
 

 دقیقه  70زمان  –  1400  دی ماه -ریاضی و تجربی دهم دینی یاز کلید 

 بارم سواالت

 درستی  یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص/غ( مشخص کنید:الف(

 (       ص   )   -1

 (   غ)      -2

 (       غ)    -3

 (       ص)    -4

2 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید: ب(

   )فروع( -  )اصول(  -5

   و )معجزه ()آیت (   -6

 (  توهین  اهانت و )  -7

 . )ایمان دارند و نماز را به پا می دارند( و ) و صدقه می دهند(    -8

 

2 

 سواالت جور کردنی: عبارات سمت راست با کدام عبارت از سمت چپ مرتبط است.  ج(

 (      د )    -9

 (      ج)      -10

 (       الف)     -11

 (      ب)      -12

 

1 

 به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید:  د(

 و اساسی ، غریزی دو دسته طبیعی  -13

 0/ 25و بر پیروی از او تاکید می کرد.25/0هر پیامبری که که می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد   -14

و اینکار به معنای سرپیچی  25/0  اندنشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده    -15

 25/0از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته است. 

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی   -16

 25/0و نفی حاکمیت طاغوت25/0ضرورت پذیرش والیت الهی  -17

 0/ 25و جانشین من درمیان شما خواهد بود.   25/0ادر من ، وصیّ من  همانا این بر  -18

 25/0و از سخن مخلوق دیگر انسانها برتر خوانده اند. 0/ 25به حق سخن علی را از سخن خالق قرآن فروتر -19

پیروی  امیرالمومنین علی را جانشین پیامبر می داند و از او  0/ 25شیعه مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر،    -20

 25/0می کند.
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 (قرآن و احادیث: و

 تطهیرا    –  اهل البیت –الرجس   –لیذهب    -21

22-  

 5/0اثبات مرجعیت دینی امام علی بعد از پیامبر   -1

 5/0امام علی نیز همان علم و معرفتی را که پیامبر ار آن بهره مند بود دارا بود.-2

 .علم خود دارای عصمت بودامام علی مانند پیامبر در -3

 

1 

 

1 

 به سواالت زیر کامل پاسخ دهید: ه(

  ای هشام خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برا ی اینکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند.    -23

و آنان که درتعقل و 25/0کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند  25/0

و آن کس که عقلش کاملتر است، رتبه اش در دنیا و    25/0تفکر برترند، نسبت به فرمانهای الهی داناترند

 25/0آخرت باالتر است.

در اسالم دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است.   -24

عالی، احکام و مقررات را تحت    ساناسالمی تسلط دارند و مانند بازر   این قواعد بر همه احکام و مقررات25/0

کنند. کنترل می  و  قرار می دهند  با ضرر  25/0نظر  اسالم  مثال  بطور  دیدن و ضرر رساندن مخالف است.    به 

کند.  25/0 می  کنترل  را  اسالمی  مقررات  از  بسیاری  و  شده  قاعده  یک  سخن  الهی  25/0این  پیامبر  بنابراین 

کاملترین برنامه را برای هدایت تمامی انسان ها در همه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن 

 پیامبر جدید نیست. 

 0/ 5. تشبیه زمین به ذلولحرکت زمینالف(    -25

 0/ 5 ب(انبساط جهان:  و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.

دین الهی به درستی به مردم نمی 0/ 25،  الف( اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی به مردم معصوم نباشد   -26

 25/0رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.

امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شود  25/0پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد،  ب(اگر  

 25/0و اعتماد مردم به دین از دست می رود. 

ج( اگر پیامبری د راجرای احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست انجام  

 مشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند. دهد و مردم نیز از او سز 

جابر می گوید: در کتار خانه خدا و در حضوور رسوول خدا بودیم که علی وارد شود. رسوول خدا فرمود: برادرم  -27

سوسس رو به سومت کعبه کرد و دسوت بر آن گذاشوت و فرمود: سووگند به خدایی که   25/0به سوویتان آمد.

سوووت این مرد و شووویعیوانش و پیروان او رسوووتگوارند و در روز قیوامت اهل نجات جانم در دسوووت قدرت او

به خدا، وفادارترین شووما در پیام با خدا، راسووی ترین  فرمود: این مرد اولین ایمان آوردهسووسس    25/0اند.

صادق ترین در داوری بین مردم، بهترین در رعایت مساوات و ارجمندترین  25/0  ،شما در انجام فرمان خدا

 25/0ا نزد خدا است.شم

 

 

 

 گروه دینی و قرآن 
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