
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 کند چیست؟دو ویژگی خاص انسان که او را از دیگر موجودات متمایز می 
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2 

 دین یعنی چه و خداوند دینی که به پیامبران فرمان داده برای انسانها چه بوده است؟
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3 

 کننده در قواعد اسالمی را توضیح دهید؟ تنظیم قوانین وجود
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4 

 معجزه را تعریف کنید؟ 
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5 

 بودن قرآن کریم را توضیح دهید؟  جانبه همه و جامعیت
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانمون آز

 دین و زندگی نام درس: 

 یوسف زندیه نام دبیر:

 10/1398 / 07 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60 مدت امتحان :
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 نمره 16جمع بارم :
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 را مختصر توضیح دهید؟  )ظاهری والیت( اسالمی حکومت تشکیل  با الهی قوانین اجرایاز وظایف پیامبر 

 

 

 

2 

7 

 عصمت پیامبر اکرم )ص( به چه معناست؟توضیح دهید؟
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8 

 در خصوص ایه والیت وشان نزول آن را شرح دهید؟
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9 

 ضیلت از ویژگیهای حضرت علی )ع( را نام برده و مختصر توضیح دهید؟دو ف
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 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 تفکر هرکاری  ابتدادرباره انسان،  اوست؛  انتخاب و  اختیار  قدرت دیگر ویژگی و  تفکر و تعّقل توانایی ها،  ویژگی این از  یکی

 15.دهد می انجام و  کند می راانتخاب آن رساند،  می هدفش به را او و است  مفید کار آن که داد تشخیص اگر کند،  می

2 

 اساس بر .است معنایبرگزیده به  دین » راه  « و  » روش  « ها انسان زندگی  برای خداوند  که است  روشی  و راه اسالم دین 

 مردم میان در  را دین  همان تا است  داده پیامبرانفرمان همه  به  و  فرستاده نها انسا برای دین یک  خداوند کریم،  قرآن آیات

 داده انجام شایستگی  با را خود مأموریت و کرده اطاعت فرمانرا این هم  انبیا .نگیرند پیش در تفرقه راه و کنند  تبلیغ

 23.اند

3 

 بر قواعد این .است داده تحرک و  انطباق خاصیت مقرراتاسالمی به  که دارد  وجود قوانین و  قواعد از ای دسته اسالم در

 می کنترل و  دهند  می قرار نظر تحت  را مقررات و احکام عالی،  مانندبازرسان  و  دارند تسلط اسالمی مقررات و احکام  همه

 مخالف رساندن  ضرر  و دیدن ضرر با اسالم ...االسالم فی الضِرارَ و الضَرَرَ :است اکرمفرموده پیامبر مثال طور به .کنند

 30.است

4 

 مأمور او ازطرف و  دارد ارتباط خداوند  با وی که دریابند مردم اینکه برای شد،  می مبعوث خداوند سوی از پیامبری هرگاه

 عالمت و نشانه خداوندیعنی اذن  و تأیید  بدون کس  هیچ که داد می انجام های قالعاد خار کارهای است،  شده پیامبری به

 را آن اسالمی رااندیشمندان العاده خارق کارهای این کریم قرآن .نبود آنها انجام به قادر » آیت « و خواند می نبوت

 37شود می آشکار امور این در افراد سایر ناتوانی و عجز زیرا نامند می معجزه

5 

 حیاتی و مهم مسائل موردهمه در اما شده،  نازل پیش قرن چهارده کریم قرآن اینکه وجود با :بودن جانبه همه جامعیت و

 امور از فقط کتاب  این .است نکرده رافروگذار چیزی و گفته سخن دارد،  نیاز بدان کمال سوی به  هدایت در  انسان که

 و اجتماعی تهای مسئولی انسان،  دنیوی و مادّی زندگی  از گوید؛بلکه  نمی سخن خدا با انسان رابطه و آخرت یا معنوی، 

 41.دهد می قرار اختیارش  در را جانبه همه و جامع های برنام و گوید می سخن دیگر نهای انسا با وی رابطه

6 

 مردم اینکه محض به ایشان  .است رهبری  و  سرپرستی معنای به والیت  .است جامعه بر  والیت اکرم پیامبر دیگر مسئولیت

 بودند  آمده مکه از که کسانی ( وانصار)شهر آن مردم کمک به و کرد  هجرت شهر این به پذیرفتند،  را اسالم مدینه

   50.نمود ریزی شد،پی می اداره اسالم قوانین مبنای بر که را حکومتی ، )مهاجران(

7 

 و گناه مرتکب و قرارنگیرد نفسانی هواهای تأثیر تحت که دهد انجام درستی به را خود مسئولیت تواند می زمانی پیامبر

 اشتباه و گناه مرتکب گاه هیچ او که مطمئنباشند که پذیرند می را وی های هدایت و ها گفته زمانی نیز مردم .نگردد خطا

 53.شود نمی

8 

 معرفی قصد خداوند و دادهاست صدقه رکوع در کسی و داده رخ ای واقعه چنین که دریافت خدا رسول آیه،  این نزول با

 حال در کسی چه:پرسید و آمد مسجد به کرد،  آگاهمی آن از را مردم و خواند می را آیه که حالی در و شتاب با دارد؛ را او

 این:گفت و  کرد  اشاره بود،  نماز حال در  که  علی حضرت  به  داشت،  دست  در  انگشتری که  است؟فقیری داده صدقه  رکوع

 خدا رسول و گفتند تکبیر بودند،  شده خبر با آیه محتوای از که مردم.بخشید من به را خود انگشتر رکوع،  حال در مرد

 65.آورد جا به را سپاسخداوند و ستایش نیز، 

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آباد   دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد

 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی   کلید

 نام درس:دین و ندگی

 یوسف زندیهنام دبير:  

 10/1398/  07تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح 00:8 ساعت امتحان: 

 دقیقه  60مدت امتحان:
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9 

 مردم عمومی درخواست  با که گاه آن خالفت،  حق از شدن گذاشته کنار سال 25 از پس علی مانند: امام بی عدالت- 1

 روش و سیره قراردادن الگو با آغاز همان از ایشان.آمد صحنه به دید تمام خود  بر را حجت خالفت قبول بر آنها اصرار و

 قرارداد.  خود کار سرلوحه را،  عدالت برقراری و نابرابری و تبعیض با مبارزه پیامبر

 .بود وی معرفت و علم ،  امیرالمؤمنین شخصیت انگیز شگفت ابعاد از یکی گفتیم،  که طور کران: همان بی علم-  2

 فضیلت و اقتصادی،اخالق و اجتماعی نظام کشورداری،  و حکومت شناسی،  دین شناسی،  انسان شناسی،  جهان در ایشان

 کرده راهنمایی را ما و گفته سخن انسان،  سعادت و هدایت نیاز مورد موضوعات سایر و

 82.است
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