
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:  نام دبیر: تاریخ و امضاء:                نام دبیر:  

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  مفاهیم آیات و روایات الف

1 

الزواجک و بناتک و نساءالمؤمنین یدنین علیهن من جالبیهن ذلک ادنی ان یعرفن فال یا ایها النبی قل ﴿آیه شریفه  توجه بهبا 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:﴾یؤذین و کان اهلل غفورا رحیما

 ؟پیامبر)ص( وظیفه دارد تا مفهوم این آیه را به چه کسانی منتقل و ابالغ نمایدالف(

 ؟ثمره حفظ حجاب و پوشش چه مواردی ذکر شده استب(

 

 

0.75 

0.5 

2 

ط میان رواببه کدام یک از ﴾ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا﴿آیه شریفه 

 عمل،پاداش یا کیفر اشاره دارد؟

 

0.5 

3 
 ؟را ترجمه کنید« ما احب اهلل من عصاه»حدیث 

 
0.5 

  احکام نماز و روزه ب

 0.25 را صادقانه از خداوند بخواهیم ...................................................................... .« الصراط المستقیماهدنا »اگر عبارت  1

 0.25 اگر روزه دار چیزی را که الی دندانش مانده عمدا بخورد،روزه اش)صحیح است/باطل است( 2

 0.25 در قبال روزه آن روز چیست؟ اگر کسی که روزه است بعد از ظهر مسافرت کند وظیفه اش 3

 0.25 ............ روزه بگیرد.....کسی که غسل بر او واجب است عمدا تا هنگام اذان صبح غسل نکند،.......... 4

  کمیل نمایید.تگزاره های زیر را باعبارات مناسب  ج

 0.25 ........ است.........پوشش مناسب از نشانه های ......... 1

2 
چون صداقت،عزت نفس و عدالت را دوست دارند نتیجه وجود سرمایه ............................... اینکه همه انسان ها فضائلی 

 در انسان می باشد.
0.25 

 0.25 معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در روز قیامت .......................................... است. 3

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

  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 (1دین و زندگی)نام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

دهم 



 0.25 عنوان بهترین الگو برای مسلمانان معرفی می کند. .... را به..قرآن کریم .......................... 4

 د
گزاره های صحیح را با عالمت )د( و گزاره های غلط را با عالمت )ن(مشخص کنید.همچنین عبارات نادرست 

 را تصحیح نمایید.
 

1 
 شدند.)          ( اهل دوزخ گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند شیطان،بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما

...................................................................................................................................................................................... 
0.5 

2 
 (           ی خوک و گربه اشاره کرد.)  از جمله نجاسات میتوان به مردار انسان ،زنده و مرده 

....................................................................................................................................................................................... 
0.5 

3 
کدده توسددط پیددامبران ارسددال شددده است،شددرط اصددلی دوسددتی   خداونددد متعددال عمددل بدده دسددتوراتش را  

 (        با خود اعالم می کند.)      

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

0.5 

4 
و ائمه اطهار)ع( به این معناست که ما عین ایشان باشیم و در همان حد اعمال آنان را تکرار  ملسو هيلع هللا ىلصرپیامباسوه قرار دادن 

 (          )   نماییم.

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

 

  هریک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید. ه

1 
 عفاف:

 
0.5 

2 
 عزم:

 
0.5 

2 
 تقوا:

 
0.5 

  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: و

1 
 بر اساس آیات قرآن کریم، دو مورد از نتایجی که به واسطه شراب و قمار برای انسان به وجود می آید را بیان کنید.

1-   ...................................................................2- ..................................................................... 
0.5 

2 
 :را نام ببرید امکان وقوع معاد جسمانیدو دلیل از مجموعه دالیل قرآن کریم جهت 

1-...........................   .........................2-........................................................... 
0.5 

3 
 آثار اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ چیست؟)دو مورد(

1-..................................   .................................2-................................................................ 
0.5 

4 
 سه نمونه از آثار محبت به خداوند را نام ببرید:

1- ..................................................2-  ....................................................3- ....................................................... 
0.75 



 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل                                                                                                               

 باشید. پیروزموفق و                                                                                                                                 

  پاسخ سواالت زیر را به طور کامل ارائه کنید. ز

1 
 دو پایه دینداری را نام برده و هریک را توضیح دهید.

 
1 

2 

 این مرحله چه حوادثی اتفاق می افتند؟نخستین مرحله از قیامت با کدام واقعه آغاز میشود؟همچنین توضیح دهید در 

 

 

 

 

1 

3 

 پیشوایان دینی ما مسلمانان چه میزانی به آراستگی ظاهری و باطنی خود توجه داشتند؟هر یک را توضیح دهید.

 

 

 

 

1 

4 

 چیست؟برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان از آن استفاده شده است؟ در قرآن کریم توفیمنظور از 

 

 

 

1 

5 

 .نام ببرید فقطمراحل گام گذاشتن انسان در مسیر قرب الهی را 

 

 

 

1 

6 

 تفاوت های هدف انسان و سایر موجودات در هدف آفرینش را نام برده و یک مورد را توضیح دهید

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مفاهیم آیات و روایات الف

1 
 (                    0.75)همسران و دخترانش و زنان مؤمنینالف(

 (0.25)مورد اذیت و آزار قرار نگیرند-2( 0.25به عفاف شناخته شوند)-1ب(

 (0.5)تجسم خود عمل 2

 (0.5کسی که از دستور خدا سرپیچی میکند،خداوند را دوست ندارد.) 3

 (0.25احکام نماز و روزه)هر مورد  ب

 به راه های انحرافی دل نخواهیم بست 1

 باطل است 2

 ادامه دهدباید روزه خود را  3

 نمی تواند 4

 تکمیل جاهای خالی ج 

 (0.25)عفاف 1

 (0.25)گرایش به خیر و نیکی 2

 (0.25)اعمال پیامبران و امامان 3

 (0.25)ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم 4

 صحیح یا غلط؟ د

 (0.25درست) 1

 (0.25)مرده و زنده خوک و سگ نجس است-(0.25نادرست) 2

 (0.25درست) 3

 (0.25)الگو قراردادن ایشان به این معنا است که در حد توان خود در مسیر ایشان گام برداریم-(0.25نادرست) 4

 تعریف اصطالحات ه

1 
عفاف حالتی در انسان است که به وسیله آن خود را در برابر تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر 

 (0.5.)نشوداعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج 

 (0.5.)عزم به معنای اراده و تصمیم بر نجام کاری می باشد. 2

 (0.5تقوا به معنای حفاظت و نگهداری میباشد.) 3

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 (7دین و زندگی)نام درس: 

 نام دبير: 

تاریخ امتحان: 

  ساعت امتحان:

 دقیقه11مدت امتحان: 



 

 سؤاالت کوتاه پاسخ و

 (0.25بازداشتن از یاد خدا )-2( 0.25ایجاد عداوت و دشمنی میان افراد)-1 1

 (0.25اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت)-2(0.25مردگان)اشاره به نمونه هایی از زنده شدن -1 2

 (0.25افزایش شور و نشاط و فعالیت در زندگی)-2(0.25نترسیدن از مرگ)-1 3

 (0.25بیزاری از دشمنان خدا)-3(0.25دوستی با دوستان خدا)-2(0.25پیروی از دستورات خداوند)-1 4

 پاسخ تشریحی ز

1 
(و تبری به معنای بیزاری 0.25دو پایه دینداری هستند.تولی به معنی دوستی با دوستان خدا)( 0.25( و تبری)0.25تولی)

 (0.25از غیرخدا و دشمنان خداست)

2 
شنیده شدن صدایی -1( و حوادث زیر در آن اتفاق می افتد:0.25مرحله اول قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز میشود)

 ( 0.25تغییر در ساختار آسمان ها و زمین)-3( 0.25مرگ اهل آسمان ها و زمین)-2(0.25مهیب)

3 

(و هم به آراستگی 0.5ای اخالقی بودند)ایشان هم در آراستگی باطنی خود تالش می کردند یعنی آراسته به زیبایی ه

ظاهری خود توجه داشتند،یعنی نظافت و زیبایی ظاهر و مؤمنان را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از 

 (0.5اخالق مؤمنان می دانستند.)

4 

را که همان روح اوست پس از مرگ انسان ،گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان،حقیقت وجود او 

(توفی مربوط به حقیقت وجود انسان که همان روح 0.5توفی می کنند یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می کنند.)

 (0.5)بعد غیر جسمانی(اوست ،می باشد.)

 (0.25محاسبه و ارزیابی)هرمورد -4مراقبت -3عهد بستن با خدا -2تصمیم و عزم برای حرکت -1 5

6 

انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد حال آنکه گیاهان به صورت -1

طبیعی و جانوران به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت میکنند مثال نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی 

 (1تنومند پیش می رود)

 (0.25ان و محدود بودن هدف گیاهان و جانوران)بی نهایت بودن تمایالت انس-2

انسان صاحب مجموعه ای عظیم از استعداد های متنوع مادی و معنوی است اما گیاهان و حیوانات استعداد های محدود -3

 (0.25مادی دارند.)

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 11جمع بارم :


