
به نام پروردگار مهربان عالم عزوجل شانه
آقاي سپیدزاد:دبیر 1دین و زندگی :درس 

دقیقه70: مدت آزمون)دوره متوسطه دوم(انسانیدهم:پایه تحصیلی
قه 1397ماه خردادنوبت دومآزمون :نام و نام خانوادگی 

نط
ش م

رور
 و پ

ش
موز

آ
2

﴾نمره مربوط به قرائت استو چهارآزمون از شانزده نمره می باشد ﴿)نمره5/3( بخش آیات قرآن کریم) الف

)نمره1(.زیر ترجمه اي دقیق و روان ارائه دهیداز آیه:ترجمه آیات)قسمت اول
1 -ولّهاً لبح نوا اَشَدالّذینَ آم و اللّه بم کَحونَهبحاً یاَنْداد ونِ اللّهن دذُ متّخنْ ینَ النّاسِ م١٦٥﴿م﴾

)نمره5/0(.پیام آیه را تنها در یک سطر بیان کنید:پیام آیات)قسمت دوم
﴾١٨٣﴿تَتَّقُونَلَعلَّکُمقَبلکُممنْالَّذینَعلَىکُتبکَماالصّیامعلَیکُمکُتبآمنُواالَّذینَأَیهایا-2

)نمره1(. اشاره شده به سواالت آن در قالب چند کلمه گویا پاسخ دهیدبا توجه به آیات) سومقسمت 
3-کّوتَون یغُ اَمرِه مبال نّ اللّها هبسح وفَه لی اللّه٣﴿ل ع﴾

؟چرا انسان متوکل در صورت انجام وظیفه هر نتیجه اي که بدست آید به مصلحت خود می داند* 
﴾٥٩﴿یؤْذَینَفَالیعرَفْنَأَنْأَدنَىذَلکجالبِیبِهِنَّمنْعلَیهِنَّیدنینَالْمؤْمنینَنساءو و بنَاتکألزواجِکقُلْالنَّبِیأَیهایا-4

از نگاه قرآن فلسفه حجاب چیست؟*

)نمره 1(. استدر هر یک از موارد زیر ذکر دو مورد کافی :آیاتتدبر در ) چهارمقسمت 
﴾مبارکه زمرسوره38آیه ﴿-5

؟ چرا بر غیر خدا نمی توان توکل کرد
﴾آل عمرانسوره 77آیه ﴿-6

چگونه معرفی گردیده است؟در آخرتعاقبت کسانی که پیمان الهی و سوگندهاي خود را به بهاي ناچیز می فروشند 

)نمره3( :﴾علیهم السالم ﴿بخش روایات معصومین ) ب
)نمره1(. کالم معصومین را با کلمات مناسب آن عبارت تکمیل نمایید: تکمیل حدیث )قسمت اول 

........................باهوش ترین مومنان کسانی هستند که : می فرمایند﴾سلمصلی اهللا علیه و آله و﴿رسول خدا -7
.....................................ارزش هر انسان به اندازه :فرمودند﴾علیه السالم﴿حضرت علی امیرالمومنین- 8

)نمره1(. با توجه به کالم معصومین به سواالت مطرح شده پاسخ مناسب دهید: حدیث تعلیل)دوم قسمت 
آفت گذشت ایام چیست؟﴾علیه السالم﴿با توجه به کالم امام علی - 9
چیست؟علّت نپوشیدن لباس نازك و بدن نما﴾علیه السالم﴿صادقبر اساس کالم امام -10

)نمره5/0(. دهیدرائه امناسب تحلیل﴾علیه السالم﴿با توجه به کالم معصوم : لیل حدیث تح) وم سقسمت 
"کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد": می فرمایند﴾علیه السالم﴿امام صادق- 11

)نمره5/0(. اشاره نماییدآثار محاسبهبه دو مورد از  ﴾علیه السالم﴿با توجه به سخنان امیر المومنین علی : حدیث تفکر در) چهارمقسمت 

)نمره 5/0(.حداکثر در یک خط شرح دهیداز بین دو مفهوم زیر یکی را به دلخواه  بخش تعاریف درسی) ج
عفاف                                    :دومتعریفتبرّج                    :تعریف اول- 12



)نمره3( .زیر را با کلمات مناسب تکمیل نماییدعباراتتکمیل عبارات) د
.احساس نیاز شدیدتري به توکل و اعتماد بر خداوند حس می شود..... .............در دوره ست و انسان ها. .................آتش جهنم حاصل - 13
.انسان است............ .........بنا شده است و مربوط به بعد ................... و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایه پذیرش همین قوانین- 14
.باوقارتر می گرددد، نوع آراستگی می شو.............. است به همان میزان که رشته هاي عفاف در روح انسان .... ..........باالترین نعمت بهشت - 15

)نمره1(.مشخص نمایید"نادرست"یا "درست"جمله هاي صحیح و غلط را با کلمات :تشخیص درستی یا نادرستی عبارات) ه
.انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند،در رابطه قراردادي میان عمل و پاداش و کیفر- 16
.معاد، فاقد میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی هستند لذا در برخورد با مرگ دچار نا امیدي می شونداز آنجا که منکرین - 17

)نمره 1(.به هر یک از سواالت زیر پاسخ مناسب نمایید)احکام(بخش سبک زندگی )و
.با عبارت مناسب تکمیل نماییددر هر یک از سواالت زیر جاي خالی را :تکمیل ) اولقسمت 

....................................اگر روزه دار سهوا چیزي بخورد با بیاشامد، روزه اش - 18
.بر او واجب می گردد................. ، کفاره اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند- 19

.نماییدبا حکم شرعی را انتخاب مناسبیک از عبارات زیر گزینهدر هر :تشخیص )قسمت دوم
............خون هر حیوانی که خون جهنده دارد و ادرار و مدفوع حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، به ترتیب -20

}پاك است / نجس است ) نجس است                                     ج/ پاك است ) بنجس است                  / نجس است) الف{  
............کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر عمدا تا اذان صبح غسل نکند و یا وظیفه اش تیمم است عمدا تیمم ننماید - 21

}نمی تواند روزه بگیرد) بیرد می تواند روزه بگ) الف{  

)نمره1()توجه شود دو مورد اضافی است(کدامیک از موارد زیر مربوط به مفاهیم مطرح شده می باشد ؟ :کشف ارتباط) ز
)رویاي صادقهتوفّی،،آثارماتأخّر،آثارماتقدم(

توسط فرشتگان الهیدریافت تمام و کمال حقیقت وجود انسان یعنی روح - 22
. پرونده بسیاري از اعمال حتی بعد از حیات انسان در دنیا نیز، باز می ماند و پاداش و کیفر آنها به او می رسد- 23

)نمره 5/1(.به سواالت زیر پاسخ کوتاه و گویا دهیدسواالت پاسخ کوتاه)ح
منشأ اختالف در انتخاب اهداف چیست؟- 24
کسانی هستند؟بهترین گواهان روز قیامت چه- 25
عامل بیرونی سقوط و گناه و دور ماندن انسان از سعادت چیست؟- 26

)نمره 5/1(.و گویا دهیدکاملبه سواالت زیر پاسخ تشریحیتسواال) ط
.داللت دارند اشاره نماییدامکان معادبه دو مورد از استدالل هایی که بر - 27
.جامعه است؟ شرح دهیدآیا قانون حجاب، قانونی براي سلب آزادي زنان در- 28

موفق باشید
)ص(خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت سال خورشیدي پس از هجرت رسول اکرم 
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