
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  احادیث و آیات 

1 
ه کدامیک از جنبه های اعجازی قرآن کریم ب ﴾ اكَِثيًاااْخِتَلفًااِفيهِاالََوَجُدواااللَّهِااَغْيِااِعنْدِااِمنْااكَانَااَولَوْااالُْقرْآنَاايَتََدبَُّرونَااأَفََلا ﴿ ی آیه

 اشاره دارد؟
5.0 

 1 از پیامبر اکرم )ص(، بیانگر چه مفهومی است؟«  جاهليةًااميتةًااماتَااهمانُاَزاامامَااِااْفاعِرايَااملاواماتَاانْامَا»  حدیث 2

 5.20 پیشنهادی قرآن کریم برای رسیدن به عزت چیست؟راه  ﴾...ااَجِميًعااالِْعزَّةُاافَلِلَّهِااالِْعزَّةَاايُِريدُااكَانَااَمن ﴿با توجه به آیه ی  3

4 
هدف  یک ﴾...اَورَْحَمةًااَمَودَّةًاابَيْنَكُمْااَوَجَعَلااإِلَيْهَاالِتَْسُكنُوااأَْزَواًجااأَنُْفِسُكمْااِمنْاالَُكمْااَخلََقااأَنْااآيَاتِهِااَوِمنْام ﴿با تفکّر در آیه ی شریفه ی 

 برای تشکیل خانواده بیان کنید.
5.20 

  .کنید مشخص را زیر های جمله بودن نادرست یا درست 

 5.0 به گونه ای است که فقط از امور معنوی و رابطه ی انسان با خدا سخن می گوید.جامعیّت قرآن کریم  0

 5.0 پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایه ی عدل بنا کنند. یکی از اهداف ارسال 6

 5.0 منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش برای یاری امام می داند و این ایّام را تنها با دعا و ندبه سر می کند. 7

 5.0 انجام شود، باطل است.طبق مقررات اسالمی رضایت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور  8

  .کنید تکمیل مناسب های کلمه با را زیر های جمله 

 5.0 ................... می گویند. آنه راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده، همان ................... است که ب 9

 5.0 همیشگی است، وجود ................... نیز کنار آن همیشگی است. ...................بر اساس حدیث ثقلین، همانطور که  15

 5.0 .. می شود.در دوره ی غیبت، امکان حکومت و ................... امام زمان )عج( نیست، بنابراین بهره مندی از ایشان منحصر به ................. 11

حضرت علی )ع( ضمن بیم دادن مسلمانان از عاقبت رفتارشان، فرمود : پس از من زمانی فرا می رسد که چیزی پوشیده تر از  12

 ................... و آشکار تر از ................... نباشد.
5.0 

 5.0 استوار است. تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایه ی ................... و ................... 13

  .دهید کوتاه پاسخ زیر های سؤال به 

 5.0 چه عواملی سبب شد بنی امیه بر تخت سلطنت سوار شود؟ 14

 2از  1صفحه ی 

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

 و تجربی دهم ریاضییاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت دوم ترم پایانآزمون 

 2دین و زندگی نام درس: 

 دکتر فخرالدین مرشدی نام دبیر:

 13/1331 /11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
 

 5.0 دو مورد از اقدامات ائمه )علیهم السّالم( را در راستای مرجعیت دینی بیان کنید. 10

 5.0 با توجه به کتاب های حدیثی اهل سنت، ایشان چه عقیده ای نسبت به امام مهدی )عج( دارند؟ 16

 1 ولی فقیه کیست؟ 17

 5.0 بر سخن امیرالمؤمنین )ع(، چرا نباید بنده ی کسی مثل خودمان باشیم؟ بنا 18

  کشف ارتباط 

19 

هریک از موارد سمت راست با یک مورد در ستون سمت چپ در ارتباط است.آنها را به هم وصل کنید. ) دو مورد اط ستون سمت 

 چپ اضافی است (

 جعل یا تحریف حدیث بر اساس غرض های شخصی الف( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم )ص((1

 ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان  ب( (تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث2

 به انزوا کشیدن شخصیت های اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر )ص(پ(  (تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت3

 قرآن مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان ت( تفسیر و تعلیم آیات 

ث( برجسته شدن جایگاه افرادی که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای  

 اسالمی دور بودند.
 

1.0 

  ات زیر را تعریف کنید.اصطالح 

 5.0 : شیعه 25

 5.0 : عزّت 21

  .دهید کامل پاسخ زیر های سؤال به 

 1 تواند پاسخ صحیحی به سؤال های اساسی و نیازهای برتر انسان بدهد؟چه کسی می  22

 1 در برنامه ی دین ) اسالم (، در عرصه ی عمل از انسان چه چیزی خواسته می شود؟ ) دو مورد (  23

 1 مانند انتخاب مرجع تقلید باشد؟نمی تواند چرا انتخاب ولی فقیه  24

 1 تعریف کنید و بگویید پس از رسیدن به آن ها چه احساسی به انسان دست می دهد؟تمایالت عالی را با ذکر مثال  20

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 اعجاز محتوایی قرآن کریم –انسجام درونی در عین نزول تدریجی 

2 
 هرکس در زندگی، امام زمان خود را نشناسد، در جاهلیّت زندگی کرده و به مرگ جاهلی نیز می میرد.

3 
 روی آوردن به خداوند

4 
 با همسر ) لِتَسْکُنوا إِلیها ( اُنس

5 

این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطه ی انسان با خدا سخن نمی گوید، بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان،  – نادرست

 مسئولیت های اجتماعی و رابطه ی وی با انسان های دیگر نیز سخن می گوید.

6 
 درست

7 
 معنا نیست که تنها باید با ندبه و دعا و گریه سر کرد.آماده بودن به این  – نادرست

8 
 درست

9 
 اسالم - دین الهی

11 
 معصوم _ قرآن

11 
 والیت معنوی – والیت ظاهری

12 
 باطل - حق

13 
 مقبولیت - مشروعیت

14 
 سرپیچی از دستورات  امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان

15 

 تعلیم و تفسیر قرآن  -1

 و سیره ی پیامبر )ص(حفظ سخنان  -2

 تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو -3

16 
بر اساس کتاب های حدیثی اهل سنت، امام مهدی )عج( از نسل پیامبر )ص( و حضرت فاطمه زهرا )س( است که هنوز به دنیا نیامده 

 است.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 2 دین و زندگينام درس: 

  محمدفخرالدین مرشدیآقای نام دبیر: 

 00/1089 /01 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  09:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

17 
به اجرا در می از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد، عهده دار حکومت می شود و قوانین الهی را در جامعه 

 می گویند.« ولی فقیه » آورد، به فقیهی که این مسئولیت را بر عهده دارد 

 زیرا خداوند ما را آزاد آفریده است. 18

19 

 حدیث بر اساس غرض های شخصیحمل یا تحریف  -الف -1

 تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان -ت -2

 ورود جاهلیّت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان  -ب -3

 ) دو مورد باقی مانده مربوط به ارائه الگوهای نامناسب است (

 اکرم )ص(، امیرالمؤمنین علی )ع( را جانشین پیامبر )ص( می داند و از او پیروی می کند.مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر  21

 است.« تسلیم نبودن » و « نفوذ ناپذیری » عزّت به معنای  21

22 

 کسی که :

ه او داشتآگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی  -1

 باشد.

 همچنین بداند که انسان ها پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست. -2

23 

 در حیطه ی عمل، از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تا :

 با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند. -1

 اخالقی مانند عفّت، راستگویی و امانتداری را کسب نماید و از رذائل اخالقی مانند ظلم و نفاق دوری کند.فضایل  -2

 جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید. ) دو مورد کافی است ( -3

24 

خاب ای خود ولی فقیه انتانتخاب ولی فقیه نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد؛ یعنی نمی شود که هرکس به طور جداگانه بر

 پراکندگیکند؛ زیرا اداره ی جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکانپذیر است در غیر این صورت هرج و مرج و تفرقه و 

 پیش می آید و این یک امر روشن و بدیهی در تمام نظام های سیاسی دنیاست.

25 
، عدالت، شجاعت و ... که مربوط به روح الهی و معنوی انسان هستند.ما با رسیدن به این تمایالت عالی و برتر، مانند تمایل به دانایی

 تمایالت احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آن ها لذت می بریم.

 امضاء:  محمدفخرالدین مرشدی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم : 
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