
 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم  پایه :

 : کالس

 نوبت اولامتحانات 

  2دین و زندگی

 آقای محمدی نام دبیر :

  29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه 70  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم صفحه( به ترتیب و خوش خط و خوش عکس 2سواالت)در ردیف

 الف

 آیات و روایات

 یچه مفهوم انگریب «رًایاختِالفًا کَث هِ یلَوَجَدوا ف رِاللّهِیالقُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَ تَدَبَّرونَیَاَفاَل » هیآ -1

 0.5است؟

چه « ...كَ یَ اَنَّهُم آمَنوا بمِا اُنزِلَ اِل زعُمونَیَ نَیالَّذ یَاَلمَ ترَ اِل»دلیل ایمان پنداری در عبارت قرآنی  -2

 0.5چیزی بیان شده است؟

 0.5؟نازل شد یو در شان چه کس یدر چه مکان «ةیَّ البَرِ رُیاُولئِكَ هُم خَ »هیآ -3

دلیل غیبت « ...ما بِاَنفُسِهِم روایِّغَیُ یقَومٍ حَت ینِعمَةً اَنعَمَها عَل رًایِّمُغَ كُیَذلكَ بِاَنَّ اللّهَ لَم »براساس آیه -4

 0.5امام زمان چیست؟

دلیلی ذلیل  «وُجُوهَهُم قَتَرٌ واَل ذِلَّةٌ رهَقُیَ واَل  ادةٌیو زِ یاَحسَنُوا الحُسن نَ یلِلَّذ»براساس عبارت قرآنی  -5

 0.5نشدن چیست؟ 

مَوَدَّةً وَ  نَکُمی بَوَجَعَلَ  ها،یاَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا اِلَ اتِهِ یوَ مِن آ»بر اساس آیه  -6

 0.5کدام گروه به آیات الهی در ازدواج پی می برند؟ « ...رَحمَةً

 

 ب

 .را با کلمات مناسب پر کنیدجای خالی 

 0.5بود................. م،یکاتب و حافظ قرآن کر نیو برتر نیاوّل -1

 0.5است.  مشخص شدهدر آیه ...........و سرپرست مسلمانان  یول یها یژگیو -2

 0.5.به راه انداخت نیرالمؤمنیام هیرا عل................. هیمعاو -3

 0.5.است بتیاعمال عصر غ نیبودن، خود از برتر.................در  -4

 

 ج

 عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید.

در قرآن  و حقوق برابر انسان ها تیمعنو ،یعلم دوست ،یهمچون عدالت خواه ییاز موضوع هاسخن  -1

 0.5بیانگر اعجاز محتوایی است. 

 دایپ یاله میو ابالغ آن به مردم معصوم نباشد، امکان انحراف در تعال یوح افتیدر در یامبریاگر پ -2

 0.5.شود یم

من، کمتر ضربه ضربه زدن به دش نیکه در ع ینگه دارند، به گونه ا یاقدامات خود را مخف یعنیتقیه  -3

 0.5 بخورند.

 0.5شرط اعلم بودن بین مرجع تقلید و ولی فیقه مشترک است.  -4

 

 د

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 0.5مورد(2).دیعومل ختم نبوت را نام ببر -1

 0.5چیست؟ مینشان دادن اسالم و قرآن کر یرالهیغ یراه برا نیآسان تر -2
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 دقیقه 70  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 0.5ست؟یچ نیشیسقوط اقوام پ لیدل امبریاز نظر پ -3

 0.5امامان در جامعه چه بود؟ سازندهثمره  حضور  -4

 0.5عامالن اصلی شهادت امامان چه کسانی بودند؟ -5

 0.5؟ردرا به اجرا درآو یاسالم یدهد که برنامه ها یامکان م یبه رهبرکدام مسئولیت مردم  -6

 س

 کامل دهید.به سواالت زیر پاسخ 

 1مورد(2).دیکن انیو ننوشتن آن را ب ثیآثار نامطلوب حفظ حد نیمهم تر -1

 1کردند؟ یزه مچرا امامان با حاکمان زمان خود مبار -2

 1 .دیرا نام ببر بتیمنتظران در عصر غ یتهایمسئول -3

 1ست؟یک هیتفقه به چه معناست؟ فق -4

 1شود؟ یبد م یدان التیتما یچه زمان -5

 1است؟ یچه بلوغ ازمندیازدواج ن یبرا یآمادگ -6

 

  موفق باشید 
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 آقای محمدی نام دبیر :

  29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم صفحه( به ترتیب و خوش خط و خوش عکس 2سواالت)در ردیف

 الف

 آیات و روایات

 یچه مفهوم انگریب «رًایاختِالفًا کَث هِیلَوَجَدوا ف رِاللّهِیالقُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَ تَدَبَّرونَیَاَفاَل » هیآ -1

 0.5است؟

 اعجاز محتوایی قرآن و الهی بودن این کتاب آسمانی

چه « ...كَیَاَنَّهُم آمَنوا بمِا اُنزِلَ اِل زعُمونَیَ نَیالَّذ یَاَلمَ ترَ اِل»دلیل ایمان پنداری در عبارت قرآنی  -2

 0.5چیزی بیان شده است؟

 الطاّغوتِ یَاِل تحَاکمَوایَاَن  دونَیریُ -داوری بردن نزد طاغوت

 0.5؟نازل شد یو در شان چه کس یدر چه مکان «ةیَّالبَرِ رُیاُولئِكَ هُم خَ »هیآ -3

 حضرت علی ع -در مکه معبه

دلیل غیبت « ...ما بِاَنفُسِهِم روایِّغَیُ یقَومٍ حَت ینِعمَةً اَنعَمَها عَل رًایِّمُغَ كُیَذلكَ بِاَنَّ اللّهَ لَم »براساس آیه -4

 0.5امام زمان چیست؟

 رفتار مردم جامعه

دلیلی ذلیل  «وُجُوهَهُم قَتَرٌ واَل ذِلَّةٌ رهَقُیَواَل  ادةٌیو زِ یاَحسَنُوا الحُسن نَیلِلَّذ»براساس عبارت قرآنی  -5

 0.5نشدن چیست؟ 

 انجام عمل نیك

مَوَدَّةً وَ  نَکُمی بَوَجَعَلَ ها،یاَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا اِلَ اتِهِیوَ مِن آ»بر اساس آیه  -6

 0.5کدام گروه به آیات الهی در ازدواج پی می برند؟ « ...رَحمَةً

 اهل تفکر

 

 ب

 .را با کلمات مناسب پر کنیدجای خالی 

 0.5بود................. م،یکاتب و حافظ قرآن کر نیو برتر نیاوّل -1

 یحضرت عل

 0.5است.  مشخص شدهدر آیه ...........و سرپرست مسلمانان  یول یها یژگیو -2

 والیت

 0.5.به راه انداخت نیرالمؤمنیام هیرا عل................. هیمعاو -3

 نیجنگ صف

 0.5.است بتیاعمال عصر غ نیبودن، خود از برتر.................در  -4

 انتظار ظهور

 

  عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید. ج
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 دقیقه 60  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

در قرآن  و حقوق برابر انسان ها تیمعنو ،یعلم دوست ،یهمچون عدالت خواه ییاز موضوع هاسخن  -1

 0.5بیانگر اعجاز محتوایی است. 

 صحیح

 دایپ یاله میو ابالغ آن به مردم معصوم نباشد، امکان انحراف در تعال یوح افتیدر در یامبریاگر پ -2

 0.5.شود یم

 غلط

من، کمتر ضربه ضربه زدن به دش نیکه در ع ینگه دارند، به گونه ا یاقدامات خود را مخف یعنیتقیه  -3

 0.5 بخورند.

 صحیح

 0.5شرط اعلم بودن بین مرجع تقلید و ولی فیقه مشترک است.  -4

 غلط

 د

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 0.5مورد(2).دیعومل ختم نبوت را نام ببر -1

وجود امام معصوم پس  -فیاز تحر میحفظ قرآن کر -یکامل زندگ ةبرنام افتیدر یبرا یبشر ةجامع یآمادگ

 اسالم نیو روزآمد بودن د ییایپو -اکرم)ص( امبریاز پ

 0.5چیست؟ مینشان دادن اسالم و قرآن کر یرالهیغ یراه برا نیآسان تر -2

 است. یکتاب اله نیا یاز سوره ها یکی)همچون کوثر(مشابه  یآوردن سوره ا

 0.5ست؟یچ نیشیسقوط اقوام پ لیدل امبریاز نظر پ -3

 بی توجهی به عدالت

 0.5امامان در جامعه چه بود؟ سازندهثمره  حضور  -4

 فراهم آمدن کتب حدیث

 0.5عامالن اصلی شهادت امامان چه کسانی بودند؟ -5

 حاکمان بنی امیه و بی عباس

 0.5؟را به اجرا درآورد یاسالم یدهد که برنامه ها یامکان م یبه رهبرکدام مسئولیت مردم  -6

 یاجتماع یوحدت و همبستگ

 

 س

 کامل دهید.به سواالت زیر پاسخ 

 1مورد(2).دیکن انیو ننوشتن آن را ب ثیآثار نامطلوب حفظ حد نیمهم تر -1

 ثیفراموش شدن اصل حد ایشدن عبارت ها  ادیو امکان کم و ز افتی شیافزا ثیاحتمال خطا در نقل احاد-

 فراهم شد.
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 صفحه 3

 

 

 فیتحر ایبه جعل  یشخص یآمد و آنان براساس غرض ها شیپ ثیجاعالن حد یمناسب برا طیشرا-2

 کردند. یخوددار ثیاحاد یبه نفع حاکمان ستمگر از نقل برخ ایپرداختند،  ثیحد

را در احکام  یشخص قهیبهره ماندند و به ناچار، سل یب تیمنبع مهم هدا كیاز مردم و محققان از  یاریبس-3

 دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند. ینید

 1کردند؟ یزه مچرا امامان با حاکمان زمان خود مبار -2

به پا  فهیوظ نیانجام ا یو اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و الزم بود برا یاوّل، آنکه رهبر

 یبر مبنا یحکومت لیو امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشک طیو در صورت وجود شرا زندیخ

 را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند. نید نیقوان ن،یاسالم راست

 زیکردند؛ امامان ن یگذاشتند و به مردم ستم م یپا م ریاسالم را ز نیحاکمان غاصب، قوان نیآنکه که ا دوم،

 نیپا گذاشتن قوان ریاز منکر با آنان مقابله کنند و مانع ز یداشتند که براساس اصل امر به معروف و نه فهیوظ

 .ندیو از حقوق مردم دفاع نما اسالم شوند

 1 .دیرا نام ببر بتیمنتظران در عصر غ یتهایمسئول -3

آماده کردن خود و جامعه -ظهور امام یدعا برا-امام عصر یاز فرمان ها یرویپ-معرفت و محبّت به امام تیتقو

 ظهور یبرا

 1ست؟یک هیتفقه به چه معناست؟ فق -4

 است.  قیکسب معرفت عم یتالش برا یتفقّه، به معنا

به دست  اتیو احکام اسالم را از قرآن و روا نیتوانند قوان یرسند و م یم نیدر د قیکه به معرفت عم یافراد

 شوند. یم دهینام هیآوردند، فق

 1شود؟ یبد م یدان التیتما یچه زمان -5

قرار  یرا اصل و اساس زندگ التیتما نیشود که آنگاه که انسان، ا ی( بد میو ذات یوانی)حالتیتما نیا یزمان

 خود غافل بماند. یاله التیبه آنها باشد و از تما دنیدهد و فقط در فکر رس

 1است؟ یچه بلوغ ازمندیازدواج ن یبرا یآمادگ -6

پس از  یکه مدت یو فکر یبلوغ عقل یگریو د یبلوغ جنس یکیدو بلوغ است:  ازمندیازدواج، ن یبرا یآمادگ

 رسد.  یفرا م یبلوغ جنس

 یزیاش برنامه ر ندهیآ یو برا ردیبگ یجدّ اریرا بس یزندگ دیکه با ابدی یجوان درم ،یبلوغ عقل دنیرس با

خود و  نهیخرج و هز میهمسر، تنظ یها یژگیکار، فکرکردن درباره و داکردنیکند. توجه به داشتن شغل و پ

 است یبلوغ عقل یبرنامه بودن از نشانه ها یاز ب یدور
  موفق باشید 
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