
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: درس دهم دینی دهم

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

اگر شخص روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، ..................  1

وقتی به حد َترخُّص برسد، باید روزه  خود را افطار نماید. از ابتداي مسافرت می تواند روزه  خود را افطار نماید.

بنابر احتیاط واجب باید هشت فرسخ طی کند تا روزه اش را افطار کند. نمی تواند روزه  خود را بخورد و باید آن را ادامه دهد.

در  ارتباط با اثرات نماز، «دور شدن از بی نظمی در زندگی» و «کم تر متمایل شدن به کسب درآمد حرام» به ترتیب  ..................  و   2
..................  است.

علت کوشش در انجام به موقع نماز- علت رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

علت کاهش آلودگی ظاهري- علت غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

معلول کوشش در انجام به موقع نماز- معلول رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

معلوِل کاهش آلودگی ظاهري- معلوِل غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار.

وظیفۀ شخص روزه داري که به مسافرت رفته و سفر او کم تر از چهار فرسخ شرعی است و فرزندي که با نهی پدر و مادر به سفري رفته و  3
آن سفر بر او واجب نبوده، به ترتیب چیست؟

نباید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد باید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد

باید روزه بگیرد - نباید روزه بگیرد  نباید روزه بگیرد - باید روزه بگیرد

کدام یک مصداق کامل تمرین صبر و پایداري در برابر خواهش هاي دل است و میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ، به چه  4
چیزي بستگی دارد؟

روزه – تسلط انسان بر خود و خودنگهداري و تقوا نماز – تسلط انسان بر خود و خودنگهداري و تقوا

روزه – خودشناسی و اعتماد به نفس نماز – خودشناسی و اعتماد به نفس

فایده و تأثیر نماز به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شد؟ (با تغییر)  5

تقوا - تسلط بر خویش و خودنگهداري تقوا - تداوم و دقت و توجه ما

دوري از گناه - تسلط بر خویش و خودنگهداري دوري از گناه - تداوم و دقت و توجه ما

به بیان پیامبر اکرم (ص)، عدم پذیرش نماز و روزه انسان، معلول .................. است و طبق سخن امام صادق (ع) جایگاه پدر و مادر در قبول  6
نماز و روزه از سوي خداوند چیست؟

غیبت کردن ـ ناتوانی عوامل برانگیزاننده به سوي گناه

غیبت کردن ـ فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند [هرچند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند] نمازش از سوي خداوند پذیرفته نیست.

خشم به پدر و مادر ـ فرزندي که از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند [هرچند والدین در حق او کوتاهی کرده باشند] نمازش از سوي خداوند پذیرفته نیست.

خشم به پدر و مادر ـ دوري از گناه و منکر

کدام یک دربارة احکام روزه می تواند صحیح باشد؟  7

اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفري برود که بر او واجب بوده است، باید نماز را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

کسی که غسل جنابت بر او واجب است اگر سهل انگاري کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، نمی تواند روزه بگیرد.

اگر شخص بیمار بعد از ماه رمضان سالمتی خود را باز یابد و تا رمضان آینده عمداً قضاي روزه را نگیرد، کفاره بر او واجب می شود.

اگر مسافري که صبح حرکت کرده است، بعدازظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند برسد،نمی تواند در آن روز روزه بگیرد.
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کدام یک از افعال نماز، به ترتیب موجب می شوند که انسان به راه هاي انحرافی دل نبندد و در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته  8
یا راه را گم کرده اند، قرار نگیرد؟

صادقانه گفتن  «اِهِدنا الّصراط الُمسَتقیم»  - با توجه گفتن  «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین» 

صادقانه گفتن  «اِهِدنا الّصراط الُمسَتقیم»  - مداوم گفتن  «اِهِدنا الّصراط الُمسَتقیم» 

مداوم گفتن  «غیر المغضوب علیهم»  - با توجه گفتن  «غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین» 

مداوم گفتن  «غیر المغضوب علیهم»  - مداوم گفتن  «اِهِدنا الّصراط الُمسَتقیم» 

در حدیث امام علی (ع) پیرامون حقیقت تقوا، منظور از «اسب» چیست و سوارکارانی که بر اسب هاي چموش و لجام پاره کرده سوارند،  9
چه عاقبتی دارند؟

نفس - به بهشت می روند. گناه - به بهشت می روند. گناه - در آتش می افتند. نفس - در آتش می افتند.

در چه صورت، یک نمازگزار حقیقی نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدریج فاصله می گیرد؟  10

در هنگام تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته و به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نکند.

در هنگام رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشد و به راه هاي انحرافی دل نبندد.

شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کرده و به کسب درآمد از راه حرام متمایل نشود.

نماز را سخیف نشمرده و نسبت به آنچه می گوید و انجام می دهد، درك صحیح داشته باشد.
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