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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :0 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/1::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 و باجالن زارعی انآقاینام دبیر:  1تعلیمات دینی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره(5/0: )گزینه صحیح را انتخاب کنید' -الف
 :/22 ؟نیستکدام عبارت درست « من ثابت»درباره  -1 

 الف( اگر وابسته به جسم بود ، در طول عمر بارها عوض می شد.  

 روح استب( وابسته به   

 ج( اثبات آن به استدالل نیاز دارد.  

 د( هر کس درک روشنی از آن دارد .  

 :/22 نتیجه چیست؟« نداشتن خوف و حزن»مطابق آیات قرآن  -2 

 الف( ایمان به خدا و آخرت ، داشتن  اخالص  

 ب( ایمان به خدا و پیامبران گذشته ، داشتن اخالص  

 انجام عمل صالحج( ایمان به خدا و آخرت ،   

 د( ایمان به خدا و پیامبران گذشته ، انجام عمل صالح.  
 

 نمره(1) غ( مشخص کنید. –جمالت صحیح وغلط را با )ص  -ب
 :/22 اختالف در هدف ها ، ریشه در نوع نگاه و اندیشه انسان دارد. -0 

 :/22 اولین گام برای حرکت انسان شناخت خداست. -0 

 :/22 بعد جسمانی به روح تعبیر شده است.در فرهنگ دینی از  -2 

 :/22 یکی از دالیل ضرورت بر معاد اشاره به زنده شدن مردگان است. -1 

 

 نمره(5/1) جاهای جالی را با کلمات مناسب پر کنیدج( 
 :/2 نماز عبارتند از ............................... و ............................... .دو فایده  -0 

 :/2 پایه و اساس بنای اسالم ............................... است . -8 

 :/2 توکل بر خدا یعنی ............................... . -9 
 

 نمره( 3د( پاسخ کوتاه دهید. : )
 1 را بنویسید. نمی شودیکی از دالیلی که حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه  -:1 

 

 

 1 یکی از وظایف خاصی که خدای متعال در قرآن کریم برای مردان تعیین کرده را بنویسید. -11 

 

 

 1 چه تفاوتی میان اراستگی و خود نمایی است؟ -12 
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 1 تعلیمات دینی امتحان درس :
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 2: ) آیات زیر را ترجمه کنید و یک پیام آن را ذکر کنید( هـ
 1 ذین من قبلکم لعلکم تتقون.تب علی الکیا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما  -10 

 

 

 1 اتبعونی یحبکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور رحیم.فقل ان کنتم تحبون اهلل  -10 

 
 

 نمره( 8( پاسخ کامل دهید : )ی 
 1 چهار مورد از نجاسات را نام ببرید. -12 

 

 

 1 شرایط توکل حقیقی کدام اند ؟ -11 

 

 

 1 ؟ ) دو مورد فقط نام ببرید( قرب الهی و ثابت قدم ماندن چه اقداماتی الزم استبرای گام گداشتن در مسیر  -10 

 

 

 1 است یعنی چه؟« تجسم خود عمل»یکی از عوامل رابطه میان عمل و جزا  -18 

 

 

 1 اعمال ما چه شاهدانی در قیامت دارد؟ -19 

 

 

 1 برزخ به چه معناست؟ یکی از ویژگی های آن را نام ببرید. -:2 

 

 

 1 منظور از دفع خطر احتمالی چیست؟ -21 

 

 

 1 وجود دارد ؟« توانایی و سرمایه و هدف»چه رابطه ای میان  -22 

 

 

 نمره می باشد. 11نمره از امتحان به قرائت قرآن اختصاص داده شده است و آزمون دارای  0تذکر : دانش آموزان عزیز 

  موفقیت شما آرزوی قلبی ماست   
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2دینی  تعلیماتنامه  پاسخ

 نمره(5/0گزینه صحیح را انتخاب کنید: )' -الف
 نمره( 52/0ج ) -5 نمره( 52/0ج ) -1 

 نمره(1غ( مشخص کنید. ) –جمالت صحیح وغلط را با )ص  -ب
 نمره(52/0غ ) -6 نمره(52/0غ) -2 نمره( 52/0غ) -4 نمره( 52/0ص) -3 

 نمره(5/1ج( جاهای جالی را با کلمات مناسب پر کنید )
 نمره(52/0دوری از گناه ) –نمره( 52/0یاد خدا ) -7 

 نمره( 2/0الاله اله اهلل ) -8 

 نمره(2/0اعتماد بر خداوند ) -9 

 نمره( 3د( پاسخ کوتاه دهید. : )
 نمره(1) زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص می کند. -10 

 نمره(1) از نگاه به زنان نامحرم خود داری کنند. مردان وظیفه دارند که چشم خود را منترل و -11 

 نمره( 1)آراستگی به معنای بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی است در صورت خودنمایی یعنی خود را برج کردن در میان مردم -15 

 نمره( 2هـ( آیات زیر را ترجمه کنید و یک پیام آن را ذکر کنید : )
روزه بر شما مقرر شده همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده . پس تقوا پیشه ای کسانی که ایمان آورده اید  -13 

 نمره(1)کنید . اهمیت روزه

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنیدتا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.  -14 

 نمره(1) ر محبت به خداوند است.پیروی از خدااز آثا

 نمره( 6( پاسخ کامل دهید : )ی
 نمره(1) کافر -4مدفوع  -3ادرار  -5خون انسان و هر حیوان جهنده دار -1 -12 

اول اینکه انسان در تمام امور باید به خداوند توکل کند دوم اینکه مسئولیت و وظیفه خود یعنی فکر کردن و مشورت با افراد عاقل  -16 

 نمره(1) را سرلوحه کار خود قرار دهد.

 نمره(1) عهد بستن با خدا -5تصمیم و عزم برای حکت  -1 -17 

یعنی هر عملی یکجنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد ، جنبه ظاهری نابود شدنی است اما باطنی در روح انسان باقی می  -18 

 نمره(1ماند.)

 نمره(1بدن) فرشتگان و اعضای –پیامبران و امامان  -19 

 نمره( 1وجود حیات ) –برزخ یعنی فاصله و حایل میان دو چیز  -50 

 نمره(1یک قانون عقلی است که اگر در مورد یک پدیده احتمال خطر دارد از او دوری کنید.) -51 

گردد هدف های بزرگ تری اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می آرود ولی هر چه بر این سرمایه افزون  -55 

 نمره(1را می توان مد نظر قرار دهد و به کار های ارزشمند تری رو آورد. )

 


