نام ونام خانوادگی:

نام درس :دین وزندگی 6

باسمه تعالی
اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی

نام پدر

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان درمیان

شماره اتاق:

دبیرستان نمونه علی شاه صابری
نوبت :دوم سال تحصیلی 6971-79

پایه  :دهم تجربی

محل مهر آموزشگاه

تاریخ امتحان79/9/97 :
تعداد صفحه 9 :صفحه

تعداد سوال 67 :سوال

وقت 08 :دقیقه

زمان شروع 68 :صبح

ضمن خیر مقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز سؤالات زیر را به دقّت بخوانید وبا توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید.

نام ونام خانوادگی وامضای دبیر :فاطمه روبیاتی
نمره شفاهی:

نام ونام خانوادگی وامضای دبیر:
نمره شفاهی:

نمره کتبی:

نمره کتبی:

نمره با عدد:

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظر با حروف:

شماره

1

نمره

سؤالات

1

آیات واحادیث:

-1موضوع حدیث شریف « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا« را بنویسيد.
م عَبَثًا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَالا تُرْجَعُونَ« به كدام یك از استدلال هاي اثبات معاد اشاره دارد؟
م أَنَمَا خَلَقْنَاكُ ْ
حسِبْتُ ْ
-2آیه شریفه« افَ َ
2

1

درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با (ص/غ )مشخص کنید:
 -1هدف و مسير حركت هركس با توانایی ها و سرمایههایش هماهنگی دارد.
 -2آثار و پيامدهاي منكرین معاد گریبان كسانی را می گيرد كه معاد راقبول ندارند.
 -3فرشتگان الهی چون ظاهرو باطن اعمال انسان ها را در دنيا دیده اند ،بهترین گواهان قيامت اند.
 -4اگر روزه دار چيزي را كه لاي دندانش مانده سهواً بخورد روزه اش باطل نمی شود.

3

1/5

جملات زیر را با عبارت مناسب کامل کنید:
-1آنچه در روز قيامت به عنوان پاداش یا كيفر به ما داده می شود.....................است.
 -2خداوند راه سعادت ما را قرین  ..............ساخته است.
 -3كسی بخواهد قلبش را خانه ي خدا كند باید  .............و  .............را از آن بيرون كند.
 -4اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاكيزه به نماز بایستيم.............. ،خواهد شد.
-5خون انسان وهر حيوانی كه خون جهنده دارد....................است.

4

0/5

گزینه صحیح را مشخص کنید:
-1ریشه ي اختلاف انسان هادر انتخاب هدف چيست؟
-1نوع روش

 -2نوع سليقه

-3نوع انتخاب

-4نوع اندیشه

 -2مصداق كامل ترین پایداري در برابر خواهش هاي دل .....است و ثمره اش دستيابی به …………...می باشد.
-1روزه -تقوا
5

-2نماز -تقوا

-3نماز -دوري از گناه

-4یاد خدا -دوري از گناه
1

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

آراستگی

عفاف
«ادامه سوالات در صفحه دوم»

3

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:
6

منظور از نفس اماره چيست؟

7

از نظر دوزخيان عامل گمراهی آنها چه كسانی هستند؟

8

منظور از « توفی» چيست؟

9

چرا باید عهد و پيمان خود را در زمان معينی انجام دهيم؟

10

پایه هاي دینداري را نام ببرید؟

11

مهمترین فواید نماز را بنویسيد.

به سؤالات زیر پاسخ تشریحی دهید:
12

منظور از روحيه ي بی نهایت طلب انسان چيست ؟توضيح دهيد.

1

13

زنان در جامعه اسلامی موظفند دوشرط را در پوشش خود مراعات نمایند آن دو را بنویسيد؟

1

14

زنان و مردان بهشتی چگونه در بهشت به سر می برند؟

1

15

با وجود این كه پيامبر)ص (یك انسان معصومی است ،چگونه می توان مثل او عمل كرد؟

1

16

نقش محبت را در زندگی فردي انسان بنویسيد؟

1

17

انسان با تقوا در برابر گناه چگونه عمل می كند؟

1

18

چرا خصلت ارزشمند عفاف در زنان ودختران ارزش بيشتري دارد ؟توضيح دهيد.

1

19

از وقایع مرحله دوم قيامت«برپاشدن دادگاه عدل الهی »را توضيح دهيد.

1

در پناه حق پیروز و سربلند باشید.

16

