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نام و نام خانوادگی :
نام پدر:
نام دبیر :فاطمه صفری نیا
شماره صندلی :

اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
مدیریت آموزش و پرورش بویین زهرا
دبیر ستان .....
امتحان نوبت دوم (خرداد )

ردیف

الف

نام درس:دین و زندگی 1
پایه و رشته تحصیلی  :دهم تجربی
تاریخ امتحان 69/3/ .. :
زمان پاسخگویی 57 :دقیقه

«سواالت »
نقطه چین ها را با کلمات مناسب پر

بارم

کنید .

 -1بهشت  ............در(دروازه ورود) دارد.
 -2اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد ،روز ه اش…………………… .است.

1

 -3تند روی در آراستگی از نظر قران  ..................نامیده شده و کاری جاهالنه است.
--4نامه عمل نیکوکاران را به دست  .........و نامه عمل بدکاران را به دست .........آنها می دهند.
1

-7پیام آیه زیررابنویسید.
یُنَبَّؤُا ااالنسانُ َیو َم ٍئذ ابما قَدَّ َم َو ا َ َّخ َر (قیامت )13

ب

عبارات درست وغلط را مشخص کنید.
-9اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند؛ مثال دروغی را به خدا نسبت دهد ،کفاره
جمع بر او واجب می شود

1

-5پاداش بسیاری از اعمال ،مانند شهادت در راه خدا ،در دنیا امکا ن پذیر می باشد.

«به سواالت زیر جواب کوتاه دهید».
 -8نفس لوامه را تعریف کنید.

./7

ج
 -6چه اعمالی تأثیر نماز را از بین می برند ؟

1

 -11برترین اسو ه ها و الگو های مسلمانان کیست ؟

1

 -11راز رانده شدن شیطان از درگاه الهی چه بود ؟

1
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« به سواالت زیر جواب کامل دهید »

د

 -12نظر منکران معاد درباره مرگ را بنویسید.
1
 -13چرا زندگی انسان در دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را نمی دهد؟.
1
 -14مراقبت از عهد را توضیح دهید.

1

 -17رسول خدا در منزل ،اوقات خود رابه چند قسمت تقسیم می کرد آنها را بنویسید..

1/7

 -19شرایط توکل حقیقی را بنویسید .

1

 -15راه های افزایش محبت به خدا را بنویسید ( 4مورد)

1

 -18نظر ادیان الهی را درباره پوشش و حجاب بنویسید .

1

 -16چرا استفاده از چادر برای پوشش زنان اولویت دارد ؟

1

-21مسافر از نظر احکام اسالم با چه شرایطی باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد (.دو شرط را
بنویسید )

1

« موفق و پیروز باشید »
نمره شفاهی:
جمع نمره به عدد و حروف:

نمره کتبی :

نام و نام خانوادگی دبیر:

امضاء-تاریخ

19

نمره به عدد و حروف پس از تجدید نظر:
نام و نام خانوادگی :

امضاء-تاریخ

