
 جمهوری اسالمی ایران 

 مهر وامضاء مدیر                                                           اداره آموزش وپرورش شهر تهران        

 تهران  4اداره آموزش وپرورش منطقه                برگه سوال           

 97-98مجتمع آموزشی غیر دولتی مرضیه                           سال تحصیلی                        شماره صندلی : 

 پایه :   دهم                                                         پایانی نوبت:   خرداد                           نام ونام خانوادگی :

 2نام دبیر: خانم واثقی                                        تعداد صفحه :                     نام  درس : دین وزندگی     

 صبح   8ساعت امتحان :   

 98/ 3/  1تاریخ امتحان :      

 دقیقه      60مدت امتحان :      

 بارم                             

 الف( بخش آیات و روایات :

 5/1  را ترجمه نموده واثرات نماز را « لصاله اِنَ الصاله تنهی عَنِ الفحشاءِ والمُنکر  ولِذِکرَ اهللِ اَکبَرُ وَاهللُ یَعلَمُ ما تَصنَعون وَ اَقِم ا(»1

 ذکر کنید .

 75/0  ؟به چه موضوعی اشاره دارد « لحق باوما خلقنا السماوات واالرض وما بینهما ال عبین ما خلقنا هُمااال » ( آیة شریفة 2

 5/0        را بنویسید .« حاسِبوا انفسکم قبل ان تُحاسِبوا » فهوم عبارت قرآنی ( م3

 5/0        ( با گفتن کدام عبارت قرآنی به راه های انحرافی دل نخواهیم بست ؟4

 5/0        ( امام صادق )ع( می فرماید : لباس نازک وبدن نما نپوشید .چرا ؟5

 1           عالمت )ص( و )غ( مشخص کنید .ب( عبارات زیر را با

 (  انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد وآن را انتخاب کند .6

 ( وجدانی که با دور اندیشی ما را از خوشی زود گذر منع می کند وعقلی که با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد .7

 د دائم درحال تجزیه وتحلیل است وسرانجام فرسوده می شود .( بعد جسمانی مانند سایر اجسام وموا8

 ( همه پیامبران قبل از ایمان به خدا ایمان به آخرت را مطرح کرده اند وآن را الزمة ایمان به خدا دانسته اند .9

 5/2          ج( عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

 معاد را ..................... معرفی می کند .( قرآن کریم یکی از انگیزه های انکار 10

 ( پیامبر الهی ................... را گذر گاهی به سوی حیات برتر درجهان آخرت می دانند .11

 ه نجات دهند .غ می خورند تا شاید خود را از مهلک( ..................... در روز قیامت سوگند درو12

 .............. و.................. است .( برزخ درلغت به معنای ....13

 ( اصلی ترین هدف زندگی انسان ................... و..................... به خداست 14

 ............ باز .....( عامل درونی ، انسان ها را برای رسیدن به ........................... به گناه دعوت می کند و از پیروی .................. و.....15

 می دارد .

 75/2           د( به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید.

 ( باالترین نعمت بهشت چیست ؟ وهریک از بهشتیان چگونه دربهشت قرار می گیرند ؟16

  

 10                ادامه سواالت درصفحه بعد    صفحه      2از    1صفحه    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/3/98دهم                        تاریخ امتحان :      پایه  :                      دنباله سئوال امتحان درس :  معارف                       

 بارم                               

 شعله می کشد ؟ها ( چرا آتش جهنم از درون جان انسان 17

 ( آثار عزم قوی کدام است ؟18

 ( فعالیت هایی که آدمی درطول زندگی انجام می دهد ریشه درچه چیزی دارد؟19

 ( آثار محبت به خدا وراه های افزایش آن را فقط نام ببرید .20

 3            ه(اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 ( تبرّج21

 ( تولی وتبری22

 ( توفی 23

 ی( به سؤاالت پاسخ کامل دهید .

 5/1  . (پیامبر واهل بیت ایشان برترین اسوه ها هستند)( چرا برای حرکت درمسیر هدف وجود الگو واسوه ضروری است 24

 )توضیح دهید (

 5/1      ( زنان درمورد حجاب دو شرط را باید  رعایت کنند آن دو شرط را بنویسید .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16                          موفق باشید         صفحه2از     2صفحه    


