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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  نمره به حروف:                  به عدد:       نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                       نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 آیات و احادیث 1

 را بنویسید.« لقد کتبنا فی الزبوران االرض یرثها عبادی الصالحون»الف( پیام آیۀ 

 ای دارد، نام برده و توضیح دهید.اشاره به چه مسئله« لیتفقهوا فی الدین»ب( این عبارت از آیۀ 

 دارد؟ توضیح دهید.ای به فرموده حضرت علی)ع( اشاره به چه مسئله« حب الشیء یعمی و یصم»ج( حدیث 

 فرمودند. د( کدام حدیث را پیامبر اکرم )ص( به طور مکرر در روزهای آخر عمر مبارکشان بیان می

یک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره به کدام« منین سبیالو لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤ»ه( آیۀ 

 برده و توضیح دهید.دارد، نام

 

5/0 

55/0 

55/0 

55/0 
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 های مناسب تکمیل کنید.جاهای خالی را با عبارت 5

 آوری و حفظ قرآن کریم این کتاب دچار تحریف نشد.الف( با تالش مسلمانان و در .............. و با اهتمام پیامبر در جمع

 کردند......... انتخاب میب( امامان معصوم )ع( شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با ..............

 ج( ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است که عصر غیبت عصر ................... است.

 هایی که منشأ تنها .................... است اشتباه کرد.د( تحقیق درباره همسر آینده را نباید با معاشرت

5 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت 3

 ترین زمینه ازدواج انس با همسر است.                                                                  ص )   (       غ )   (ابتداییالف( 

 به شیعیان اختصاص نداشت.                                         ص )   (       غ )   (مندی از محضر ائمه اطهار )ع( ب( بهره

 ص )   (       غ )   (      هبر جامعه اسالمی باید مدیر و مدبر باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای زمان به دست آورد.ج( ر

 (د( آمادگی برای ازدواج فقط نیازمند بلوغ فکری و عقلی است.                                                  ص )   (       غ )   

1 

 پاسخ کوتاه 4

 مندانه زندگی کنند و تن به ذلت و خواری ندهند؟ترین شرایط عزتالف( پیشوایان ما چگونه توانستند در سخت

 ب( در نظام اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست؟

 ج( در جبهه حق، چه کسانی حضور دارند؟

 د( از مظلومان در تمام نقاط جهان چگونه باید دفاع کنیم؟

5 

 صحیح را انتخاب کنید.گزینه  5

 گذاری شده بود؟در راستای والیت ظاهری بر مبنای کدام فروع دین پایه )ع( الف( مجاهدات امامان معصوم

 ( امر به معروف و نهی از منکر           5( تقیه و جهاد                                                            1

 ( آگاهی بخشی و شیوه درست مبارزه4                                             ( صبر و بصیرت           3

دومین شرطی که باید برای جلوگیری از خسارت و زیان به ...« والعصر ان االنسان لفی خسر »ب( با توجه به آیه شریفه 

 ری انسان گردد.کاالزم است تا سد زیان یکار بسته شود چیست؟ و عالوه بر آن چه کارهای دیگر

 ( ایمان ـ تقوا ـ حق و نماز5( عمل صالح ـ تقوا ـ نماز و ایمان                             1

 ( ایمان ـ تقوا ـ عمل صالح4( عمل صالح ـ ایمان ـ حق و صبر                           3

5/0 

 2از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 2دین و زندگی نام درس: 

 10/1011 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 
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 نمره 11جمع بارم : 
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بارم سؤاالت
 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 6

 الف( ولی فقیه                               ب( تمایالت دانی

5/1 

 کشف ارتباط 5

 ( اعجاز محتوایی1الف( استمرار و پیوستگی در دعوت                                                      

 ( تقیه5     ب( تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت                                        

 ( از علل فرستادن پیامبران متعدد3             داشتن اقدامات خود جهت ضربه زدن به دشمن ج( مخفی نگه

 ( اعجاز لفظی4                                 د( ساده زیستی                                                   

 ( وظیفه مردم بر رهبر5                                                                                                             

1 

 پاسخ کامل 8

 داند؟ توضیح دهید.الف( قرآن کریم منشأ اصلی اختالف و چند دینی را چه می

 توضیح دهید.« انسجام درونی در عین نزول تدریجی است»ب( یکی از دالیل اعجاز محتوایی قرآن 

 چه بود؟ بنویسید.« بشروطها و انا من شروطها»ج( مقصود امام رضا )ع( از بیان عبارت 

 ؟در آن موقع انجام شد یک از امامان معصوم )ع( بود و چه اقداماتید( زمان معرفی اسالم اصیل مربوط به کدام

 مورد( 4کنند، نام ببرید. )چه اهدافی تحقق پیدا می ه( با تشکیل حکومت امام عصر

 

55/0 
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1 
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 2از  2صفحۀ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( اشاره به آینده تاریخ و به ارث رسیدن و حاکمیت آنان بر زمین 1

دین دهد گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شناخت دین کنند و به تفقه در در دین. خداوند دستور می ب( تفقه

 بپردازند.

ج( تسلط بر شور و احساس جوانی جهت انتخاب درست. زیرا عالقه و محبت بیش از اندازه چشم و گوش را بسته و عقل 

 راند.را به حاشیه می

 د( حدیث ثقلین

 خواهد که سلطه بیگانگان را نپذیرد و زیر بار آنها نروند.ه( حفظ استقالل اسالمی. قرآن کریم از مومنان می

 های زودگذرهاست       د( هوسالف( پرتو عنایت الهی        ب( شرایط زمان        ج( عصر شک و دودلی 5

 الف( غ                               ب( غ                         ج( ص                                          د( غ 3

 الف( با تکیه بر بندگی خداوند 4

 ت و همراهی مردمب( مشارک

 کنند.ج( خداپرستانی که در راه عدالت و دفاع از حقوق محرومان تالش می

 های درستد( با روش

 ب( ج                               5الف(  5

 شود و قوانین الهی را دردار حکومت میالف( از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد عهده 6

 آورد.جامعه به اجرا در می

 عد حیوانی و دنیایی است مانند تمایل به ثروت و ...ب( مربوط به بُ

 5د(                     5ج(                  1ب(              3الف(  5

پیامبر جدید  دانند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت و منافع خود در برابر دعوتدینی میالف( آن دسته از رهبران  8

 ایستادند و او را انکار کردند و سبب اختالف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند.

های اولیه دانشمندان با آثار و پختگی و کمالشان متفاوت است، به همین دلیل در نوشته های خود آثار و نوشتهب( 

سال نازل شده و درباره موضوعات  53زار آیه در طول ه 6کنند. با این که بیش از کنند و آن را اصالح میتجدیدنظر می

 اند. گونه تعارضی وجود ندارد و با یکدیگر هماهنگمتنوعی سخن گفته ولی هیچ

ج( مقصود این بود که توحید تنها لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی 

 والیت خداست میّسر است.اجتماعی با والیت امام که همان 

تربیت شاگردان و دانشمندان جهت  -5گذاری مدرسه علمی در مدینه، اقدام علمی و فرهنگی و پایه -1د( امام باقر )ع(: 

 گسترش اعتقادات اهل بیت در بین مردم

 و کمال فراهم شدن زمینه رشد -5امنیت کامل،  -4( شکوفایی عقل و علم، 3عدالت گستری،  -5آبادانی،  -1و( 

 امضاء:                        نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11 :جمع بارم

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحدحافظ دولتیغیر  دبیرستان

 
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 

 2دین  و زندگی نام درس: 

 13/9399/ 91تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  91:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 

https://konkur.info
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