
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

 آیات و احادیت و ابیات 1

 این بیت شعر به چه موضوعی اشاره دارد؟ "نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مساله آموز صد مدرس شد " -1

به كدام یک از جنبه های اعجاز قرآن «  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا كَثِیرًاأَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ » آیه ی  -2

 كریم اشاره دارد؟ 

 ، بیانگر چه مفهومی است؟)ص(از پیامبر اكرم «  مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیََّة»  حدیث   -3

5/1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 2

 برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی شایسته است به چه نکاتی توجه نماییم؟ -1

   بینی كامل ـ هیجان مناسبواقعصحیح                                             ب(  وه بینی كامل ـ شیواقعالف( 

زمان مناسب ـ هیجان مناسبصحیح                                                    د( زمان مناسب ـ شیوه ج(   

 تری دارد؟كند و آن فرمایش با كدام حدیث ارتباط معنایی بیشحضرت علی )ع( بهای انسان را چه چیزی معرفی می -2

 «.خودمای فرزند آدم، مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای »بهشت ـ الف( 

 «.خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان كوچک است»بهشت ـ ب( 

 «.ای فرزند آدم، مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم»آزادگی ـ ج( 

 «.خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان كوچک است»آزادگی ـ د( 

كند و كدام عبارت قرآنی بر این ها لزوم تداوم كدام مسئولیت را ایجاب مییی مردم با وظایف خود و عمل به آنآشنا  -3

 مفهوم داللت دارد؟

 «.حدیثنا ةفارجعوا فیها الی روا» والیت ظاهری ـ  الف( 

 «.فلو ال نفر من كلَّ فرقة منهم طائفة لیتفقَّهوا فی الدّین» والیت ظاهری ـ  ب( 

 «.فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» عیت دینی ـ مرج ج( 

 «.فلو ال نفر من كلَّ فرقة منهم طائفة لیتفقَّهوا فی الدّین» مرجعیت دینی ـ  د( 
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 جمله های زیر را تکمیل کنید. 3

 اسالم بر پنج پایه استوار است كه مهم ترین آن ............. می باشد. -1

 .................. پیامبر)ص( اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است.............. و  -2

 با رسیدن بلوغ ...............، جوان درمی یابد كه باید زندگی را بسیار جدی بگیرد و برای آینده اش برنامه ریزی كند. -3

 وفادار بمانیم كه ................ را تشخیص دهیم.از نظر امام علی)ع( وقتی می توانیم به عهدمان با قرآن  -4

2 

 2از  2صفحۀ 

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

 هایازدهم ـ کلیه رشته مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 22اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0911-0011سال تحصیلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 2 دین و زندگینام درس: 

 یونس علیزاده نام دبیر:

 22/2022 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:  02  ساعت امتحان:

 دقیقه02مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 
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 عبارات درست یا نادرست را مشخص کنید 4

 ( است.عج)مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت از جمله دستورات امام زمان   -1

 .رضایت كامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام شود، باطل استمی الاسطبق مقررات   -2

را  یالتمندی از این تما داند و خداوند نیز با احکام خود چگونگی بهره دانی را خود انسان می یالتحدود توجه به تما  -3

 .مشخص كرده است

 شتر باشد بهتر است.هر چه فاصله بین بلوغ جنسی و عقلی با ازدواج بی -4

1 

 کشف ارتباط 5

ستون  زمورد ا یک )آنها را به هم وصل كنید. هریک از موارد سمت راست با یک مورد در ستون سمت چپ در ارتباط است.

 ( سمت چپ اضافی است

 الف( جعل یا تحریف حدیث براساس غرض های شخصی ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اكرم)ص( -1

 ب( ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان معارف اسالمی و جعل احادیثتحریف در  -2

 پ( امام كاظم ومت عدل نبوی به سلطنتتبدیل حک -3

ت( تفسیر و تعلیم آیات قرآن مطابق با افکار خود و موافق با منافع  گسترش معارف از طریق دعا -4

 قدرتمندان 

 ث( امام سجاد )ع( 
 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 طبق فرموده امام كاظم)ع( به هشام بن حکم علت فرستادن رسوالن الهی چیست؟ -1

 دارند؟ (عج)با توجه به كتاب های حدیثی اهل سنت، ایشان چه عقیده ای نسبت به امام مهدی  -2

 ولی فقیه كیست؟ -3

 از نظر قرآن كریم مهمترین معیار همسر شایسته چیست؟  -4

 سبب نامگذاری حدیث سلسله الذهب چیست؟ -5

5/2 

 اصالحات زیر را تعریف کنید. 7

 طاغوت: -1

 شیعه: -2

 عزت: -3
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. 8

 چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ -1

 را نام ببرید؟ اهداف ازدواج -2

 معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است؟  -3

 ت؟اس چگونه میعه اسالن از حق مسلم خود برای رهبری جامپس از محدود كردن ایشا( ع)رفتار امام علی   -4

 را توضیح دهید؟ (ع)امامت علی  دالیلحدیث منزلت به عنوان یکی از   -5

5 

 2از  2صفحۀ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اُمی بودن پیامبر )ص( -1 1

 كریم قرآن محتوایی اعجاز –انسجام درونی در عین نزول تدریجی  -2

 .هركس در زندگی، امام زمان خود را نشناسد، در جاهلیّت زندگی كرده و به مرگ جاهلی نیز می میرد  -3

 د -3الف               -2ج               -1 2

 پیمان شکنان -4عقلی                       -3گفتار                 –رفتار  -2والیت                -1 3

 غ -4            .ت دانی را خداوند میداند، حد و مرز توجه به تمایاالغ  -3ص                     -2ص                      -1 4

 الف( جعل یا تحریف حدیث براساس غرض های شخصی اكرم)ص( )الف( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر -1 5

 ب( ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث )ت( -2

 امام كاظمپ(  تبدیل حکمومت عدل نبوی به سلطنت )ب( -3

آیات قرآن مطابق با افکار خود و موافق با منافع ت( تفسیر و تعلیم  )ث( گسترش معارف از طریق دعا -4

 قدرتمندان 

 امام سجاد )ع(ث(  
 

 .در پیام الهی تعقل كنند -1 6

بر اساس كتاب های حدیثی اهل سنت، امام مهدی (عج) از نسل پیامبر (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) است كه هنوز  -2

 .به دنیا نیامده است

توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد، عهده دار حکومت می شود و قوانین الهی را در از میان فقیهان كسی كه  -3

 .می گویند» ولی فقیه « جامعه به اجرا در می آورد، به فقیهی كه این مسئولیت را بر عهده دارد 

 .ایمان است  -4

 به جهت توالی و پشت سرآمدن اسامی امامان در آن به این اسم مشهور است. -5

كسانی كه به مردم فرمان می دهند و قانونگذاری می كنند در حالی كه فرمان و قانون شان نشات گرفته از فرمان  -1 7

 الهی نیست طاغوت نامیده می شود.

مسلمانی است كه به فرمان خدا و پیامبر اكرم)ص(، امیرالمومنین علی)ع( را جانشین، پیامبر)ص( می داند و از او  -2

 پیروی می كند.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 22ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0911-0011سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2دین و زندگی نام درس: 

 یونس علیزادهنام دبیر: 

 12/0011 /22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  13:91 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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 است.« تسلیم نبود» و « نفوذ ناپذیری» عزت به معنای  -3

معاشرت هایی كه منشا آن تنها هوس های زودگذر است. تجربه نشان داده است كه این گونه معاشرت ها هر چند با  -1 8

بار  زیانعنوان هایی مانند شناخت روحیه همسر و یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر باشد، نتیجه بخش نیست و آثار 

دیگری دارد كه خداوند اجازه اینگونه معاشرت ها را نداده است. در این معاشرت ها احساسات بر هر دو نفر حاكم می شود 

 و دختر و پسر شخصیت واقعی خود را پنهان می كنند. و معموال این معاشرت ها به سستی رابطه و جدایی می انجامند.

 ا همسر ج( رشد و پرورش فرزندان د( رشد اخالقی و معنویالف( پاسخ به نیاز جنسی ب( انس ب -2

پیامبران با اینکه مانند ما انسانها غریزه و اختیار دارند، در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمیشوند؛ زیرا كسی   -3

ی داند كه با انجام آن گناه میکند كه هوا و هوس به او غلبه كند و كسی كه حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می كند و م

 از چشم خدا میافتد و از لطف و رحمت او دور میشود، محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض نمیکند

خالف، یاری هر كس كه كمک می، گوشه گیری نکردن، انتقاد كردن با دیدن كار المسکوت برای حفظ نظام نوپای اس  -4

 فت با درخواست از سوی مردمالمیخواست، قبول خ

را مأمور مبارزه با فرعون كرد، آن حضرت از خداوند خواست كه برادرش هارون را  (ع)وقتی خداوند حضرت موسی   -5

را پذیرفت و او را  (ع)مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی 

فرمود تو برای من به منزله هارون برای موسی  (ع)به حضرت علی  نیز بارها( ص)پشتیبان و وزیر وی قرار داد.پیامبر اكرم 

 .هستی. جز اینکه بعد از من پیامبری نیست

 امضاء:   یونس علیزاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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