
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف

 آیات

 نمره( 1) هدف از تشکیل خانواده چیست؟ " آیاته ان خلق لکم ازواجاً .... و من"آیه شریفه با توجه به  (1

 

 

خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر  ".....ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسلو "شریفه  آیه طبق (2

 نمره( 5/0) دهد؟ می

 

 

 را ترجمه کرده و پیام آنرا بنویسید. "و ما کنت تتلو من کتاب وال تخطّه بیمینک اذاً الرتاب المبطلون "  آیه شریفه (3

 نمره( 5/1)

 

 

3 

 ب

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

 شود. )                      ( ( نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی4

 اند. )                  ( دعوت پیامبران یکسان است و همه آنها یک دین آورده( محتوای اصلی 5

 ( پس از تولد امام مهدی )ع(، امامت ایشان آغاز شد. )                      (6

 را داشته باشد. )                      ( "شجاعت و قدرت روحی"و  "تدبیر و کفایت"( مرجع تقلید باید دو شرط 7

1 

 ج

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 شود. ( انسان با رسیدن به سن بلوغ و دوره جوانی وارد مرحله .............................. می8

 ( یاران امام مهدی )ع( پیشتازان .............................. و سازندگان .............................. هستند.9

گیری از ضعف و  ( معاویه جنگ .............................. را علیه امام علی )ع( به راه انداخت و در سال چهلم هجری با بهره10

سستی یاران .............................. حکومت مسلمانان را به دست گرفت و .............................. رسول خدا را به 

 ................ تبدیل کرد. ..............

 ( آخرین حج رسول خدا )ص( .............................. نام داشت.11

2 

 2از 1صفحه ی 

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

 تجربی -ریاضی  دهمیاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 2دین و زندگی نام درس: 

 سهیلیخانم  نام دبیر:

 3/1331 / 1امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 نمره 16جمع بارم : 

 د

 پاسخ کوتاه دهید.

 نمره( 75/0) ( عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان چه کسانی بودند؟12

 

 نمره( 1) ( فرق عزت با ذلت را بنویسید.13

 

 نمره( 1) معناست و فقیه کیست؟ ( تفقّه به چه14

 

 نمره( 75/0) ( مقصود امام رضا)ع( از مطرح کردن حدیث سلسله الذهب چه چیزی بوده است؟15

 

 نمره(75/0) ( پیامبر اکرم درباره دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته و امام مهدی را چگونه معرفی کرده است؟16

 

25/4 

 ه

 پاسخ تشریحی دهید.

سکوت کرده باشند، چه مشکلی پیش  "والیت ظاهری"و  "مرجعیت دینی"( اگر قرآن و پیامبر درباره دو مسئولیت 17

 نمره( 25/1) آید؟ می

 

 

 

 نمره( 5/1) ( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت را تبیین کنید.18

 

 

 

 نمره( 5/1) مورد اعجاز محتوایی را فقط نام ببرید. 4مورد از  3( 19

 

 

 

 نمره( 5/1) کردند، آن دو علت را بیان کنید. ( امامان بزرگوار ما به دو علت با حاکمان زمان خود مبارزه می20

 

 

75/5 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف

 نمره( 1) رشد و پرورش فرزندان -به آرامشرسیدن  -1

 نمره( 5/0) بازگشت به دوران جاهلیت -2

نوشتی که در آن صورت کجروان به شک  را نمی خواندی و با دست خود آن ای نمی پیش از آن هیچ نوشته و -3

 نمره( 5/1)درس نخوانده بودن پیامبر  -افتادند/ امی بودن پیامبر می

 ب

 نمره( 25/0) صحیح -4

 نمره( 25/0) صحیح  -5

 نمره( 25/0) غلط -6

 نمره( 25/0) غلط  -7

 ج

 نمره( 25/0) پذیری مسئولیت -8

 نمره( 5/0) تمدن اسالمی -تحول جهانی -9

 نمره( 1) سلطنت -خالفت -امام حسن )ع( -صفین -10

 نمره( 25/0) حجه البالغ یا حجه الوداع -11

 د

 نمره( 75/0) بنی عباسحاکمان بنی امیه و  -12

 1) عزت به معنای نفوذناپذیری و تسلیم نبودن است ولی ذلت به معنای مغلوب، تسلیم بودن و نفوذپذیری است. -13

 نمره(

 نمره( 1) کتاب درسی( 126تفقه به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است. افرادی که ..... )صفحه  -14

؛ بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با توحید تنها یک لفظ و شعار نیست -15

 نمره( 75/0) شود. والیت امام که همان والیت خداست، میسر می

 نمره( 75/0)برپاکننده عدل در جهان  -کننده علیه ظلم قیام -آخرین امام -16

 

 ه

 نمره( 25/1) کتاب درسی، فرض اول 63صفحه  -17

 نمره( 5/1)کتاب درسی  51صفحه  -18

ذکر  -جانبه بودن جامعیت و همه -تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت-انسجام درونی در عین نزول تدریجی -19

 نمره( 5/1) سابقه نکات علمی بی

 نمره( 5/1)دوم(  -کتاب درسی )اول  102صفحه  -20

 

 امضاء:    آسیه سهیلی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره16جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 دهمیاز پایه-دین و زندگینام درس: 

 آسيه سهيلینام دبير: 

 9/7989 /7 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه17مدت امتحان: 


