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 بارم پرسش ها ردیف

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. الف

 دائمی و مستمر آن است......... ............................الزمه ماندگاری یک پیام،  .1

 آنان بستگی دارد......... ............................و ........ ............................میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت به  .2

 را با وجود امامان تمام و کمال گردانیده است......... ............................خداوند نعت  .3

افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام را از قرآن و روایات به دست  .4

 نامیده می شود......... ............................آورند 

 و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست. پیوند زن، ثمرة ........ ............................ .5
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 یا نادرست بودن جمالت زیر را با )ص / غ( مشخص کنید.درست  ب

 مربوط به نیاز برتر شناخت هدف زندگی است. )          (« چگونه زیستن » پرسش  .6

 (       ذ خارق العاده قرآن در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است. )   واعجاز محتوایی، سبب نف .7

 زیارت جامعة کبیره یکی از منابع معرفتی شیعه است که در مورد امام شناسی سخن گفته است. )        ( .8

 جامعه مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست. )          ( .9

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. پ

 والیت معنوی: .11

 طاغوت: .11
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مورد  2)الف( به کدام مورد ستون )ب( مرتبط است. )تذکر: کشف ارتباط هر یک از موارد ستون  ت

 ستون )ب( اضافی است.(

 ب  الف

 ( تعلیم و تفسیر قرآن کریم.فال (   )  در رهبری جامعه است. )ص(جزو موارد سیره پیامبر .1

 عدالت گستری. (ب (    ) از چالش های سیاسی، اجتماعی عصر امامان. .2

 پ( مبارزه با فقر و محرومیت. )    ( دینی.از اقدامات مربوط به مرجعیت  .3

 ت( ارائه الگوهای مناسب. )    ( از خصوصیات جامعه مهدوی. .4

 استقامت و پایداری در برابر مشکالت.ث(  )    ( از وظائف رهبر )ولی فقیه( .5

 ج( رشد اخالقی و معنوی. )    ( از مهم ترین برنامه ها در مورد تشکیل خانواده. .6

 استقالل کشور.چ( حفظ   

 ح( تقویت عفاف و پاکدامنی.  
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         خرداد ماهنوبت امتحانی:   2متوسطه  حنانممتاز دبیرستان    ش داوطلب:

   ریاضی و تجربی رشته:                   و نام خانوادگی: نام

 1396-97سال تحصیلی                               باباییآقای  نام دبیر:          2دین و زندگی  درس:آزمون 

 صبح 11:31ساعت امتحان: 

 دقیقه   75وقت امتحان:  

 11/13/97 تاریخ امتحان: 

  2سوال:  صفحهتعداد 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران 6اداره آموزش و پرورش منطقه 
 محل مهر یا امضاء مدیر



 

 

 1/3/97تاریخ :                                                                       و تجربیرشته: ریاضی                                       2دین و زندگیدنباله پرسش های امتحان درس: 

 بارم پرسش ها 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ث

 با توجه به آیه والیت چیست؟ )ع(در مورد والیت حضرت علی )ص(اعالم عَلَنی پیامبردالیل  .13

 اشاره نمائید. )ع(یژگی های برجستة حضرت امام علیاز فضائل ومورد  2به  .14

 ید.حدیث زیر را تکمیل نمائ .15

 «ابداً. ........ .......................تی اهل بیتی ما اِن تَمَسَّکُتم بِهما لَنْ رو عت........ .......................اِنّی تارکٌ فیکم الثقلین » 

طراحی شده بود را بیان  )ص(کومت اسالمی که بر مبنای امامت توسط پیامبرحدستاورد خروج نظام  .16

 کنید.

 مبارزه می کردند؟ توضیح دهید. امامان بزرگوار در راستای مجاهده ظاهری از چند جهت .17

 چیست؟ سلسلة الذهباز بیان حدیث  )ع(مقصود امام رضا .18

 در قبال فرزند بزرگوارشان چه بود؟ )ع(وظائف امام حسن عسکری .19

چیست؟ و به چه  «لَقَدْ کَتَبنا فی الذَّبور مِنْ بعد الذِّکرِ اِنّ االرض یَرِثُها عبادی الصالحونوَ»مفهوم آیه  .21

 موضوعی اشاره دارد؟

 در طول تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟عه شیعه از نظر جامعه شناسان پویایی جام .21

چرا حال کسی که از امام خود دور افتاده سخت تر از حال یتیمی است که  )ص(طبق فرمایش رسول اکرم .22

 پدر از دست داده است؟

 مرجع تقلید نیست؟چرا انتخاب ولی فقیه مانند انتخاب  .23
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 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. ج

 از رشد اخالقی و معنوی در اهداف ازدواج به چه معناست؟منظور  .24

 آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است؟ چرا؟ .25

قرآن کریم و سیره معصومین چه راه هایی را برای تقویت عزت نفس پیشنهاد فرموده اند؟ به ذکر یک  .26

 اشاره نمائید.حدیث 

 کارگزاران نظام اسالمی چه کسانی هستند و چه وظیفه ای در قبال رهبر جامعه اسالمی دارند؟ .27

 را توضیح دهید. )ع(منظور از تَقّیه چیست؟ و شیوه مبارزه امام سجاد .28
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