
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم : موفق باشید                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1 .است ................. و .................. انسان در اختالف منشأ 1

 1 شیطان ...................... و ......................... است و جز این راه نفوذ دیگری ندارد.کار  2

 1 ها نشانی بر .................... است.ترین دشمن تو همان ................. که در درون توست و غایتمندی پدیدهدشمن 3

4 
.................... و ...................... بوده و بعد از معین کردن آن به رعایت ........... ماموریت « حدود پوشش»مشخص کردن 

 ایم.دعوت شده
5/1 

 1 ها و عوامل رشد درونی انسان را نام ببرید؟دو مورد از سرمایه 5

 2 های تقویت دوستی خود با خداوند را نام ببرید.چهار مورد از راه 6

 5/1 .را توضیح دهید« عهد بستن با خدا»مسیر قرب الهی، اقدامات الزم برای گام گذاشتن در از  7

8 
با اینکه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح )ع( به صورت یک امر پسندیده مطرح شده است، برخی جوامع 

 اند. به نظر شما، عّلت آن چیست؟توجهمسیحی نسبت به این موضوع بی
1 

 2 با پایه های دینداری را توضیح دهید.« ال اهلل اال اهلل »ارتباط  9

 5/1 را توضیح دهید.« قراردادی»از میان روابط میان عمل و پاداش و کیفر که سه گونه است، رابطه  10

 5/1 را توضیح دهید.« اْلأُمُورِ  عَْزمِ مِنْ ذَِلکَ إِنَّ  َأصَابَکَ مَا عََلى وَاْصبِرْ»پیام آیه  11

 5/1 را شرح دهید.« لِلَّهِ حُبًّا أََشدُّ آمَنُوا وَالَِّذینَ اللَّهِ کَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ  أَنْدَادًا اللَّهِ  دُونِ مِنْ یَتَِّخذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»پیام آیه  12

 5/1 را توضیح دهید.« حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا»پیام حدیث نبوی  13

 2 برند را نام برده و توضیح دهید.تاثیر نماز را از بین میاعمالی که  14

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 دین و زندگی پایه دهمنام درس: 

 پورمسعود فتحی نام دبیر:

 02/1400 / 27 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 75مدت امتحان : 



 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نگاه و اندیشه 1

 دادن وسوسه کردن و فریب 2

 حکمت الهی  -نفسی است  3

 عفاف  -پیشوایان  -قرآن  4

 نفس اماره، شیطان 5

 فیلم های مناسب -استفاده از سخنرانیهای مذهبی -تفکر در آیات الهی، استفاده از مناجات و اشعار دارای حمد و ثنای خداوند 6

7 

بندد که خواهد در این مسیر قدم بگذارد، با خدای خود پیمان میمیکسی که راه رستگاری را که همان قرب به خداست، شناخته و 

آنچه خداوند برای رسیدن به یان هدف مشخص کرده است، یعنی واجبات الهی را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد؛ همچنین از 

 سازد، یعنی کارهای حرام اجتناب کند.انجام آنچه که ما را از این هدف دور می

 های مشرکانه قبل از حضرت مسیح )ع( و غفلت از دستورات دین مسیحیت.شت به سنتبازگ 8

9 

دارد به هر چه غیرخدایی است. « نه»اول اینکه این عبارت پایه و اساس بنای اسالم است. دوم، این عبارت دو بخش دارد: الف( یک 

وار است: الف( تولی: دوستی با خدا و دوستان او. ب( تبرّی: دارد به هر چه خدایی است. سوم، دینداری بر دو پایه است« آری»ب(یک 

 تر است.تر باشد، نفرت از باطل هم عمیقبیزاری از باطل و پیروان او. چهارم، هر چه دوستی با خدا عمیق

10 

پاداش حقوقی است قرارداد تعیین کننده پاداش و کیفر برای یک عمل است. در عبارت باال فرض کنید عمل، کار یک کارمند باشد و 

ای که در سازمان دارد، چه حقوقی داده شود و برای خطاهایش چه که دریافت می کند. این که برای هر کارمندی با توجه به رتبه

شود. این قرارداد قابل تغییر است. آنچه در این جا اهمیت ای؛ تعیین کننده قراردادی است که میان کارمند و کارفرما بسته میجریمه

 د تناسب میان عمل و پاداش و کیفر است تا عدالت برقرار شود.دار

11 

های موجود در مسیر بندگی، این آیه بر اهمیت تصمیم و عزم برای حرکت در مسیر زندگی  داللت دارد.  صبور بودن در برابر سختی

 های بااراده است. این آیه بخشی از توصیه لقمان به فرزندش است.از ویژگی انسان

12 

جز خداوند را، نباید در قل خود، کسی دیگر را قرار داد. ایمان به خدا تقدم دارد بر محبت به خداوند. در صورتی که فردی به خداوند 

حب و دوستی و عالقه به «. تولّی»شود، پس ایمان به خداوند به نوعی علت است برای ایمان آورده باشد محبت او به خداوند بیشتر می

قلب انسان، حرم »دارد. این آیه بیانگر تولّی با دوستی با خداست. این حدیث امام صادق )ع( که « ایمان به خداوند» خداوند ریشه در

 مفهوم است. با این آیه هم« خداست، در حرم خدا عیرخدا را جا ندهید.

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

 1399-1400سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی  کليد

 نام درس: دین و زندگی پایه دهم

 پورنام دبير: مسعود فتحی

 02/1400/  27تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح  00:09ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 



 

13 

از اقدامات الزم برای گام « به و ارزیابیمحاس»به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند. این حدیث به مفهوم 

مقدم است بر « رسیدگی به حساب خود»دهد که گذاشتن در سیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن در آن، اشاره دارد. حدیث نشان می

 «.رسیدگی به حساب توسط دیگران»

14 

ه پدر و مادر خود نگاه کند، هر چند والدین در حق (ناراحت کردن پدر و مادر: حدیث از امام صادق )ع(: فرزندی که از روی خشم ب1

 «نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست. -او کوتاهی و ظلم کرده باشند

شود، مگر اش قبول نمیهر کس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه»(غیبت کردن: پیامبر اسالم )ص( به ابوذر فرمود: 2

هر کس بخواهد بداند آیا نممازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند که »حدیث امام صادق )ع(: « د.ایک که فرد غیبت شده، او را ببخش

 «نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوری او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است.

 امضاء: نام و نام خانوادگی مصحح : مسعود فتحی پور            نمره20جمع بارم :


