
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات و احادیث

1 

2 

3 

 

 های دین اسالم است؟ یک از ویژگی نشانگر کدام« احلَ اهلل البیع و حرّم الرّبا»عبارت قرآنی 

 دهد؟ چه کسانی قرار می  مسئولیت پیامبری را بر عهدۀ وندخدا« اهلل اعلم حیث یجعل رسالته»عبارت قرآنی  توجه بهبا

 ی زیر به سواالت پاسخ دهید: آیه شریفهبا دقت در 

 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»

 الف( آیه را ترجمه کنید.

 ب( پیام آیه را بنویسید.

5/0 

5/0 

1 

 های صحیح و غلط را مشخص کنید. گزاره

 / غ( )صدهد.  کند و بایدها و نبایدها را تشخیص می انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر میالف(  4

 )ص / غ( باشد. می« موزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات»های محتوایی قرآن کریم  ب( از ویژگی

 )ص / غ(گویند.  می« والیت معنوی»والیت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ج( 

ی  امام علی )ع( با الگو قرار دادن سیره و روش پیامبر اکرم )ص( عدالت و مبارزه با تبعیض و نابرابری را سرلوحهد( 

  )ص / غ(کار خود قرار داد. 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 های صحیح و غلط را مشخص کنید. گزاره

 ................... است.های انسان قدرت ................ و  یکی از سرمایه( الف 5

 شود. ها فرستاده است که از آن به ................ تعبیر می خداوند فقط یک ................. برای هدایت انسان (ب

 های اعجاز قرآن کریم یکی ............... و دیگری .................... است. جنبه( ج

 شد. کرد و مانع ..................... آنان در جامعه می ................ دفاع میرسول خدا )ص( در همه حال از موقعیت .. د(

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 در ارتباط است؟ )ب(با گزینه های ستون  )آ(کدام یکی از گزینه های ستون 

6  

 ی عمل ی اسالم در حیطه برنامه -1      الف( پویایی و روز آمد بودن دین اسالم                          

 نیاز ثابت -2    ت                        ب( مقررات ویژه برای صادرات و واردا

 اختیارات حاکم نظام اسالمی -3داری  ج( کسب فضایل اخالقی مانند امانت

 عامل ختم نبوت -4   د( داد و ستد با دیگران                                                    

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 1 الف( اسالم                                             ب( معجزه 7

 2از 1صفحه ی 

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

 دهم انسانییاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

  نوبت اولترم  پایانآزمون 

دین و زندگینام درس: 

 

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 

 (بستون ) ستون )آ(



 

 

 

 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 بدهید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه 

8 

9 

10 

11

 به ترتیب مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟« چگونه زیستن»و « ی زندگی پس از مرگ آگاهی از نحوه»

 معصوم نباشد، چه پیامدی خواهد داشت؟« تعلیم و تبیین دین»اگر پیامبری در مقام 

)ع( در حدیث ثقلین بیان فرمودند، بنویسید.دو مورد از نکاتی را که پیامبر اکرم )ص( در ارتباط با قرآن و اهل بیت 

 کرد؟ چگونه عدالت را میان مسلمانان برقرار می )ص( پیامبر اکرم

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 بدهید. تشریحیبه سواالت زیر پاسخ 

12 

13 

14 

15

16 

 چرا پاسخ به نیازهای برتر انسان، باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد؟

 پیامبراکرم )ص( از نوع کتاب و علم و فرهنگ بود؟ی  چرا معجزه

 مورد( 2برای حفظ همبستگی و وحدت میان مسلمانان، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ )

 ی مقام امامت را معرفی کند؟ تواند فرد شایسته چرا تنها خداوند می

 ی و روش های رسول خدا )ص( در رهبری را بنویسید. چهار مورد از سیره

1 

1 

1 

1 

2 

 2از 2صفحه ی 


