
١ 
 

  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      دین و زندگیسواالت امتحانی درس:

  10/03/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه60مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  14تعدادسوال:  کالس:  قنبریانطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح9اعت شروع:س

  
  نوبت صبح

  بارم   دین و زندگی سواالت  سوال

1  

  آیات و احادیث
  خواهند شد؟»  ینَوذَالیفن فَعرَدنی ان یذلک اَ« )در صورت تحقق کدام دستور قرآنی، زنان مشمول الف

  

  چیست؟» صنعون ما تَ علماهللا یکبر واهللا اَ کرُذنکرولالم و ءحشاالفَ نِع نهیتَ ةالالص مِقاَ و« )مفهوم حاصل از آیه ب

  

به کدام یک از راه هاي افزایش » کم . . . نوبم ذُکُغفر لَحبِبکم  و یاتبعونی یبون اهللا فَحنتم تُن کُل اقُ« ) آیه شریفهج

  محبت به خداوند اشاره دارد؟

  ....» :هم ناراًطونَکلون فی بما یاَنّا الیتامی ظلماً اموالَ لونَکُیأ الذینَ نّا« ) آیه د

 به کدام یک از رابطه ها میان عمل و پاداش و کیفر اشاره دارد؟  

  ؟ارجعون چه مطالبی اثبات می شود بِوت قال رهم المدحاَ ا جاءذی اتّاز آیه حذ)

  

  خداوند بخواهیم ، نتیجه اش چه خواهد بود؟را صادقانه از » اهدنا الصراط المستقیم « اگر عبارت و)

  

  

5./  

  

5./  

  

5./  

  

5./  

  

5./  

  

5./  

  

2  

    .خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهاي 
» نه«است که مرکب از یک نفی و یک اثبات است » ال اله اال اهللا « اساس بناي اسالم جمله و ) پایه الف
  ..............................................ري به و آ.........................................به 
  ) یکی از ویژگی هاي بعد روحانی .............................. می باشد.ب
  .است) راه هاي که قرآن کریم براي کسب تقوا به ما نشان داده است ، ....................... و ..................... ج
ا چنان گشوده است رهمسان با مرگ او ن حتی بعد از حیات ما نیز باقی می ماند و پرونده ان) اعمالی که آثارشاد

  گویند.می اعمال ................
  ) منشا اختالف در انتخاب هدف ها ریشه در ................ دارد.ذ
  و جز این راه نفوذ دیگري در ما ندارد. ) کار شیطان .......................... و ................................ استو
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3  

  .به سوالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید
  ) با توجه به سخن امام صادق (ع) چه چیزي نشانه سستی و ضعف در دین است؟الف

  چیست؟ ) پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان براي برگشت به دنیاب

  د؟ناوتی با منکران معاد ندار) در چه صورتی افرادي که معاد را قبول دارند نیز تفج

5/1  

4  

  .انتخاب نمائید گزینه صحیح و غلط را
تا اذان صبح غسل نکند نمی تواند نماز بخواند، ولی باید روزه اش را  ) کسی که  غسل بر او واجب است اگر عمداًالف

  غلط   صحیح                                                                                                           بگیرد.
) در زمان ظهور حضرت مسیح(ع) در فلسطین، مردم در اروپا گرفتار آداب مشرکانه بودند ولی زنان آن ها معموال ب

  غلط   صحیح                                                                          موي سر خود را می پوشاندند.
) عامل نترسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به ج

  غلط   صحیح                                                                                       مرحله عالی آن برسد.
  

75./  

5  

  باط دهید.عبارات مناسب را به هم ارت
  الف) روزه اش صحیح است              ..نسبت دهد. خدا کند مثال دروغی را به ) کسی که به چیز حرامی روزه را باطلالف
  ب)روزه اش باطل است   ...به روزه آن روز ت افرت کند وظیفه اش نسب) اگر کسی که روزه است، بعد از ظهر مسب

 جمع دهد هج) باید کفار                                                                                                                                     

5./  

6  

  .گزینه صحیح  را انتخاب نمائید
  مادر به سفري برود که آن سفر بر او واجب نبوده نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟ و) اگر فرزند با نهی پدر1

  لف) باید نماز را تمام بخواند و روزه را نگیرد                           ب) باید نمازش را شکسته بخواند و روزه اش را بگیردا

  د) باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد                    ج) باید نماز را شکسته بخواند و روزه اش را نگیرد

  عوامل موفقیت و عدم موفقیت در عهد و پیمان با خداوند شناخته شود.)این عمل باعث می شود که 2

  د) رضایت خدا         ج) محاسبه                        ب) عزم                  الف) مراقبت         

5./  

7  

  .مفاهیم زیر را تعریف کنید

  ) تبرج :19

  

  ) نفس لوامه20

  

  ) توفّی21
  

5/1  



٣ 
 

 

8  

  .دهید پاسخ کاملبه سوالهاي زیر 
  پیامبر یک انسان معصوم است، چگونه می توان ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل کرد؟

  
  
  

1  

9  

  چه اعمالی تاثیر نماز را از بین میبرند ؟
  
  
  

5./  

10  

  )یا حجاب زنان موجب سلب آزادي و کاهش حضور آنان در جامعه است؟(مختصر پاسخ دهید.آ
  
  
  
  

1  

11 

  نسان ها در دنیا به گونه اي است که امکان تحقق وعده عدل الهی را نمی دهد؟چرا زندگی ا
  
  
  

1  

12  
  ا؟وچراعمال چه کسانی معیار و میزان سنجش اعمال ما قرار می گیرد؟

  
  

1  

13  
  را که زنان درنحوه و شکل پوشش خود باید رعایت کنند را ینویسید. دو شرطی

  
  

5./  

14  

  ؟یدن چه نوع لباسی می کنداسالم مردان را موظف به  پوش
  
  
  
  

1  

  16  ))موّفق باشید.((  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      دین و زندگیسواالت امتحانی درس:

  03/1397تاریخ امتحان:     /
  مهر مدرسه:

  مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  11تعدادسوال:  کالس:  قنبریانطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهمپایه:  شماره صندلی:  9شروع:ساعت 

  
  نوبت صبح

     دین و زندگی پاسخنامه   سوال

1  

  آیات و احادیث
     خطر بازگشت به دوران جاهلیتالف)
  دعا براي ظهور امامب)
   به ارث رسیدن زمین به بندگان صالح خداوندج)
  ؟د)

  

2  

    .خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهاي 
  لَن تفعلوا ابداً الف)

  ب) پیمان شکنان

  زیارت جامعه کبیرهج)

 پیمان شکنید) 

  

3  

  .به سوالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید
  زمانی که به قانون وفرمان الهی برگردد. الف:
  زیرا احکام دین را متناسب بانیازهاي روز بدست آورد ب:
  تا بهترین تصمیم ها گرفته شود و؟ ج:
  ؟د)

  

4  

  .انتخاب نمائید ط راگزینه صحیح و غل
  صحیح.                     "پویاي و روز آمدن دین اسالم است"به آمدن پیامبر جدیدالف) از عوامل بی نیازي 

  غلطب)اسالم از انسان می خواهد تا با اندیشه درخود وجهان هستی به ایمان ظاهري دست یابد.         
    غلط          نباش زیرا خداوند تورا عبد آفریده است. بنده کسی مثل خودت"ج)امیر مؤمنان می فرماید:

  د)در نظام و حکومت اسالمی،استقامت و پایداري در برابر مشکالت پایه و اساس پشرفت است.    غلط

  

5  

  عبارات مناسب را به هم ارتباط دهید.
(ج)  عدم عصمت در تعلیم و تبیین                                                                        
 (د) ساختار زیبا و آهنگ موزون کلمات قرآن                                                          
 (ب)چالش هاي سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ائمه معصومین علیه السالم                   
(الف) فراهم کردن امکان ازدواج توسط والدین                                                     
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6  

  .گزینه صحیح  را انتخاب نمائید
  به ترتیب عامل حیات بخش روح و جسم انسان در کدام یک از عبارات قرآنی بیان شده اند؟ -الف

  3گزینه 
م یک از دالیل تشکیل حکومت است و هدف از کدا»لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب...........«آیه مبارکه –ب 

  ارسال انبیاء در آن چه چیزي بیان شده است؟
  1گزینه 

  حاکمان بنی امیه و بنی عباس براي تحریف معارف اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟ - ج
   3گزینه 

  

7  
  .دهید به سوالهاي زیر پاسخ کامل

  نسان می خواهد در چه زمینه هایی تالش نماید.خداوند طبق برنامه واحد و دین در حیطه عمل از ا
  کتاب 19صفحه 

  

  با گسترش سرزمینهاي اسالمی،امامان معصوم علیه السالم چه اقدامی می کردند؟آن را توضیح دهید.  8
  کتاب 110صفحه 

  

  می یابد؟ غیبت امام زمان تا چه زمانی ادامه  9
  کتاب 126صفحه 

  

  ادن به تمایالت نامشروع درونی و بیرونی وبیرونی چه زمانی است؟چرا؟مهمترین زمان براي پاسخ منفی د  10
  کتاب 161صفحه 

  

  اهداف ازدواج را نام برده و ابتدائی ترین زمینه ازدواج را توضیح دهید؟ 11
  کتاب 179صفحه 

  

    ))موّفق باشید.((  




