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 دقیقه 70     مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه دومدوره 

 3 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
  

 شماره صندلی:                                                           نام و نام خانوادگی:                                        
 

 
 

 بارم متن سوال رديف

 آیات و احادیث. الف

 دارد؟در دين اسالم اشاره  به وجود كدام دسته قوانین)حديث  .1

 ( به كدام ضرورت تشکیل حکومت اسالمي اشاره دارد؟آية ) .2

 ( چه آينده ای در انتظار بندگان صالح خداست؟طبق آية ) .3

 اشاره دارد؟ )ع(( به كدام ويژگي امام عليحديث ) .4

 ( پیامبر برای چه كساني الگو است؟طبق آية ) .5

 ( را بنويسید.پیام حديث ) .6

 

كرده و بیان تکمیل را آية )جاهای خالي در  .7

 آيه به چه نامي مشهور است. ، اينكنید

 

25/0 

25/0 

25/0 

25/0 

5/0 

5/0 

 

1 

 مناسب پر کنید. کلمات یا عباراتجاهای خالی را با  ب

... ...............................................................اشاره به ويژگي . ،سال نازل شده 23آيه دارد و در طول  6000اينکه قرآن بیش از  .1

 از اعجاز محتوايي قرآن دارد.

 است.................... .........................در عصر غیبت منحصر به  زمان)عج( بهره مندی از امام .2

 به صورت واليت فقیه استمرار پیدا مي كند........... .......................................................... ،در عصر غیبت .3

 .انسان است.............. .............................روحیه شجاعت مربوط به تمايالت  .4

1 

 درست     نادرست                                          درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. ج

                                               شناخت هدف زندگي از نیازهای طبیعي است. .1

 مربوط به يکي از جنبه های اعجاز قرآن است. تحدی .2

 بلند مرتبه است. به معنایشیعه،  .3

 .نیستيک ولي الهي مختص مسلمانان  اعتقاد به ظهور .4

1 

 5 ادامه سواالت پشت صفحه 
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 کلمة مناسب را انتخاب کنید. د

 مي رسد. به انسان فرشتگان( -)پیامبران برنامة هدايت الهي توسط  .1

 مي نامند. فرهنگ( -)دین مجموعه افکار و عقايد و آداب و رسوم را  .2

 بوده است.به حکومت( آنان تمایل  –)دفاع از حقوق مردم مبارزه ائمه با حاكمان زمان خود به خاطر  .3

 گوش فرا مي دهد. (لوامه -)اماره انسان عزيز به ندای نفس  .4

1 

 مورد اضافی است(2کنید. ) مشخص هـ

 الف. نوجوان  اولین و برترين كاتب قرآن )     ( .1

 ب. مومن  )     ( )ع(عليمحتوی بخشي از خطبه های امام  .2

 )ع(. امام عليج  نزديک تر به آسمان )     ( .3

 . نیکوكاراند  فاقد عزت نفس )     ( .4

 . اكثر مجرمانهـ  

  . نهج البالغهو  

1 

  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. و

 دو عامل ختم نبوت را نام ببريد. -1 

 

 

5/0 

 طاغوت را تعريف كنید. -2 

 

 

 

5/0 

 دو اشکال به خاطر سپردن احاديث را بنويسید. -3 

 

 

5/0 

 دو ويژگي جامعه مهدوی را نام ببريد. -4 

 

 

5/0 

 عوامل پويايي جامعه شیعه را نام ببريد. -5 

 

 

 

5/0 

 را بنويسید. )عج(يک فايده اعتقاد به زنده بودن امام زمان -6 

 

 

 

5/0 

 همه مردم مهربان باشد؟ مطابق عهدنامه مالک چرا رهبر بايد با -7 

 

5/0 
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 نتیجه عملکرد نادرست كارگزاران چیست؟ -8 

 

 

5/0 

 دو راه تقويت عزت را بیان كنید. -9 

 

 

5/0 

 .ببريد نام را ازدواج اهداف از مورد دو -10 
 

 

5/0 

 4 زیر پاسخ کامل دهید. سواالتبه  ز

 گرفتن جامعه از زمان پیامبر انزوا و جايگاه برجسته سهم چه كساني بود؟با فاصله  -1 

 

 

 
 

 

 چرا امامان شیوه های مختلفي برای مبارزه با حاكمان انتخاب مي كردند؟ -2 

 

 
 

 

 يکي از وظايف رهبر را به دلخواه شرح دهید. -3 

 

 

 

 
 

 

 طور كامل توضیح دهید.چرا كلمه انسان در قرآن اختصاص به جنس خاصي ندارد؟ به  -4 

 

 

 

 

 16 جمع نمره 

نمره 

 کتبی)برگه(

 نام و نام خانوادگی مصحح: به عدد:

 به حروف: امضا:

نمره 

 بازبینی)برگه(

 نام و نام خانوادگی بازبین: به عدد:

 به حروف: امضا:
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 بارم كلید سوال رديف

  (25/0)اجرای احکام الهي .2 (25/0)قوانین تنظیم كننده .1 الف

 (25/0)دست خواهند گرفته را ب حکومت بر روی زمین .3

 (5/0)آنان كه به خدا و قیامت ايمان دارند و خدا را بسیار ياد مي كنند. .5 (25/0)علم بي كران .4

  (5/0)واليت خداست میسر مي شود. همانتجلي توحید با واليت امام كه  .6

  (25/0آيه تطهیر)هرمورد –يُطَهِرَكُم  –اَهلَ البیت  –اهلل  .7

3 

 واليت معنوی .2 تدريجي دروني در عین نزولانسجام  .1 ب

  (25/0)هر كدام عالي )برتر( .4 واليت ظاهری .3

1 

 1  (25/0درست)هر كدام  .4 نادرست .3 نادرست .2 نادرست .1 ج

 1  (25/0لوامه)هر كدام  .4 دفاع از حقوق مردم .3 فرهنگ .2 پیامبران .1 د

 1  (25/0)هر كدام هـ .4 الف .3 و .2 ج .1 هـ

 و
 عدم تعريف قرآن –وجود امام معصوم  .1

كساني كه فرمان مي دهند و قانون گذاری مي كنند  .2

 برگرفته از قرآن نیست. قوانین آنها اما

 امنیت كامل –عدالت گستری  .4 فراموشي –امکان جعل حديث  .3

 جامعه از واليت معنوی ايشان برخوردار است. .6 آينده سبز –گذشته سرخ  .5

 افزايش و انباشتگي مشکالت و ناكارآمدی حکومت .8 يکسانند.ون يا برادر ديني او بند ياور آفرينش با او چ .7

  (5/0)هر سوالانس با همسر  – جنسيپاسخ به نیاز  .10 درک خالق –شناخت ارزش خود  .9

5 

هم افرادی كه در انديشه و عمل از معیارهای اهل بیت پیامبر و جايگاه برجسته سوا سهم شخصیت های اصیل مانند انز .1 ز

 اسالمي دور بودند.

روش امامان به نسل های  –شود  سستبنای ظلم و جور بني امیه و بني عباس  –بماند  قياسالم با راستینتا تفکر  .2

 آينده معرفي شود.

 يکي از وظايف چهارگانه رهبر 130و  129ص .3

 بند بعد از تدبر در قرآن به طور كامل 149ص  .4

4 
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