
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 و مورد خواسته شده را تکمیل کنید را بنویسید آیه زیر معنی

 اهلل اعلم حیث یجعل رساله الف( 

 ترجمه:

 ................................ب( انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس 

 ........ترجمه:همانا خداوند اراده کرده که دور گرداند از شما.....................

2 

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف( دین به معنای  .........و ........... است

 .بیش از ................ می گذردب( از روزی که قران کریم دعوت به مبارزه را اعالم کرده 

 .ج(..................برای اولین بار در جامعه اون روز برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد

 .د( ...................از برترین اعمال عصر غیبت است

 ....................استزنذگی انسان ها صحنه مبارزه ................... با ه( 

 و( دعوت هوی و هوس یا همان ..............به تمایالت حیوانی

 .مهم ترین معیار همسر شایسته ............................است ز(

 .آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ .........................و.........................استح( 
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 مناسب را انتخاب کنیدگزینه 

 کدام علت فرستاده شدن پیامبران متعدد است"ان نلکلمالناس علی قدر عقولهم ... انا معاشر االنبیا امرنا " الف( 

 . تحریف تعلیمات پیامبران پیشین3.   رشد تدریجی سطح فکری مردم      2استمرار دعوت       .1
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 2از 1صفحه ی 

 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  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 2 دین وزندگی .نام درس: 

 الهام سیفی. نام دبیر:

 22/1022 / 22امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح12: 22ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 



 

 ؟سال طول کشید ب( نزول تدریجی قران چند

         33. 3سال            23. 2سال       32. 1     

 .ج( پس از تعیین هدف ازدواج ................مناسب مطرح می شود

 . انتخاب همسر 3. انتخاب راه          2. انتخاب هدف       1    
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 ؟کدام جمله صحیح و کدام یک غلط است

 .اسالمی  نیاز به پاسخگویی سواالت دینی کم شدبا گسترش سرزمین های 

 .پیامبران الهی برای تحقق وعده الهی )پیروزی باطل بر حق ( از یک طرح الهی سخن گفتند

 .امام از مسئولیت های منتظران استدعا برای ظهور 

 بلوغ عقلی یعنی رسیدن به عقل کامل برای درک همسر

1 

0 

 .پاسخ کوتاه دهید

 معناست؟ به چهالف( فطرت 

 ب( فرهنگ چیست؟

 ج( طاغوت چیست؟

 .د( دو ویژگی حضرت علی را بنویسید

  ه( سلسه الذهب به چه معناست؟

 و( نیازهای ثابت را توضیح دهید؟

 ز( گذشته سرخ چیست؟

 ح. عزت به چه معناست؟

 ت(خود عالی چیست؟
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 1 مشکالت فرهنگی و سیاسی پس از پیامبر را بنویسید 6

 50/5 ائمه اطهار در راستای مرجعیت دینی را بنویسید؟اقدامات  5

 1 ؟معرفت و محبت به امام را  توضیح دهیدتقویت  8

 1 گونه انجام می گیرد؟انتخاب ولی فقیه درکشور ما چ 9

 05/5 راههای تقویت عزت را بنویسید؟ 15

 1 پاسخ نادرست به نیازهای جنسی چه پیامدی دارد؟ 11

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 .«.داند که رسالتش را بر عهده چه کسی بگذاردبه معنای خداوند بهتر می الف(

این پاکیزگی و طهارتی که خدای متعال اراده کرده است  (2)اَهلَ البَیتِ وَ یُطَه ِّرَکُم تَطهیرًا، اِن َّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الر َّجسَب(

 بیت وجود داشته باشد،در اهل

2 

 و روشالف( راه 

 11ب(

 ج(پیامبر

 د(انتظار فرج

 ه(حضور

 و(اماره

 ز(ایمان

 جنسی و عقلیح(

3 2..................2................3 

 .....ص............غصغ........ 4
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 الف( نوع خاص افرینش

 ب(مجموعه اداب و رسوم

  خدا وی را تعیین نکردهکند، در حالی که دهد و بر مردم حکومت میکسی که به مردم فرمان می :ج(

 عدالت و شجاعتد(

 ه(زنجیره طال

نیازهای ثابت مانند نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد و ازدواج و ... . دین اسالم برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی و(

 دارد. دسته دیگر، نیازهای متغیر هستند

 السالم(ز( اعتقاد به شهادت امام حسین )علیه 

 است« تسلیم نبودن»و « نفوذ ناپذیری»معنای  عزَّت بهح(

 (مربوط به بعد روحانی انسان است مانند میل به عدالتت

6 
نامناسب . تبدیل ث ظهور شخصیت ها و الگوهای اکرم تحریف در معارف اسالمی و جعل احادی پیامبر ممنوعیت از نوشتن احادیث

 قیصریانحکومت نبوی به سلطنت کسرایییان و 

5 
 های شخصیت تربیت.1  جدید نیازهای و مساِئل به پاسخ.3. پیامبر ی سیره و سخنان حفظ برای اقدام.2   تعلیم و تفسیر قرآن کریم

 یاسالم

8 

محبت تقویت معرفت و محب پیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربانترند و آنان که چنین معرفتی را به دست آوردهاند، 

هرکس که دوست «امامان، درباره  :میفرماید عصر امام ٔ  پیامبر اکرم در سخنانی ضمن معرفی همه  .بیشتری به پیامبر و امام دارند

 .ِّت امام عصر را بپذیرد 2دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 انسانی 2دین و زندگی نام درس: 

 الهام سيفینام دبير: 

 12/0011 / 22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان: 



 

9 
 شرکت در تظاهرات مستقیم انتخاب امام خمینی با راهپیمایی و

 غیر مستقیم با رای به افرا د خبره در شورای خبرگان

 

 توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک 15

11 

لذت آنی برخاسته های مطرح شده از سوی دین به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، درآنصورت،  گر فردی بخواهد به شیوهای غیراز شیوه

از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده میکند و شخصیت او را میشکند. اینگونه اشخاص، به جای بازگشت به مسیر درست، 

برای فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده میشوند؛ اما نمیدانند که روحشان مانند تشنهای است که هرچه بیشتر از آب شور 

 .یابدمینوشد، بر تشنگیاش افزوده میشود و بیقراریاش شدت می دریا

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 16جمع بارم :


