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 شماره صندلی    

 

 1398/   10/    2    تاریخ امتحان:                  انسانیریاضی و  رشته:                   دهمیاز پایه:                           .............................................................................. خانوادگی:نام و نام 
 

 1  :صفحه     2   :صفحه تعداد                                صبح           :نوبت                                2دین و زندگی  نام درس:                                     استاد فرهنگیان  نام دبیر:

 نام مصحح:                                                              نمره با عدد:

 تاریخ و امضا:                                                         نمره با حروف:

 :                                          نمره تجدیدنظربا عدد:تجدید نظر نام مصحح

 و امضا:                                      نمره تجدیدنظر با حروف: نظر دتجدی تاریخ

 سؤاالت و پاسخ ها

 نمره) 1,5( الف) آیات :
 آیه ي شریفه ي : ( یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرسول، اذا دعاکم لما یحییکم)، چه موضوعی را به ما یادآوري می کند-1
 
 

 پیام آیه ي شریفه ي : ( ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله)، را بنویسید. -2
 

 

 نمره) 25/0نمره (  3,5) جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب
 دین به معناي .............................. و ........................... است . -3
 الزمه ماندگاري یک پیام ............................ و ........................... است . -4
 .......................... و آنان که قرآن را به خاطر می سپردند و حفظ می کردند ............................. می نامیدند .نویسندگان قرآن را -5
 به معناي ............................. و .............................. است . علیه السالم علی-6
 .................... . -2................  -1هر کتاب از دو جنبه قابل بررسی است:  -7
 والیت ................. برتر از والیت.................. است -8
 داد و ستد یک نیاز .................. است . -9

 

 نمره) 25/0نمره (  2) درست یا غلط بودن گزاره هاي زیر را مشخص کنید. ج
 غریزي را در عالم طبیعت آماده کرده است .        (ص / غ) خداوند پاسخ به نیازهاي طبیعی و-10
 همه انسان ها ویژگی هاي فطري مشترکی دارند . (  ص  /   غ  ) -11
 انسان ها می توانند تشخیص دهند چه زمانی براي ختم نبوت مناسب است . (  ص  /   غ  )  -12
 ه دستورهاي وي گوش داد . (  ص  /   غ  )پذیرش حکومت طاغوت حرام است اما در مواردي می توان ب-13
 مسئولیت هاي ایشان نیز به پایان می رسد . (  ص  /   غ  ) با رحلت پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) -14
 پیامبر در زمینه هاي فردي و اجتماعی الگوي انسان ها هستند . (  ص  /   غ  ) -15
 /   غ  )(  ص  فطرت یعنی نوع خاص آفرینش .     -16
 (  ص  /   غ  )نیارهاي انسان انحصار به نیازهاي طبیعی و غریزي او دارد.    -17

 

 نمره) 1) کشف ارتباط: (د
 کدام یک از گزینه هاي سمت چپ به گزینه هاي سمت راست مربوط است؟ ( دو مورد اضافه است) -18

 ) عرصه  ي عمل1     الف) عادالنه بودن نظام هستی                                  
 ) اعجاز لفظی2ب) منع سران مشرکان از شنیدن قرآن                         

 ) عرصه ي ایمان3ت                                                                ج) ختم نبو
 لت) حدیث منز4                                   د) انجام واجبات و ترك محرمات

 ) اعجاز محتوایی5                                                                                     

  

 محل مهر آموزشگاه
 سؤال و پاسخ

 رانـهاي استان ته اداره کل آموزش و پرورش شهرستان
 ري شهــر 2دیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه م

 وـدانشجـ دوم دوره غیردولتی دبیرستان
 )98اول (دي سالامتحانات نیم    *    1398-99سال تحصیلی 



 

 

 سواالت و پاسخ ها

 زیر پاسخ مختصر و کوتاه بدهید.  ) به سوال هايهـ
 نمره) 75/0(نیازهاي اساسی انسان را نام ببرید. -19

 
 

 نمره) 75/0(  منظور از فطرت انسان چیست ؟ -20
 
 

 نمره) 75/0( معجزه آخرین پیامبر باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ -21
 
 

 نمره) 75/0(  طاغوت به چه کسانی گفته می شود ؟ -22
 
 

 نمره)  5/0(چه کسی می تواند امام را انتخاب کند ؟  -23
 
 

 نمره) 5/0( پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) راجع به بازگویی بدي هاي دیگران پیش ایشان چه می فرمودند ؟ -24
 
 

 

 ) به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. و
 نمره) 1(  را توضیح دهید ؟ انسان یکی از نیازهاي اساسیبه عنوان کشف راه درست زندگی -25

 
 
 

 نمره) 1( استمرار و پیوستگی در دعوت پیامبران به چه معناست ؟ -26
 
 
 

 نمره) 5/0( تحدي را توضیح دهید ؟-27
 
 
 
 

 نمره) 1(  نفی حاکمیت طاغوت به چه معناست ؟و والیت الهی  ضرورت پذیرش-28
 
 
 
 

 نمره) 5/0( حدیث ثقلین را بیان کنید ؟-29
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