبه ي ظاهري 7

 1جنبه ي باطنی هرگز از بين نمی رود و در روح انسان باقی می ماند.
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پایه و اساس و بناي اسالم است مرکب از یک نه و یک آري است.نه به هر چه غير خدایی است و آري به خداي  8

 یگانه.

1 

خوک مرده و زنده ي آن ها نجس است.خون انسان و هر حيوانی که خون جهنده دارد.کافر)یعنی کسی که سگ و  9

 به خداي یگانه اعتقاد ندارد(شراب و هر مایع مستی اور نجس است.

1 

برخی از انسان ها در آراستگی ظاهري و ابرازوجود و مقبوليت دچار تندروي می شوند به گونه اي که در اراسته  10

ردن خود زیاده روي می کنند و به خودنمایی می رسند قران کریم این حالت را تبرج می نامد و ان را کاري ک

 جاهالنه می شمرد.

1 

11 

 
بله. الف(وظيفه ي مردان است که چشم خود را کنترول کنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداري کنندو دامان خود 

 را از گناه حفظ کنند.

 ب(استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند

 

1 

عفاف حالتی در انسان است که به وسيله ي ان خود را در برابر تندروي ها و کندروي ها کنترول می کند تا بتواند  12

 در مسير اعتدال و ميانه روي پيش رود و از ان خارج نشود

1 

 16 جمع نمرات  

 

 

      1401/3/9تاریخ امتحان : 

 1401خرداد  ت امتحان : نوب


