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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

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

 1دین و زندگی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم 

  26/01/1397 تاریخ :  )117تا  94(از صفحۀ 9و  8هاي  مبحث : درس

 

 درك آیات و روایاتالف) 
هاي گام گذاشتن در  را ترجمه کنید و بگویید به کدام یک از اقدامات و برنامه »عزْمِ الْأُمورِمنْ  ذلک إِنَّ ما أَصابک  و اصبِرْ على «آیۀ شریفۀ  -1

 نمره) 1( مسیر قرب الهی اشاره دارد؟
  بگویید : » رحیم غَفُور اللَّهو  و یغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم اللَّهیحبِبکُم  فَاتَّبِعونی حبّونَ اللَّهقُلْ إِنْ کُنْتُم تُ «با دقت در آیۀ شریفۀ  -2

 نمره)75/0(الف) آیه به کدام یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد؟   

 نمره)75/0(ب) بخشایش گناهان انسان توسط خداوند معلول چیست؟   

 نمره)75/0( به کدام یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد؟ »عصاه من ما أحب اهللا «که فرمودند: (ع) مام صادقسخن ا -3

یا  ،عدم برائت از مشرکین نشانۀ عدم صداقت در دوستی با خداست» عصاه من ما أحب اهللا: « که فرمودند(ع)بنا به فرمایش امام صادق -4
 نمره)75/0(سرپیچی از فرمان خدا؟ 

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

 مشخص کنید. جمالت زیر را با کلمات صحیح و غلط) ب
  نمره)5/0(تر است.  تر باشد رسیدن به هدف نیز آسان هر چه عزم قوي -5

  نمره)5/0(آغاز دینداري با تولی است.  -6

 نمره)5/0( توان از تجربه خود براي رسیدن به هدف استفاده کرد. کند که می الگو به ما ثابت می وجود -7
 نمره)5/0(باشند.  که بسیار به یاد مرگ می کسی است (ع)ترین انسان از نظر امام علی زیرك -8

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

 هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. عبارت) ج

 نمره)5/0( سازد. عملی می چه را انتخاب کرده است آن، ....................آدمی با .................... و  -9

  نمره)5/0( . است.....................پایه و اساس بناي اسالم عبارت ......................... -10

 نمره)5/0( شود. سرنوشت ابدي انسان بر اساس ............................ آنان در دنیا تعیین می -11

 نمره)5/0(یابد.  قلب انسان جایگاه ............................ است و جز با نام خدا آرام و قرار نمی -12

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

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.) د
 نمره)1( عزم چیست؟ -13
 نمره)1( ارزش هر انسانی به اندازه چیست؟ (ع)از نظر امام علی -14
 نمره)1( چه زمانی خداوند از ما خشنود و چه زمانی ناخشنود خواهد شد؟ -15

 نمره)1( دست آوریم؟ بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به گی لذتچه کنیم که در دنیا زند -16

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

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.) ه
 نمره)2( رار داد و مثل او عمل کرد؟توان ایشان را اسوه ق پیامبر(ص) یک انسان معصوم است چگونه می -17
 نمره)2( چه کاري انجام دهیم؟ باید اگر بخواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند -18
 نمره)2( ها را بیان کنید. براي عهد و پیمان با خدا خوب است دو پیشنهاد را انجام دهیم آن -19
 نمره)2(ها را نام ببرید.  این راه انجام چهار اقدام شایسته است آنبراي گام گذاشتن در مسیر بندگی و ثابت قدم ماندن در  -20
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1 دین و زندگی آزمون مستمر درس :   پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  26/01/1397 تاریخ :  117تا  94از صفحۀ  9،  8هاي  درسمبحث : 

 

 درك آیات و روایاتالف)  
  م و عزم براي حرکتصمیت –رسد صبر کن که این از عزم و اراده در کارهاست  چه ( در این مسیر) به تو می بر آن -1
  الف) پیروي از خدا                  ب) پیروي از خداست -2

 پیروي از خدا -3

 سرپیچی از فرمان خدا -4
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 جمالت زیر را با کلمات صحیح و غلط مشخص کنید.) ب
 غلط -8   غلط -7  صحیح -6  صحیح -5

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

 را با کلمات مناسب کامل کنید.هاي زیر  عبارت) ج

 خداست -12  اعمال -11  ال اله اال اهللا -10  عزم و اراده -9

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

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.) د
 اراده و تصمیم بر انجام کار -13
 دارد. ازة چیزي است که دوست میبه اند -14
و وقتی به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم از ما  وقتی در مسیر رستگاري و خوشبختی خود گام بر داریم از ما خشنود -15

 شود. خشنود می

 وقتی مسیر و هدف اصلی زندگی خود را خداوند قرار دهیم -16

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

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.) ه
دانیم که هر کاري انجام داده، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما  دهیم : چون می ما پیامبر(ص) را اُسوه کامل خود قرار می -17

ا نیست که ما عین او یاشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروي اسوه قرار دادن ایشان به این معن
 تر کنیم. کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک

 باید محبت کسانی که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم. -18
 ها را انتخاب کنیم. اول: براي عهد بستن بهترین زمان -19

 هاي معینی تکرار کنیم. دوم: عهد و پیمان خود را در زمان 
 ) محاسبه و ارزیابی4  ) مراقبت3  ) عهد بستن با خدا2  ) تصمیم و عزم براي حرکت1 -20
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