
 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی :

 یاضی و تجربیر-یازدهم  پایه :

 : کالس

 اولنوبت امتحانات 

 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 2)درسواالت ردیف

 الف

 آیات و روایات

روح انسان به  اتیح «کُمییحیُلِلهِ وََّ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما  بوایآمَنُوا استَج نَیالَّذ هَایُّاَ ای» هیبر اساس آ -1

 0.5وابسته است؟  یچه امر

 0.5محرومند؟ تیاز نعمت هدا یچه کسان« مِن رَبِّکَ... کَ یالرَّسولُ بَلَِّغ ما اُنزِلَ اِلَ هَایُّأَ ای»  هیبر اساس آ -2

 0.5رسول اهلل است؟ رهیکدام جنبه از س انگریب «نَیمُؤمِن کونوایَ لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ اَلَّا »  هیآ -3

نان داده چه هشداری به مسلما ....«بلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ وَ ما مُحَمَّدٌ اِالَّ رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَ»در آیه  -4

 0.5می شود؟ 

بیانگر کدام  «... کُمیعَلَ یفِانَّهُم حُجَّت ثنایِرُواِة حَد یال هایفَارجِعُوا ف وَ اَمَّا الحَواِدثُ الواِقعَةُ »حدیث  -5

 0.5ویژگی مرجع تقلید است؟ 

به کدام یک از راههای تقویت «الَّا بها عُوهایلَنفُسِکُم ثَمَنٌ الَّا الجَنَّةَ، فَال تَب سَیاِنَّهُ لَ»حدیث علوی  -6

 0.5عزت می پردازد؟ 

 

 ب

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 0.5 .خواند ینشانه و عالمت نبوت م یعنی..........را  پیامبران خارق العاده یکارها میقرآن کر  -1

 0.5 است..............بر مسلمانان  یو یحکومت طاغوت و انجام دستورها رشیپذ -2

 0.5.نماند دهیپوش قتیحق ندگانیجو یبرا................تالش ائمه سبب شد تا  -3

 0.5داند. یامام، م یاری یرا عصر آماده باش برا بتیعصر غ............... -4

 

 ج

 د.مشخص کنیعبارتهای صحیح یا غلط را 

 0.5بیانگر اعجاز محتوایی قرآن است. کلمه ها و جمله ها نیو آهنگ موزون و دلنش بایساختار ز -1

 0.5حدیث منزلت را بیان می کرد. آخر عمر خود یاکرم)ص( به طور مکرر، از جمله در روزها امبریپ -2

بهره  یکتاب اله نیتوانستند از ا ،یمشتاقان معارف قرآناقدام به بیان حدیث توسط امامان،  جهیدر نت -3

 0.5ببرند.

 0.5به ارث بردن زمین است.  ن به بندگان صالحوعده خداوند در قرآ -4

 0.5. کردند یم دییآن مورد را تأامامان کرد،  یبر طبق دستور اسالم عمل م یدر مورد یاگر حاکم -5

هدف ازدواج رسیدن « ...وَ اللَّهُ جَعَلَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لکُم مِن اَزواجِکُم»بر اساس آیه  -6

 0.5آرامش است. به 

 

 د

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 0.5مورد(2.)سدیمتعدد را بنو امبرانیعلل فرستادن پ -1

 0.5هدایت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟ انسانها از  یبهره مند زانیم -2
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 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی م  

 نام و نام خانوادگی :

 یاضی و تجربیر-یازدهم  پایه :

 : کالس

 اولنوبت امتحانات 

 2دین و زندگی

 آقای محمدی نام دبیر :

  29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه 70  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 0.5را بیان کنید.  )ع(یحضرت عل دگاهیحجت از د بتیعلت غ -3

 0.5بودن در ولی فقیه چیست؟  و مدبر ریمدمنظور از شرط  -4

 س

 سواالت زیر پاسخ کامل دهید.به 

 1نشدند؟ ثیدر نقل حد بیدچار خطا و آس انیعیچرا ش -1

 1ست؟یقرآن چ از پیرویو  میراه مستق صیتشخ یبرا یراه حل حضرت عل -2

 1بودند؟ یعباس به دنبال قتل حضرت مهد یچرا بن -3

 1.دیکن نییرا تب بتیامام در عصر غ یتهایضرورت تداوم مسئول -4

 1ست؟یدر انسان چ یعال التیمنظور از تما -5

 1به چه منظور است؟ تیتفاوت زن و مرد در جنس -6

 

  نمره16 /موفق باشید 
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 ریاضی و تجربی-یازدهم  پایه :

 : کالس

 اولنوبت امتحانات 

 2دین و زندگی

 محمدیآقای  : نام دبیر

 29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه60 زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

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

 الف

 آیات و روایات

روح انسان به  اتیح «کُمییحیُلِلهِ وََّ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما  بوایآمَنُوا استَج نَیالَّذ هَایُّاَ ای» هیبر اساس آ -1

 0.5وابسته است؟  یچه امر

 پذیرش دعوت خداوند و رسولش

 0.5محرومند؟ تیاز نعمت هدا یچه کسان« مِن رَبِّکَ... کَیالرَّسولُ بَلَِّغ ما اُنزِلَ اِلَ هَایُّأَ ای»  هیبر اساس آ -2

 کافران

 0.5رسول اهلل است؟ رهیکدام جنبه از س انگریب «نَیمُؤمِن کونوایَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ اَلَّا »  هیآ -3

 سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم

نان داده چه هشداری به مسلما ....«بلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ وَ ما مُحَمَّدٌ اِالَّ رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَ»در آیه  -4

 0.5می شود؟ 

 بازگشت به سنتهای جاهلی

بیانگر کدام  «... کُمیعَلَ یفِانَّهُم حُجَّت ثنایِرُواِة حَد یال هایفَارجِعُوا ف وَ اَمَّا الحَواِدثُ الواِقعَةُ»حدیث  -5

 0.5ویژگی مرجع تقلید است؟ 

 زمان شناس بودن

به کدام یک از راههای تقویت «الَّا بها عُوهایلَنفُسِکُم ثَمَنٌ الَّا الجَنَّةَ، فَال تَب سَیاِنَّهُ لَ»حدیث علوی  -6

 0.5عزت می پردازد؟ 

 شناخت ارزش خویش و نفروختن خویش به بهای اندک

 

 ب

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 0.5 .خواند ینشانه و عالمت نبوت م یعنی..........را  پیامبران خارق العاده یکارها میقرآن کر  -1

 «تیآ»

 0.5 است..............بر مسلمانان  یو یحکومت طاغوت و انجام دستورها رشیپذ -2

 حرام

 0.5.نماند دهیپوش قتیحق ندگانیجو یبرا................تالش ائمه سبب شد تا  -3

 اسالم قتیحق

 0.5داند. یامام، م یاری یرا عصر آماده باش برا بتیعصر غ............... -4

 منتظر

 

 ج
 د.مشخص کنیعبارتهای صحیح یا غلط را 

 0.5بیانگر اعجاز محتوایی قرآن است. کلمه ها و جمله ها نیو آهنگ موزون و دلنش بایساختار ز -1
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 ریاضی و تجربی-یازدهم  پایه :

 : کالس

 اولنوبت امتحانات 

 2دین و زندگی

 محمدیآقای  : نام دبیر

 29/02/1400 تاریخ امتحان :

 دقیقه60 زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 غلط

 0.5حدیث منزلت را بیان می کرد. آخر عمر خود یاکرم)ص( به طور مکرر، از جمله در روزها امبریپ -2

 غلط

بهره  یکتاب اله نیتوانستند از ا ،یمشتاقان معارف قرآناقدام به بیان حدیث توسط امامان،  جهیدر نت -3

 0.5ببرند.

 غلط

 0.5به ارث بردن زمین است.  ن به بندگان صالحوعده خداوند در قرآ -4

 صحیح

 0.5. کردند یم دییآن مورد را تأامامان کرد،  یبر طبق دستور اسالم عمل م یدر مورد یاگر حاکم -5

 صحیح

هدف ازدواج رسیدن « ...وَ اللَّهُ جَعَلَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لکُم مِن اَزواجِکُم»بر اساس آیه  -6

 0.5آرامش است. به 

 غلط

 د

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 0.5مورد(2.)سدیمتعدد را بنو امبرانیعلل فرستادن پ -1

 نیشیپ امبریپ ماتیتعل فیتحر -سطح فکر مردم یجیرشد تدر -در دعوت یوستگیاستمرار و پ

 0.5هدایت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟ انسانها از  یبهره مند زانیم -2

 .دارد یو عمل آنان بستگ مانیبه درجه ا ت،یهدا نیانسانها از ا یبهره مند زانیم

 0.5را بیان کنید.  )ع(یحضرت عل دگاهیحجت از د بتیعلت غ -3

 در گناه یرو ادهیانسانها و ز یستمگر

 0.5بودن در ولی فقیه چیست؟  و مدبر ریمدمنظور از شرط  -4

 یجهان دهیچیپ طیدر شرا تیریمدتوانایی 

 

 س

 سواالت زیر پاسخ کامل دهید.به 

 1نشدند؟ ثیدر نقل حد بیدچار خطا و آس انیعیچرا ش -1

را حفظ  امبریپ ثیائمه احاد رایز امد؛ین شیائمه پ روانیپ یبرا یادیتا حدود ز ث،یاوضاع نابسامان حد نیا

معصوم و به دور از خطا بودند و  ییبزرگواران که انسان ها نیا قیرا از طر ثیاحاد نیا ان،یعیکرده بودند و ش

 ثیجهت، در نقل احاد نیو به هم ردندسخنانشان مانند سخنان رسول خدا معتبر و موثق بود، به دست آو

 کمتر دچار اشتباه شدند.

 1ست؟یقرآن چ از پیرویو  میراه مستق صیتشخ یبرا یراه حل حضرت عل -2
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 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 ریاضی و تجربی-یازدهم  پایه :

 : کالس

 اولنوبت امتحانات 

 2دین و زندگی

 محمدیآقای  : نام دبیر
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 دقیقه60 زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 3

 

 

که ابتدا پشت کنندگان به صراط  دیده صیرا تشخ یراه رستگار دیتوان یم یدر صورت ط،یدر آن شرا

که فراموش کنندگان قرآن را  دیقرآن باش رویپ دیتوان یو آن گاه م.......و  دیکن ییرا شناسا میمستق

 «.دیبشناس

 1بودند؟ یعباس به دنبال قتل حضرت مهد یچرا بن -3

اکرم درباره دوازده  امبریبود، مطلع بودند. پ دهیامامان رس ریاکرم و سا امبریکه از پ یآنان از اخبار رایز

ظلم و برپا  هیکننده عل امیامام و ق نیرا به عنوان آخر یخود با مردم سخن گفته بود و امام مهد نیجانش

که از  یتیاز آن حضرت و مأمور زین مامانا ریو سا یعل نیرالمؤمنیکرده بود. ام یکننده عدل در جهان معرف

موعود را به محض  یعباس درصدد بودند مهد یحاکمان بن ل،یدل نیکرده بودند. به هم ادیجانب خدا دارد، 

 تولد، به قتل برسانند.

 1.دیکن نییرا تب بتیامام در عصر غ یتهایضرورت تداوم مسئول -4

کند و  انیمردم ب یرا بداند و برا نینباشد که احکام د یمتخصص یعنی ابد،یادامه ن ینید تیاگر مرجع-1

توانند به آن  یشوند و نم یخود آشنا نم فینباشد، مردم با وظا نیمطابق با احکام د دیمسائل جد یپاسخگو

 عمل کنند. فیوظا

اسالم را که  یتوان احکام اجتماع ینشود، نم لیتشک یو حکومت اسالم ابدیادامه ن یظاهر تیاگر وال -2

 است، در جامعه به اجرا درآورد. یو پشتوانه حکومت تیریمد ازمندین

 1ست؟یدر انسان چ یعال التیمنظور از تما -5

 یو حُسن خلق، که مربوط به روح اله ثاریا ا،یعدالت، شجاعت، ح ،ییبه دانا لیو برتر، مانند تما یعال التیتما

 یو از آنها لذت م میکن یو کمال م تیاحساس موفق التیتما نیبه ا دنیانسان هستند. ما با رس یو معنو

 .میبر

 1به چه منظور است؟ تیتفاوت زن و مرد در جنس -6

از زن و شوهر  کیبر عهده هر میاست که خالق حک یمختلف فیزن و مرد به جهت وظا انیم یتفاوت ها

و  رندیرا بر عهده بگ یخاص ینقش ها یمشترک و خانوادگ ینهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگ

 آورند. دیخانواده متعادل را پد کی
  نمره16 /موفق باشید 
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