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 97-98سال تحصیلی    

 عا�ی���ه � 

 صفحه تنظیم شده است.  3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1دینی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  03/02/1398 تاریخ :   10تا پایان درس  7درس  مبحث :

 

 کالس :  :  نام و نام خانوادگی

 نمره) 5/0هر سؤال ( آیات و روایات: الف)
 هاي افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟ یک از راه به کدام »یحبِبکُم اهللا و یغْفرلکم ذُنوبکمقل انْ کُنتم تحبونَ اهللا فاتّبعونی «آیه شریفه  -1

 

 هاي افزایش محبت به خدا اشاره دارد؟ یک از راه به کدام »ما احب اهللا من عصاه« سخن امام صادق (ع) که فرمودند: -2

 

 

 نتیجۀ اقامۀ نماز چیست؟» و اَقم الصلوه انّ الصلوه تَنْهی عنِ الْفَحشاء و الْمنکر«با توجه به آیه شریفه  -3

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )نمره 5/0هر سؤال ( هاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید. عبارت ب)

 بهشت هشت در دارد که یک در مخصوص پیامبران و............... است. -4

 ».اند مترنم خدایا تو پاك و منزهی«اند و به جمله  صحبت بهشتیان با............... هم -5

 ان............... و............... است.ها و کارهاي انس سرچشمه بسیاري از تصمیم -6

 تأثیر نماز به............... و به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. -7

 ............... عمل ماست.شود عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می چه در روز قیامت به آن -8

 کشد. ها شعله می ین از............... آنها است بنابرا چون آتش جهنم حاصل............... خود انسان -9

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )نمره 5/0هر سؤال ( درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص/غ) مشخص کنید. ج) 

 چه اهمیت دارد تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. در خصوص پاداش و کیفرهاي قراردادي آن -10

 ترین انسان کسی است که فراوان به یاد مرگ باشد. از نظر امام علی (ع) زیرك -11

 از آثار عزم قوي تعیین هدف و عهد بستن با خدا است. -12

 ا تغییر دهد.تواند آن ر پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است، انسان نمی -13
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 97-98سال تحصیلی    

 عا�ی���ه � 

 صفحه تنظیم شده است.  3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1دینی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  03/02/1398 تاریخ :   10تا پایان درس  7درس  مبحث :

 

 کالس :  :  نام و نام خانوادگی

 )نمره 5/0هر سؤال ( به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید: د)

 شود؟ سرنوشت ابدي انسان براساس چه چیزي در دنیا تعیین می -14

 

 عزم به چه معنی است؟ -15

 

 سازد؟ آدمی با اراده و عزم خویش چه چیزي را عملی می -16

 

 کدام جمله پایه و اساس بناي اسالم است؟ -17

 

 نظر امام علی (ع) ارزش هر انسان به اندازه چیست؟از  -18

 

 هاي دل چیست؟ ترین صبر و پایداري در برابر خواهش مصداق کامل -19

 

 اش چگونه است؟ اگر کسی براي انجام کار حرام سفر کرده باشد حکم نماز و روزه -20

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   به سؤاالت پاسخ کامل دهید: ه)

 نمره)5/1(پاسخ قطعی خداوند به درخواست دوزخیان مبنی بر بازگشت به دنیا چیست؟  -21

 

 

 نمره)5/1(رابطه میان پاداش و کیفر در جهان آخرت چگونه است؟  -22

 

 

 نمره)5/1( »ما را با رضایت خود همراه ساخته است.خداوند راه سعادت « منظور از این جمله چیست؟ -23

 

 

 نمره)1(ها را بیان کنید.  درباره عهد با خدا خوب است دو پیشنهاد را انجام دهیم آن -24
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 97-98سال تحصیلی    

 عا�ی���ه � 

 صفحه تنظیم شده است.  3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1دینی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  03/02/1398 تاریخ :   10تا پایان درس  7درس  مبحث :

 

 کالس :  :  نام و نام خانوادگی

 نمره)1(محاسبه عهد و پیمان براي چیست؟  -25

 

 

 نمره)5/1(او عمل کرد؟ توان ایشان را اسوه قرار داد و مثل  پیامبر (ص) یک انسان معصوم است چگونه می -26

 

 

 نمره)1(هایی استوار است؟  داري بر چه پایه دین -27

 

 

 نمره)1(اند؟  برند کدام اعمالی که تأثیر نماز را از بین می -28

 

 

 

 »توفیقات خداوندي همیشه روزیتان باد«
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1دینی  آزمون مستمر درس :   نیمسال دوم پایه دهم ـ  

  03/02/1398 تاریخ :  10تا پایان درس  7درس مبحث : 

 

 )نمره 5/1(جمعاً  )نمره 5/0(هر سوال آیات و روایات  الف: 

 پیروي از خدا  -1

 پیروي از خدا -2

 ها ها و ناپسندي دوري از زشتی -3

  )نمره 3 ً (جمعا نمره) 5/0 سوال(هر  عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.ب: 

  درون جان -عمل  -9  عین -8 تداوم -7 محبت و دوستی -6 خداوند -5 صدیقان -4

 )نمره 2 (جمعاً نمره) 5/0 سوال(هر مشخص کنید.  درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص/غ) :ج

   ص -13     غ -12   غ -11    ص -10

 نمره) 5/3(جمعاً نمره)  5/0(هر سوال به سواالت پاسخ کوتاه دهید. : د

 ال اله اال اهللا -17  چه را انتخاب کرده آن -16 اراده و تصمیم بر انجام کار -15 اعمال آنان -14

 اش را هم بگیرد. نماز را کامل بخواند و روزه -20 روزه -19 به اندازه چیزي است که دوست می دارد. -18

  نمره) 10(جمعاً به سواالت پاسخ کامل دهید. : ه
 نمره) 5/1( 100صفحه  -24  نمره) 5/1( 100صفحه  -23  نمره) 5/1( 89صفحه  -22 نمره) 5/1( 88صفحه  -21

  نمره) 1( 128صفحه  -28  نمره) 1( 115صفحه  -27  نمره) 5/1( 104صفحه  -26 نمره) 5/1( 101صفحه  -25
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