
 1صفحه 

 

 جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

 

 

 
 شماره
 بارم متن سوال سوال

  الف( آیات 

 ترجمه کنید.  1
 « زنونصالحاً فال خوف علیهم و ال هم یح من ءامن باهلل و الیوم اآلخر و عمل»

1 

 است؟ « زندگی به خاطر خدا»ی ترین تعبیر دربارهکدام آیه کامل 2
 ف( و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدونال

 صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمینب( قل ان 

25/0 

 داند؟ کدام عبارت زندگی دنیوی را همچون خوابی کوتاه و گذرا می 3
 هواتبفاذا ماتوا ان نیامالف( الناس 

 الدنیا اال لهو و لعب ةب( و ما هذه الحیا

25/0 

  غلط عالمت بزنید.ب( با صحیح و  

 25/0 ی انسان دارد.ها ریشه در نوع اندیشهانتخاب هدف 1

 25/0 حقارت نفس جزء فضایل اخالقی است. 2

 25/0 شدن شیطان از درگاه خدا، اطاعت نکردن او از سایر فرشتگان بود. دلیل طرد 3

 25/0 اندیشند.ده و به آخرت نمیروند دنیا را معبود و هدف خود قرار داها فرو میافرادی که در هوس 4

  ج( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

خداوند آفرینش جهان را ................ « خلقناهما اال بالحقما و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین، »ی شریفه مطابق آیه 1
 داند. می

25/0 

 25/0 طلبد.همت بزرگ و ................. می ،انتخاب خدا به عنوان برترین هدف 2

 25/0 ها و ................... هماهنگی دارد.هدف هرکس با توانایی 3

 25/0 راه شکست شیطان ................ است. 4

  د( پاسخ کوتاه بدهید. 

 25/0  شود؟یابد و از جهل و نادانی دور میاش حقایق را در میانسان با کدام سرمایه 1

 25/0 به دلیل داشتن کدام سرمایه انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ 2

  هـ( نام ببرید. 

 1 مورد( 2دهد؟ )هایی که شیطان، انسان را فریب میراه 1

 1 ابعاد وجود انسان 2

 1 مورد( 2پیامدهای انکار معاد) 3

  و( پاسخ کامل دهید. 

 2 یدن به هدف چیست؟تفاوت انسان با گیاه و حیوان در رس 1

 2 منظور از عبادت و بندگی چیست؟ 2

 2 کنند؟و هوشمند در انتخاب هدف چگونه عمل میزیرک های انسان 3

 2 را ترجمه کنید، بگویید به چه موضوعی اشاره دارد و سپس تعریف کنید. « و ال اقسم بالنفس اللوامه»ی شریفه آیه 4

 2 کند؟ با حدیثی از امام علی )ع( توضیح خود را کامل کنید.م دارد؟ چه میعامل درونی دعوت به گناه چه نا 5

 میان ترم اول نوبت امتحاني:           نخبگان عالمه طباطبایی نام واحد آموزشي:   ش صندلي )ش داوطلب(:

 متوسطه دوره دوم :  مقطع ریاضی و تجربیدهم   پايه:   نام و نام خانوادگي:

 1395 - 1396 تحصيلي:  سال  گروه مولفان نخبگان نام دبير/ دبيران: دین و زندگی  سئوال امتحان درس: 
 

 صبح 7:30 ساعت امتحان:

 دقیقه 75 وقت امتحان:

 صفحه 2 تعداد برگ سئوال:

 

 يرمحل مهر يا امضاء مد

 
 



 2صفحه 

 

 1 ی مرگ چیست؟ هی دربارهدیدگاه پیامبران ال 6

 1 نترسیدن خداپرستان از مرگ به چه معناست؟  7

 1 مرگ برای چه کسانی هولناک است؟  8

 20 جمع نمرات   

 

 مراجعه كنيد. زمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگانحي آپاسخ تشري دانش آموز گرامي جهت مشاهده
https://telegram.me/banksoalnokhbegan 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan
https://telegram.me/banksoalnokhbegan


 3صفحه 

 

 پاسخنامه دینی پایه دهم

 شماره
 متن پاسخ سوال

 الف( آیات 
( و نه 25/0هاست )( نه ترسی بر آن25/0( و کار شایسته انجام دهد )25/0ایمان آورد به خدا و روز قیامت )هرکس  1

 (25/0شوند. )غمگین می
 (25/0« )ب»گزینه  2
 (25/0« )الف»گزینه  3
 ب( با صحیح و غلط عالمت بزنید. 
 (25/0صحیح ) 1
 (25/0غلط ) 2
 (25/0غلط ) 3
 (25/0صحیح ) 4
 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ج( 
 (25/0حق )هدفمند( ) 1
 (25/0ی محکم )اراده 2
 (25/0هایش )سرمایه 3
 (25/0نماز ) 4
 د( پاسخ کوتاه بدهید. 
 (25/0عقل ) 1
 (25/0اختیار ) 2
 هـ( نام ببرید. 
 (5/0مورد غافل کردن از ذکر و یاد خدا / ایجاد کینه و دشمنی میان مردم)هر  1
 (5/0جسم/ روح )هر مورد  2
 (5/0ها/ دچار شدن به یأس و ناامیدی )هر مورد ی امید به روی آنبسته شدن پنجره 3
 و( پاسخ کامل دهید. 
 نمره( 1اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد... تا آخر صفحه . هربخش ) 15صفحه  1
 نمره( 2شود. )اصلی انسان در زندگی باید عبادت وبندگی خدا باشد تا عبادت محسوب می هدف 17صفحه  2
نمره( مثال  1دهند تعریف )کنند .....تا افزایش میای انتخاب میها را به گونهافراد زیرک و هوشمند هدف 19صفحه  3

 نمره( 1کوهنورد )
 نمره( 1نمره( / تعریف ) 5/0نمره( / موضوع ) 5/0نمره( / معنی آیه ) 2)  4کل شماره  26صفحه  4
 نمره( 1نمره( / تعریف ) 5/0نمره( / حدیث ) 5/0نمره(/ نفس اماره ) 2)  1کل شماره  28صفحه  5
 نمره(1کند. )ها .... منتقل میپیامبران الهی و پیروان آن 35صفحه  6
 نمره( 1نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست ..... نائل شوند. ) 37حه صف 7
 نمره( 5/0شوند. )باری از گناه با آن مواجه مینمره( / با کوله 5/0بینند )زندگی را محدود به این دنیا می 37صفحه  8

 


