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 2دین و زندگی   :درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه                 23 تعداد کل سؤاالت:            1400ماه  دی نوبت:                     یتجربازدهم ی :مقطع و نام کالس              شیردل مائدهنام دبیر: 

بارم  سؤال ردیف
 نمره

  روایات: آیات و 

ای« بیانگر کدام نیاز برتر ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریدهحدیث شریف »خدایا  1

 باشد؟می

5/0 

 با دقت در حدیث »إنی تارک فیکم ثقلین کتاب اهلل و عترتی...« 2

 الف( منظور از دو امانت گرانبها چیست؟

 شوند؟ب( در چه صورت مسلمانان گمراه نمی

 

1 

 شریفه »إنما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم راکعون«در آیه  3

 الف( این آیه به چه نامی معروف است؟

 ب( مصداق این آیه چه کسی است؟

1 

 بیانگر چه موضوعی است؟ )ام یقولون افتراه قل فاتو بسوره مثله( ایه 4
 

5./ 

  :صحیح و غلط ب( 

5 

 

6 

7 

شود و اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن بر مردم معصوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می 

 ⃝غ       ⃝ص                                                                               رود.   اعتماد مردم به دین از دست می

 ⃝غ       ⃝صمیان مسلمانان، تجزیه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک است.  یکی از نتایج زیانبار اختالف

 ⃝غ       ⃝ص        اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی پی بردن به معارف کتاب الهی است.  

75/0 

  .ج( جای خالی را کامل کنید 

8 

9 

10 

 را..................و حافظان قران را............ می نامیدند.نویسندگان قران 

 خواند.العاده پیامبران را ............................. یعنی نشانه و عالمت نبوت میقرآن کریم کارهای خارق

 ............................ آن را بیاورند.خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده تا 

1 

  :( کوتاه پاسخد 

 5/0 دین به چه معناست؟ 11

 75/0 به چه علت تعلیمات انبیا به تدیج فراموش میشد؟ 12

 5/0 الزمه ماندگاری یک پیام چیست؟ 13

  نمره ورقه

 

  

 نمره تجدید نظر
  با عدد

  با حروف  

 تاریخ و امضاء                           نام ونام خانوادگی دبیر :  تاریخ و امضاء                      نام ونام خانوادگی دبیر: 

  1400  / 10 / 13  تاریخ امتحان : 

 صبح  8: 30   ساعت شروع :

 دقیقه  60مدت امتحان : 

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



بارم  2صفحه               سؤال         نام و نام خانوادگی :  ردیف

 نمره

 چراپاسخ به سواالت برتر باید همه جانبه باشد؟ 14

 

75/0 

 ترین آن کدام است؟اسالم بر چند پایه استوار است؟ مهم 15
 

5/0 

  و( ارتباط: 

 عبارتهای سمت راست را به سمت چپ ارتباط دهید. )یک مورد اضافی است( 16

 والیت معنوی -1پرهیز از اهانت به مقدسات سایر مسلمانان                                 -الف

 ای برای وحدتبرنامه -2انجام وظایف عبودی و بندگی                         رسیدن به کمال با  -ب

 مرجعیت دینی -3تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم                                                -ج

 طاغوت -4                                                                                         
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  هـ( مفاهیم و اصطالحات : 

 75/0 طاغوت: 17

 5/0 تحدی: 18

  :سؤاالت تشریحی و( 

 »نیازهای ثابت ومتغیر«، راباذکرمثالی توضیح دهید. 19
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 شیعه در لغت و در اصطالح به چه معناست؟ 20

 

 

 

1 

 درجنگ چه فرموده بود؟پیامبر)ص(به یاران خوددرمورد رفتارعادالنه وانسانی  21

 

 

 

1 

 ذلول به چه معناست؟تشبیه زمین به ذلول به چه چیزی اشاره دارد؟ 22
 

 

1 

 موردکافی است(2ویژگی های فطری مشترک بین انسانها را بنویسد؟)ذکر 23
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 نمره20نمره شفاهی= 4نمره +  16

 






