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اداره آموزش و پرورش 
 کرمانشاه 2یه حنا

علوم تجربی :رشته  دهم :پایه  نمونه بعثت:نام آموزشگاه
 و ریاضی فیزیک

                :ساعت امتحان
 صبح 03:  03

مهر 
 آموزشگاه

 دوم: سواالت ارزشیابی    نوبت 
 0033ماه  خرداد

 سوال      22شامل      
 صفحه       2در            

 نمره           01          و   

 : تاریخ آزمون 
22/32/0033 

 :نام درس 
 (0)دین و زندگی 

 : وقت امتحان
 دقیقه  23

 

 نام طراح شماره کالس شماره صندلی نام و نام خانوادگی
نام مدیر 
 آموزشگاه

 نام ناظر

  زنگنه خانم نجفی جوادی تبار   
 

 .یاد خدا آرام بخش دلهاست

 صفحه اول

 بارم   پاسخ دهید  (0) به سواالت  دین و زندگی دیف ر

  :  حدیثو  قرآن آیات( الف  

 5/3  دو پیام برای آن بنویسید؟  (01لقمان، )« وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ  إِنََّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» آیۀ شریفۀ  در با تدبّر 0

 ن پاسخ دهید؟ آیۀ شریفۀ زیر به سواالت آبا توجه به  2

 (05. عنکبوت) «  کْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَالْمُنْکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ ا هنَّ الصَّالا هَقِمِ الصَّالاوَ  ...»

 دو فایدۀ نماز را بنویسید؟ ( الف

 نماز چیست؟  ۀباالترین اثر و فاید( ب

15/3 

  (52احزاب ، ) «... مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ َ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ زْواجِکَ وَ بَناتِکَایُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِاَ یا» ۀ فطبق آیۀ شری 0

  د پوشاندن موی سر چیست؟ دستور خداوند به زنان مسلمان در خصوص حدو

5/3 

 5/3 به خداست؟  محبتبیانگر کدامیک از آثار «  عصاهُن مَ اهللَ بَّحَما اَ» :که می فرمایند (ع)حدیث امام صادق  0

  : مشخص کنید( غ / ص ) زیر را با  گزاره های ییا نادرست یدرست( ب 

 25/3 .مالک هستیم و نتخاب کنیم نیازمند معیاربرای اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف های خود را ا 5

 25/3  .نفس لوّامه ، عاملی درونی است که انسان ها را برای رسیدن به لذت های دنیایی به گناه دعوت می کند 1

 25/3 . د، روزه اش باطل استمشاوزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیااگر ر 1

 25/3 . آداب و رسوم ملت ها و اقوام است چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع 8

  : زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید عبارتهای( ج 

 25/3 . شده استنسخن گفته ...................... در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی ، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ  2

 25/3 .ت و برای همین از درون جان آنها شعله می کشدخود انسان هاس........................ آتش جهنم حاصل  03

 5/3 یعنی بیزاری از دشمنان خدا ............................. و ......................... دوستی با خدا یعنی  00

 25/3 . تأکید کرده اند و ان را الزمۀ دین داری شمرده اند...........................  رادیان الهی ، همواره ب 02

  : اصطالحات زیر را تعریف کنید(  د 

 5/3 : عزم  00

 5/3 : تبرَّج 00

 ادامه ی سواالت در صفحه ی دوم



 2 

 

 بارم  صفحه دوم ردیف 

  :به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید( هـ 

 ( ذکر دو مورد کافی است) ن که بر امکان معاد داللت دارند را نام ببرید؟  دالیل قرآ 05

 

5/3 

 5/3 کلمۀ توفَّی در قرآن برای اشاره به کدام بُعد از وجود انسان استفاده شده است؟  01

 5/3 چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم ؟  01

 لی دوستی با خود را چه چیزی اعالم می کند؟ خداوند شرط اص 08

 

5/3 

 5/3 اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند را نام ببرید؟  02

 اگر کسی که روزه است ، بعد از ظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزۀ آن روز چیست ؟  23

 

5/3 

  دو شرطی که اسالم برای پوشش زنان معین نموده است چیست؟ 20

 

5/3 

  « کشف ارتباط » (  و 

 (است همورد اضاف یک« ب»در ستون ) . مربوط است« ب»به گزینه های ستون « الف»کدام یک از گزینه های ستون  22

 ب الف

 دارالساّلم  -0

 با وضع قوانین جدید تغییر می کند -2

 باالترین نعمت بهشت -0

 نتیجه طبیعی عمل   -0

 تجسم عمل ( الف

 ردادی قرا( ب 

 تندرستی در اثر ورزش( ج

 سرای سالمتی بهشت( د

 مقام خشنودی خدا( هـ 

 
 

0 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  :درست را تشخیص دهید گزینۀ( ز 

 گیاهان به چه صورت به سوی هدف خلقت خود حرکت می کنند و رشد آن ها چگونه است؟  20

 یچ گاه متوقف نمی شونده –غریزی ( ب   هیچ گاه متوقف نمی شود –طبیعی ( الف

  محدود است و متوقف می شوند –طبیعی ( د  محدود است و متوقف می شوند –غریزی ( ج

25/3 

( آداب و رسوم غلط در امر ازدواج تقویت یا ایجاد» و« غیر اخالقی در فضای مجازی تولید و نشر مطالب نامناسب و»  20

  به ترتیب مربوط به کدام دسته از اعمال است؟

 ماتَأخَّر –ما تَأخَّر ( ب   ما تقدّم  –ماتقدّم ( الف

 ما تقدّم  –ماتأخَّر ( د   ما تأخَّر –ما تقدّم ( ج

25/3 

  : االت زیر پاسخ تشریحی دهیدؤبه س(  ط 

 دیدگاه اعتقاد به معاد را توضیح دهید؟  25
 

0 

 توضیح دهید؟  در مرحله اول قیامت چه حوادثی رخ می دهد نام برده و آنها را 21
 

5/0 

 یکی از اقدامات الزم برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی مراقبت است آن را توضیح دهید؟  21
 

0 

 توضیح دهید چگونه نماز باز دارنده انسان از زشتی ها و منکرات است؟  28
 

0 

 0 . چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است 22

 01 موفق باشید                                                                      جمع                                                                               
 

 


