
 
 

 

 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 امتحانات خردادماه           دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                  نام و نام خانوادگی:                       

 3/3/1401 تاریخ امتحان:   ریاضی/تجربی      رشته: دهم           پایه:         1دین و زندگیامتحان:                کالس:

   دقیقه 75مدت زمان:                        2 تعداد صفحات:                                  شماره صندلی:                     نام دبیر: 

 واالتـس بارم

 ) از زدن ضربدر و یا تیک خوداری شود(: یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص/غ( مشخص کنید درستی 2

 7)         (.بهشتیان باالترین نعمت بهشت یعنی تمام نعمت های بهشتی را برای خود آماده می بینند  -1

 7.)        ( اگر بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید به راستی ادای شهادت کنیم -2

 8.)        (اسوه بودن پیامبر و معصومین به این معناست که ما در حد توان از ایشان پیروی کنیم -3

 7)        ( انجام داده حاضر می بیند.عین آنچه را کس در عرصه قیامت تصویر و گزارشی کامل از عمل انسان نمایش داده می شود و هر  -4

 .جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنیدجای خالی:   2

 10 .ودپیامبر ص به ابوذر فرمودند: هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا .......................................... نماز و روزه اش قبول نمی ش -5

 9 .در حرم خدا ..................................... را جا ندهیدقلب انسان حرم خداست،  -6

  .، ولی خود را در حد ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین نمی آورد.ستنییک انسان عفیف از ...................................... نزد همساالن و جامعه گریزان  -7

 12 ه ای باشد که توجه ................................. را به خود جلب کند.استفاده از زینت و زیور آالت نباید به گون -8

 10 مربوط به مبطالت روزه() مسائل .حرف پاسخ صحیح را در پرانتز بنویسیدکشف ارتباط:  2

 )         (غسل نکردن عمداً تا اذان صبح  -9

 )         ( روزه نگرفتن بدلیل عذر موجه مثال بیماری -10

 )         ( استفراغ کردن بدون عمد -11

 )         ( ص دروغ بستن بر خدا و پیامبر -12

 توضیحی نوشته نشود( چ) هیبه سواالت زیر با بله و خیر پاسخ دهد: 1

آیا رنج و محرومیت مردم مستضعف جهان مانند فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و..... جز با مبارزه با مستکبران و ستمگران بر  -13

 9طرف خواهد شد؟ 

 9آیا سرپیچی از خواسته های محبوب نشانه عدم صداقت در دوستی است؟  -14

 10آیا ادرار و مدفوع مرغ و خروس نجس است؟  -15

 10مبارک رمضان کفّاره جمع دارد؟ آیا استمناء در ماه -16

 

5/0 

 

5/0 

 

5/0 
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  .به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهیدسواالت کوتاه پاسخ: 

 2 .نام ببریدعوامل سقوط و گناه یا همان موانع رسیدن به هدف را  -17

............................................................................................................................................................................................................... 

 1 اختالف در هدف ها ریشه در چه چیز دارد؟ -18

............................................................................................................................................................................................................... 

 3 باهوشترین مومنان چه کسانی هستند؟ چه فرمودند. پیامبرص در جواب کسی که پرسید -19

............................................................................................................................................................................................................... 

 5 توضیح دهید عالم برزخ چگونه عالمی است؟ -20

............................................................................................................................................................................................................... 

 
 ................................................................................................................................................................................................................ 11 ؟به چه معناستتبرّج  -21

 
 بجا آوردآن را  قضایالف(باید 

 ب(روزه باطل است و باید کفاره بدهد
 ج( روزه باطل نیست    

 د( کفّاره جمع 
 استه(روزه باطل 

 

 

 جای مهر



 
 

 12  گوناگونی پوشش زنان را موظف به رعایت چه شرایطی می کند؟اسالم ضمن پذیرش تنوع و  -22 5/0

................................................................................................................................................................................................................................. 
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 .به سواالت زیر کامل پاسخ دهیدسواالت بلند پاسخ:  

نْ َيا َو ااَلِخَرة " الف(آیه -23 نْ َيا َفِعنَد اللَِّه ثَ َواُب الدُّ بخواهد نعمت و پاداش دنیا و )هرکس نعمت و پاداش دنیا را  "... مَّن كَاَن يُرِيُد ثَ َواَب الدُّ

چه " ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد      خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد"با شعر    134سوره نساء آیه (... آخرت نزد خداست

 ........................................................................................................................................................................... 1 ؟یی دارداارتباط معن

 افراد زیرک در انتخاب هدف ها چگونه عمل می کنند؟باال با توجه به آیه و شعر توضیح دهید  ب(

  .............................................................................................................................................................................................................. 

َنا اَل تُ ْرَجُعونَأ َفَحِسْبُتْم (سوره مومنون:  115با توجه به آیه  -24 الهی  حکمتد که معاد الزمه کنی ثابت) أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َو أَنَُّكْم ِإلَي ْ

 4  است.

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

بنویسید چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت  ب(. مورد از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ می دهد را نام ببرید سهالف( -25

 6هستند؟

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 
 8 در باره مراقبه بنویسید. ع  ب(یک حدیث از امام علی  چه؟ یعنی در عهد پیمان با خدا الف(توضیح دهید مراقبت  -26

................................................................................................. .............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

به ) پاسخ سوال قسمت الف ( ب(امام خمینی بر مبنای همین تحلیل  ضیح دهید. الف(دینداری بر چند پایه استوار است؟ تو -27

 9 مسلمانان جهان چه سفارشی می کنند؟

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

بگو اگر خدا را دوست دارید (31 –آل عمران (َو اللَُّه َغُفوٌر رَِّحيم ُذنُوَبكمُ  ِفْر َلكمُ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعونِى ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َو يَ غْ با توجه به آیه :  -28

 9 ؟.از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

 به سواالت پاسخ دهید: الف( این آیه بیانگر کدام یک از آثار محبت به خداست؟          

 در این باره بنویسید. )ترجمه حدیث( ب(یک حدیث از امام صادق ع         

 ج(خداوند شرط اصلی دوستی با خود را چه می داند.        

 12مطابق آیین یهود و مسیحیت پوشش و حجاب در بین زنان چگونه بوده است؟  -29

 

 
 

 

 ع نمراتمج


