
 

 

  ثبسوِ تعبلی  

 دورة دوم متوسطه آزمون تشریحی

   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

  1397دی ماه آصهَى: تبسیخ دقیقه 80هذت آصهَى:   کالس: هذسسِ:

 2اص  1صفحِ  تجربی و ریاضیسشتِ:  یازدهم: پبیِ دین و زندگی: ًبم دسس

 بارم سؤال ردیف

 ثخش آیبت ٍ احبدیث الف:

ّبی اعجبص  یک اص جٌجِ ثیبًگش کذام ثشٍىَ القُشآىَ ٍَ لََ کبىَ هِي عٌِذِ غیشاهللِ لَََجذٍا فیِ اختالفبً کثیشاًاَفَال یتذ آیۀ شریفۀ 1

 ثبشذ؟ قشاى ٍ کذام ٍیژگی هی
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 معجزس  چشا خذاًٍدذ   ُِ ثیویٌکَ اِراً الَستبةَ الوُجِطلَىهي قجلِ هِي کتبةٍ ٍَ ال تَخطٍَُّ هب کٌُتَ تَتلََ  آیۀ شریفۀ تَجِ ثِثب 

 دست هشدم سسبًذ کِ ًضد ّیچ کس دسس ًخَاًذُ ثَد؟ جبٍیذ خَد سا تَسط پیبهجشی ثِ
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و کزدام ویگیزی نیزس اسزالم را   ز        قواعد اسالم است یک از  جسء کدام« الضَررَ وَ الضِرار فی االسالم»حدیث شریف  3

 کند؟ می

75/0 

یک اص دالید    ثیبًگش کذام الویضاى لیقَم الٌبس ثبلقسط  هَعَُْن الکتبة ٍَ اًضلٌبلَقَذ اسسلٌب سُسُلٌب ثبلجیٌبتِ ٍَ  آیۀ شریفۀ  4

 ثبشذ؟ ضشٍست حکَهت اسالهی هی
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   ة:

 .ّبی صیش سا هشخص کٌیذ صحیح یب غلط ثَدى گضاسُ 5

 کشف راُ درست سًذگی است. )     ( هزبَط بِ ًیاس« ؟کٌذ اًساى بزای چِ سًذگی هی»الف( سؤال، 

 )     ( .باشذ اطاػت هی ۀآیبا حذیث جابز در رابطِ ب( 

 بخشیذى سًذگی حمیمی ػلت اجابت ٍ اطاػت اس خذا ٍ رسَلش است. )     (« نحییکُیُ»ج( 

 گَیٌذ. )     ( ٍالیت ٍ سزپزستی جاهؼِ بزای اجزای لَاًیي الْی را ٍالیت هؼٌَی هید( 

2 

   ج:

 کٌیذ.صیش سا ثب کلوبت هٌبست تکوی  عجبسات  6

ساى ػطا کزدُ است.الف(  ًذ ِب ًا ساى بزآهذُ اس ......... است کِ خذٍا  ًیاسّای بزتز ًا

 ......... است. ٍ  ......... اٍلیي ٍ هؼتبزتزیي هزجغ ػلوی بزای فْن ػویك آیات الْی ب( 

 ......... ٍ  ......... است. ػبارت اس  () ّای حضزت ػلی دٍ هَرد اس فضایل ٍ ٍیژگیج( 

 است. () پیاهبز ......... ٍ  .........بیاًگز ٍیژگی رّبزی ٍ پیشَایی  لَؼَلّک باخِغٌ ًَفسَکَ اَلّا یکًََا هُؤهٌیيَ آیۀ شریفۀ د(

2 

 صیش سا تعشیف کٌیذ. اصطالحبت 7

 الف( تحذی:

 :طبغَت  ة(

2 

  استجبط کشف  ج:

 هَسد اضبفِ است( دٍهشثَط است؟ )ّبی سوت ساست  ّبی سوت چپ ثِ گضیٌِ یک اص گضیٌِ کذام 8

 ػول عرصۀ( 1 ػادالًِ بَدى ًظام ّستی( الف

 اػجاس لفظی  (2 هٌغ سزاى هشزکاى اس شٌیذى لزآى( ب

 ایواى عرصۀ( 3 ختن ًبَت( ج

 حذیث هٌشلت( 4 

 ( اػجاس هحتَایی5
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 25/2  د:

 .دّیذسؤاالت صیش پبسخ کَتبُ ثِ  9

 (5/0) گذرد؟ ّای اًساى هی کذام ٍیژگی ّذایت خذاًٍذ اس هسیزالف( 

 (55/0) ؟ٍجَد دٍ یا چٌذ دیي در یک سهاى ًشاًگز چیستب( 

 (5/0) ؟ل شذًذچگًَِ بِ همام ٍالیت هؼٌَی ًائ () پیاهبز اسالمج( 

 (5/0) ؟شًَذ گیزد ٍ هزدم بِ گوزاّی دچار هی سیز سؤال لزار هی ()در چِ صَرتی همام الگَیی پیاهبز د( 

 

 

  ثشای سؤاالت صیش پبسخ تششیحی ثٌَیسیذ :ّد

 سا ثٌَیسیذ.« حفظ قشآى کشین اص تحشیف»اص عل  ختن ًجَت  10

 

1 

 هَسد( 3) تَاى استخشاج کشد؟ ّبیی هی ِ پیبماص حذیث ثقلیي چ 11
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 ، هجبسصُ ثب فقش ٍ هحشٍهیت سا تَضیح دّیذ.()ّبی پیبهجش  اص ٍیژگی 12

 

1 

  ای گضیٌِسؤاالت چْبس  :ٍ

 ٍ ........ ًبصل شذُ است. ........ ٍ ........ ثِ تشتیت قج  اص احبدیث........  شریفۀآیبت  13
 ٍالیت ـ تطْیز ـ غذیز ـ جابز( 2  ٍالیت ـ تطْیز ـ جابز ـ غذیز( 1

  االهز ـ تبلیغ ـ جابز ـ غذیز اٍلی (4  االهز ـ تبلیغ ـ غذیز ـ جابز اٍلی( 3
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  ثَد.( )ّوضهبى ثب ......... ثش پیبهجش خذا  ۀلجشیَّأٍلئِکَ ُّن خَیش ا  ِى الزَّیي آهٌَا ٍ عَوِلَُا الصّبلِحبتِا آیۀ شریفۀًضٍل   14
 تزیي کس در داٍری بیي هزدم. تزیي اًساى در اًجام فزهاى خذا ٍ صادق فزد در ػول بِ پیواى خذا ٍ راسخهؼزفی ٍفادارتزیي ( 1

 اٍ ًْادُ شذُ است. برعهدۀ« شز»ٍ « خیز»( هشخص کزدى جایگاُ اًساى در بزخَرداری اس اختیار کِ اًتخاب 2

 ( ًشاى دادى جایگاُ ایواى ٍ ػول صالح ٍ جذا ًبَدى ایي دٍ اس یکذیگز کِ اهز ًخست هتبَع اهز دٍم است.3

  حجت بز هزدم.( اثبات ًیاس اًساى بِ رّبز بزگشیذُ اس سَی خذا بِ هٌظَر اتوام 4
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 16 جوع ثبسم 
 


