
 نمره سؤال ردیف

 (غ/ ص )  .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید 1

 .فرمودمکرر میخود حدیث ثقلین را در روزهای آخر عمر  (ص)اسالم  پیامبر  .1

 .وداز مصادیق دریافت و ابالغ وحی ب( ص)در دامان رسول گرامی اسالم  (ع) شیوۀ تربیت امیرالمؤمنین .2

 .مربوط به نیاز انسان به شناخت هدف زندگی است« چگونه زیستن»سؤال  .3

 .مؤید استمرار و پیوستگی در دعوت پیامبران است« انّا معاشر االنبیاء ان نکّلم الناس علی قدر عقولهم»حدیث  .4
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 2

اشاره ( ص)های رهبری پیامبر اسالم به کدام یک از ویژگی« یکونوا مؤمنینلعّللک باخٌع نفسک ااّل »عبارت قرآنی  .1

کند؟می

 آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشان دهندۀ چیست؟ .2

 های اعجاز معنوی قرآن کریم اشاره دارد؟عدم تعارض و ناسازگاری به کدام یک از جنبه .3

شود؟کدام ویژگی دین مبین اسالم انجام می توسط فقیهان با توجه به« چگونگی تأمین امنیت»تعیین  .4

صحبتی با ایشان در هم( ص)ت پیامبر اسالم شیوۀ معمول اطرافیان یک رهبر برای تقرب به او چیست و عدم معیّ  .5

 در چه اموری بود؟
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 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 3

آمد برای آگاهی مردم خواند و ا شتاب به سوی مسجد میکدام آیه را در حالی که ب( ص)پیامبر گرامی اسالم  .1

هایی برای او در این آیه بیان شده است؟ مصداق آن کیست و چه ویژگی

 .های اعجاز لفظی قرآن کریم را بیان کنید چند مورد از جنبه .2

چه؟ یعنی« هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است» .3

و معرفی امام زمان هر یک مربوط به کدام مورد از روایات « المؤمنین من انفسهمیا ایها الناس من اولی ب»عبارت  .4

است؟( ص)مربوط به جانشینی پیامبر اسالم 

(نام پیامبر -نام معجزه)پیامبران اشاره دارد؟ به کدام یک از معجزات « و اُبرئ االکمه و االبرص »عبارت قرآنی  .5
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آزمون پروردگار جهانیان(2)دین و زندگی : درس سؤاالت به نام

دبیرستان غیر دولتی پسرانه فجر دانش

  : نام و نام خانوادگی

40/04/99:     تاریخ آزمون   

صبح  04/04: ساعت شروع آزمون دهمیاز: کالس علوم انسانی: رشته   

دقیقه 04: مدت زمان آزمون 99-00 سال تحصیلی  -  نوبت اول   
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بن حکم دلیل ارسال رسل، و عامل باالتر رفتن رتبۀ انسان در دنیا و  خطاب به هشام( ع)در روایتی از امام کاظم  .6

آخرت چه چیزی عنوان شده است؟

 است؟( ص)های پیامبر اکرم یعنی چه؟ و این قاعده در راستای کدام مورد از مسئولیت« نفی سبیل»قاعده  .7
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.گزینه صحیح را در پاسخ سؤاالت زیر عالمت بزنید 4

ای از بزرگان سایر ادیان الهی معرفی کرد و چه خواستهدر هنگام دعوت، خود را چگونه ( ص)پیامبر گرامی اسالم  .1

داشت؟

 .به تعلیم قرآن و اسالم بپردازند -آورندۀ دین جدید و همراه با رهبران مذهبی( الف

 .سالم بپردازندبه تعلیم قرآن و ا -ادامه دهنده راه همۀ انبیاء و تمام کنندۀ کار آنان( ب

 .به وعدۀ تورات و انجیل ایمان بیاورند -آورندۀ دین جدید و همراه با رهبران مذهبی( ج

 .به وعدۀ تورات و انجیل ایمان بیاورند -ادامه دهنده راه همۀ انبیاء و تمام کنندۀ کار آنان( د

بشری است از دقت در پیام  در اجتماع ههای قوانین تنظیم کنندمفهوم خاصیت انطباق و تحرک که از ویژگی .2

آید؟کدام مورد به دست می

شرع لکم من الدین ما وّصی ( بالضرر و ال ضرار فی االسالم  ( الف

 وا فیهاقیموا الّدین و التتفّرق( د          اّن الّدین عندهللا االسالم  ( ج

های رسالت مبّین کدام یک از مسئولیت« شیوۀ عمل کردن به قوانین الهی»و « اجرای قوانین الهی»به ترتیب . 3

 است؟

والیت معنوی   -مرجعیت دینی( ب                        والیت ظاهری      -مرجعیت دینی( الف

 والیت معنوی -والیت ظاهری( د                    مرجعیت دینی             -والیت ظاهری( ج

 ارتقاء اعتقادات دینی با دانش و استدالل چه اثری در حفظ وحدت مسلمانان دارد؟. 4

 .شوداز اهانت و توهین به مقدسات سایر ادیان جلوگیری می( الف

 .شوددفاع با این روش از همۀ مظلومان جهان موجب وحدت آنان می( ب

 .باشدساز وحدت شیعیان میگردد که زمینهسلمانان احراز میبرتری ما نسبت به سایر م( ج

 .سازدبیان اعتقادات به نحو صحیح و دفاع منطقی از آنها دلها را به یکدیگر نزدیک می(د

 .ها استفطرت مشترک انسان...... نماید که این امر معرفی می...... خداوند اسالم را . 5

 مولد –آخرین دین الهی ( د        مولد   -تنها دین الهی( ج             مولود  -تنها دین الهی( ب           مولود   -آخرین دین الهی ( الف
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و عصمت در .... به ترتیب مربوط به عصمت در « هموار کردن راه هدایت»و « جلب اعتماد مردم به دین الهی» .6

.است...... 

 اجرای فرمانهای الهی –تعلیم و تبیین دین  (دریافت و ابالغ وحی  ب –تعلیم و تبیین دین ( الف

 تعلیم و تبیین دین  -و ابالغ وحی دریافت ( دریافت و ابالغ وحی   د –اجرای فرمانهای الهی( ج

5/0 

 11 99 دی -سیدمهدی میرهاشمی 

 پاسخنامه ردیف

 (غ/ ص )   1

درست .1

نادرست .2

نادرست .3

 نادرست .4

پاسخ کوتاه  2

 کوشی و دلسوزی در هدایت مردمسخت .1

.گوی نیازهای مردم باشدتواند پاسخبخشی از تعلیمات پیامبر قبلی اکنون نمی .2

 درونی در عین نزول تدریجیانسجام  .3

 وجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابتت .4

 حرامی مانند غیبت کردناعمال  –بازگویی عیب دیگران  .5

پاسخ کامل  3

در حال رکوع دارند و که به خدا ایمان آورده نماز را برپا میهستند ؛ ولی مردم کسانی ( ع)علی امام  –آیۀ والیت  .1

.دهندزکات می

د اختصارساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجو  .2

-آفریند و برای وصول به ان هدف، هدایت میآفریدگار جهان حکیم است و هر موجودی را برای هدفی معین می .3

.فرماید
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جابرحدیث  –حدیث غدیر  .4

برص گرفته توسط حضرت عیسی  .5 مادرزاد و (ع)شفا دادن کو

پیام الهی  .6 تر بودن عقلکامل –تعقل بندگان در

قاعدۀ نفی »خواهد که سلطۀ بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آنها نروند؛ این حکم قرانی را منان میقرآن کریم از مؤ  .7

 (والیت ظاهری)قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی اجرای  –. گویندمی« سبیل

گزینه صحیح  4

 د .1

    الف .2

 ج .3

 د .4

 ب .5

 الف .6
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