نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سؤال

نام درس:

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 18تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه کاوشگران آسمان دانش
نمره به عدد :

آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

نمره به حروف:

نام دبیر :مرتضی محسنیکبیر
تاریخ امتحان:

ساعت امتحان :صبح /عصر
مدت امتحان:

دقیقه

مقطع و رشته:

آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

الف) پیام آیات قرآن و حدیث:
1
2
3
4

(حکمت ،موعظه حسنه ،مجادلۀ نیکو (جدال احسن) و اشاره به حوزه علم و مسئولیت ما تحت عنوان ترسیم چهرۀ عقالنی و منطقی
دین اسالم) ()0/5
(درس  2صفحه )19
توحید در مالکیت () 0/5
(درس  8صفحه )97
تقوی ( )0/25خشنودی خدا () 0/25
(درس  7صفحه )84
توبه ،گناهان را از قلب خارج کرده و آن را شستوشو میدهد)0/5( .

2

ب) درستی یا نادرستی:
5
6
7
8

(درس  1صفحه )7

ص () 0/ 5
غ (در جایگاه خانواده و زن پدید آورد) ()0/5
غ () 0/ 5
غ () 0/ 5

2
(درس  5صفحه )57
(درس  7صفحه )87

پ) تکمیل کنید:
9
10
11
12

(درس  3صفحه )34
(درس  4صفحه )46

ناآرام () 0/5
تفکر () 0/5
دانش و آموختن () 0/5
تسویف () 0/5

(درس  7صفحه )87
1/5

ت) کشف ارتباط:
13

الف) )0/5( 2

ب) )0/5( 3

ج) )0/5( 1

(درس  5صفحههای )54د
2

ث) احکام:
14

الف) مستحب ()0/5

ب) واجب کفایی ()0/5

ج) حرام ()0/5

د) جایز ()0/5

(درس  8صفحات  99تا )106
3

ج) پاسخ کوتاه:
15
16
17
18
19
20

2

برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر به زبان آورد)0/5( .
پیشرفت علمی ()0/5
حسن فعلی ()0/5
با اخالص ()0/5
سنت ابتالء (امتحان) ()0/5
اگر مصرف کاالهای خارجی موجب وابستگی کشور شود)0/5( .

(درس  4صفحه )45
(درس  4صفحه )47
(درس  6صفحه )70
(درس  8صفحه )106

چ) پاسخ تشریحی:
21

تالش در جهت دور شدن از گناه ( – )0/5جبران حقوق الهی و حقوق مردم ()0/5

22

وقتی جامـعهای در برخی از ابعاد از مسـیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شـود ،نیازمند بازگشت به مسـیر توحید و اصالح یعنی
نیازمند توبه اجتماعی است )1( .انحرافهای اجتماعی مانند رباخواری ،رشوه گرفتن ،بیتوجهی به عفاف و پاکدامنی و )0/5( ...
(درس  7صفحه )90

1/5

23

چ ون رایج شدن این ارتباط بازگشت به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را متزلزل میکند و سالمت جسمی و روحی انسانها را
(درس  8صفحات  100و )101
به خطر میاندازد)1( .

1

(درس  7صفحات  88و )89

1

1

24

25

26

27

یکی از اهـداف مهم پیامبر (ص) برپایی جامعۀ عـدالت محور بود تا مظلوم به آسـانی حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشـد برای
همۀ انسانها فراهم باشد نه اینکه نعمتها در انحصار گروهی محدود باشد .ایشان از هر فرصتی برای رفع تبعیضهای طبقاتی حاکم
(درس  9صفحه )112
بر نظام جاهلی و برقراری فرهنگ برابری استفاده مینمود)1( .
نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش از یک طرف ( )0/5و تشویقهای دائمی رسول خدا (ص) از
(درس  9صفحه )116
طرف دیگر سد جاهلیت را شکست و جامعۀ آن زمان را مشتاق علم کرد)0/5( .
پس از قرون وسطی در کشـورهای اروپایی توجه به قانون عموم ًا عکسالعملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسـا بود )0/25( .آگاهی
به قانون ابتدا با ترجمۀ آثار اسـالمی اتفاق افتاد و فوایدی برای تمدن جدید داشـت )0/25( .مردم با حقوق خود در مقابـل دولتها
آشنا شدند و به تدوین قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آن سازمانهایی را تأسیس کردند( )0/5( .درس  10صفحه )135
اسـتحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشـور ،مهمترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان اسـت )0/5( .چون به
(درس  10صفحه )137
طور طبیعی یک کشور ضعیف ،منزوی میشود و همراهی در دنیا نمییابد)0/5( .

«موفق و مؤید باشید».

