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 بارم سواالت شماره

 پیام آیات زیر را بنویسید. 1

 (5/0). کفورا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اماالف( 

 (5/0) ترجعون. ما خلقناکم عبثا و أنکم الینا الأَفحسبتُم أَنب( 

 (1) أخرّ. یُنبو االنسان یومئذ بما قدّم ود( 

2 

  جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 2

 ص        غ                                            به دنبال اهداف دنیایی بودن بد و غیر ضروری است. -1

 ص         غ                               ها در اثر اختالف در نوع تفکر آنان است. ختالف اهداف انسانا -2

 ص        غ                                                  نهراسیدن از مرگ است. یکی از آثار انکار معاد، -3

 ص        غ        ی استعدادهای مادی انسان را در بر بگیرد. هدفی است که همه جامع ترین هدف، -4

 غ     ص                                                       انسان دارای دو بُعد روحانی و جسمانی است. -5

 ص        غ        کند. حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می ن به با ارزش بودن زندگی دنیوی وآقر -6

5/1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

 در دارد. ........... بهشت -1

 دارد. و یک جنبه ی ......... .......... ی  هر عملی یک جنبه -2

 بر انجام کاری است. ........... و .......... عزم به معنای -3

 است. ........... بعد از مراقبت نوبت -4

 انسان حرم خداست. ............ -5

 است. ....... و تقوا به معنای ....... -6

 است. شراب و هر مایع مستی آور ....... -7

5/2 

 صورت کوتاه پاسخ دهید. به سواالت زیر به  4

 معناست؟ برزخ به چه -1

 ارزش هر انسان به چیست؟ -2

 نام ببرید. استوار است؟ دینداری بر چند پایه -3

 دو فایده ی مهم نماز چیست؟ -4
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 بسمه تعالی

                              4ناحیهآموزش وپرورش شهرستان مشهد 

  2شعبه  -امام حسین )ع(  دخترانه دبیرستان

 انسانیدهم نوبت دوم دین و زندگی پایه آزمون  

 دقیقه 60 : مدت آزمون

 1 زندگیدین و  نام درس :

 

   1399/  03/ 08:    اریخت

 2 تعداد صفحات :

 7تعداد سوال: 

 .................: )به عدد(نمره 

 ............................... به حروف:نمره 

 نام خانوادگی : نام و

 شماره داوطلبی :

 خسروی نام دبیر:

 صبح 10ساعت شروع: 



 2 از 2 صفحه

 

 نمره 16جمع کل: 

  .موفق باشید

 

 صورت کامل پاسخ دهید. به سواالت زیر به 5

 نفس اماره را تعریف کنید. -1

 شرایط توکل حقیقی را بنویسید. -2

 آثار ما تاخر را با ذکر مثال تعریف کنید. -3

 توضیح دهید. محاسبه و ارزیابی برای چیست؟ -4

 مورد از نجاسات را نام ببرید. چهار -5

5 

 ( 12و  11درصد آخر )دروس  20سواالت اختیاری از  6

 ن چیست؟فلسفه ی حجاب از دیدگاه قرآ -1

 آراستگی به چه معناست و چند نوع است؟ -2

 تبرج به چه معناست؟ -3

3 

 درصد کتاب 80سواالت اختیاری از  7

 جزای اخروی را توضیح دهید.اداش و رابطه ی عمل با پ -1

 توضیح دهید. پایه و اساس بنای اسالم چیست؟ -2

 مقصود از کفاره ی جمع چیست به طور کامل بنویسید. -3
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 پاسخنامه

 الف(پیام آیات زیر را بنویسید.

 (5/0)انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا-1

 اشاره دارد به قدرت اراده و. اختیار انسان

 (5/0أَفحسبُتم أَنما خلقناکم عبثا و أنکم الینا ال ترجعون.)-2

 بیان اثبات ضورورت معاد در پرتو حکمت الهی

 (1قّدم و أخّر.)ُینبو االنسان یومئذ بما -3

 بیان آگاهی از اعمال در قیامت-1

 اشاره به آثار ماتقدم و ما تاخر در برزخ)ارتباط برزخ و دنیا(-2

 (1/5)جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.-ب

 غبه دنبال اهداف دنیایی بودن بد و غیر ضروری است.-1

 صاست.ختالف اهداف انسان ها در اثر اختالف در نوع تفکر آنان ا-2

 غیکی از آثار انکار معاد،نهراسیدن از مرگ است.-3

 غجامع ترین هدف،هدفی است که همه ی استعدادهای مادی انسان را در بر بگیرد.-4

 صانسان دارای دو ُبعد روحانی و جسمانی است.-5

 غقران به با ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند.-6

 (5/2)را با کلمات مناسب کامل کنید. جاهای خالی-ج

 (هشت) ....در دارد..بهشت......-1

 باطنی(-)ظاهری......و یک جنبه ی .........داردظاهریهر عملی یک جنبه ی.....-2

 (تصمیم-اراده)عزم به معنای..........و...........بر انجام کاری است.-3

 (محاسبه)بعد از مراقبت نوبت...........است.-4

 (قلب)............انسان حرم خداست.-5

 (نگهداری-حفاظت)تقوا به معنای .......و.......است.-6

 (نجس)شراب و هر مایع مستی آور .......است.-7

 (2)به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.د(

 برزخ به چه معناست؟-1

 حائل و فاصله بین دو چیز



 داردبه آنچه دوست ارزش هر انسان به چیست؟-2

 دو پایه تولی و تبریدینداری بر چند پایخ استوار است؟نام ببرید.-3

 ذکر و یاد خدا و دوری از گناهاندو فایده ی مهم نماز چیست؟-4

 (5)به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید.ه(

 نفس اماره را تعریف کنید.-1

گناه دعوت می کند و ازپیروی عقل و وجدان باز  عامل درونی که انسانها را برای رسیدن به لذتهای زودگذر دنیا به

 می دارد.

 شرایط توکل حقیقی را بنویسید.-2

 توکل کنیم. بر خداو با اخالص صرفا به لفظ نباشد بلکه از صمیم قلب -1

 تفکر،مشورت،تالش،انجام کار....-2

 آثار ما تاخر را با ذکر مثال تعریف کنید.-3

 همچنان باز می ماند آثار ماتاخر گویند مثل:ساخت مسجد یا ...به اعمالی که پرونده ی آنها بعد از مرگ 

 محاسبه و ارزیابی برای چیست؟توضیح دهید.--4

 برای شناخت میزان موفقیت و وفاداری به عهد و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت

 چهارمورد از نجاسات را نام ببرید.-5

 سگ و خوک،زنده یا مرده آنها-1

 آورشراب و هر ماع مستی -2

 کافر-3

 خون انسان وخون هر حیوانی که خون جهنده دارد و.....-4

 نمره( 3)(12و  11درصد آخر)دروس  20ی(سواالت اختیاری از 

 فلسفه ی حجاب از دیدگاه قران چیست؟-1

 تا زنان به عفاف شناخته شوند و مورد آزار و اذیت انسانهای آلوده قرار نگیرند.

 نوع است؟ آراستگی به چه معناست و چند-2

 به معنای مرتب و بهترکردن سر و وضع ظاهر و دو نوع است،ظاهری و باطنی

 تبرج به چه معناست؟-3

 زیاده روی و افراط در آراستگی به گونه ای که به خودنمایی بیانجامد

 )سه نمره(درصد کتاب 00ز(سواالت اختیاری از 



 م عمل،هر عملی دو جنبه ی ظاهری و باطنی داردتجساداش و جزای اخروی را توضیح دهید.رابطه ی عمل با پ-1

جنبه ی ظاهری آن از بین می رود و جنبه ی باطنی در نفس و روح انسان باقی می ماند و در آخرت به صورتهای 

 زشت یا زیبا مجسم می شود،صورتهای زیبا لذتبخش و صورتهای زشت دردآور هستند.

 پایه و اساس بنای اسالم چیست؟توضیح دهید.-2

 "ال اله اال هللا"که شامل یک نه و یک آری است؛نه به هر چه غیر خدایی است و آری به خدای یگانه. جمله ی

 مقصود از کفاره ی جمع چیست؟توضیح دهید.

اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه ی خود را عمدا با چیز حرامی باطل کند هم باید دو ماه روزه بگیرد و هم به 

 ه به آن کفاره ی جمع می گویند.شصت فقیر غذا دهد ک

 

 نمره 16جمع کل 

 موفق باشید


