
 

 

 

 

 

 
 

 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           
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 .و مورد خواسته شده را تکمیل کنید را بنویسیدآیه زیر  معنی

 فاتوابسوره مثله الف( 

 ترجمه:

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

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

2 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 ............ استالف( دین به معنای  .........و 

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

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

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

 .امام زمان از نظر غایب هستند نه اینکه در جامعه ................. ندارنده( 

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

 .مهم ترین معیار همسر شایسته ............................استز(

استار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود را هر جوانی به صورت ...................و .....................خوح( 

 .حفظ کرده است
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید

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

 . تحریف تعلیمات پیامبران پیشین3مردم      .   رشد تدریجی سطح فکری 2استمرار دعوت       .1

1 

 3 از 1صفحه ی 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 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 : 



 

 ؟ب( نزول تدریجی قران چند سال طول کشید

         33. 3سال            23. 2سال       32. 1     

 ؟ج( هسته مرکزی یاران امام زمان چند نفرند

     1 .312      2 .213      3 .313 

 .................مناسب مطرح می شودد( پس از تعیین هدف ازدواج 

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

 .با گسترش سرزمین های اسالمی  نیاز به پاسخگویی سواالت دینی کم شدالف( 

 .به دنیا آمد 262حضرت مهدی در سال ب( 

 .معرفت و محبت امام از مسئولیت های منتظران استتقویت ج( 

 بلوغ عقلی یعنی رسیدن به عقل کامل برای درک همسرد( 

 

1 

2 

 .پاسخ کوتاه دهید

 .الف( فطرت به معنای افرینش است

 ب( فرهنگ چیست؟

 ج( طاغوت چیست؟

 .د( دو ویژگی حضرت علی را بنویسید

  ه( سلسه الذهب به چه معناست؟

 ثابت را توضیح دهید؟و( نیازهای 

 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

 72/5 اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان را بنویسید 7

 3 از 2صفحه ی 
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 1 فواید اعتقاد به زنده بودن امام زمان را بنویسید؟ 8

 1 شرایط مرجع تقلید را بنویسید؟ 9

 25/5 راههای تقویت عزت را بنویسید؟ 15

 1 اهداف ازدواج را بنویسید؟ 11

  3 از 3صفحه ی 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

  قرآن مثل یک سوره 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 

 الف( راه و روش

 11ب(

 ج(پیامبر

 د(انتظار فرج

 ه(حضور

 و(اماره

 ز(ایمان

 ح(فطری

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

 غ........غ.....ص............غ 4

2 

 الف( نوع خاص افرینش

 ب(مجموعه اداب و رسوم

  کند، در حالی که خدا وی را تعیین نکردهدهد 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

 ز( اعتقاد به شهادت امام حسین )علیه السالم(

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

 و(مربوط به بعد روحانی انسان است مانند میل به عدالت

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

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

 2دین و زندگی نام درس: 

 الهام سيفینام دبير: 

 12/0011 / 22 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه11مدت امتحان: 
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نامناسب . تبدیل ث ظهور شخصیت ها و الگوهای اکرم تحریف در معارف اسالمی و جعل احادی پیامبر ممنوعیت از نوشتن احادیث

 حکومت نبوی به سلطنت کسرایییان و قیصریان

 نتخاب شیوههای درست مبارزه عنوان امام بر حقعرفی خویش به  عدم تأیید حاکمان 7
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 : فواید زنده بودن و معلوم بودن مشخصات امام زمان و حضور ایشان در جامعه

 مردم فریب ماجرا جویان فریب کار که خود را مهدی موعود معرفی می کنند نخواهند خورد        اول

 یابند و می دانند که امام از اعمال شیعیان آگاه است.مردم حضرت را حاضر و ناظر برخود می           دوم

 شیعیان احساس می کنند می توانند با امام خواسته ها و تمایالت درونی اشان را در میان بگذارند        سوم

 جامعه به صورت های گوناگون از هدایت و والیت معنوی امام برخوردار می گردد.         چهارم

 

9 

 . با تقوا باشد -1

 عادل باشد )عادل به کسی گویند که گناه کبیره انجام ندهد و اصراری هم بر گناهان صغیره نداشته باشد(. -2

 زمان شناس باشد. )یعنی نیازهای روز جامعه را بشناسد و احکام دین را متناسب با نیاز روز استخراج کند(. -3

 

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

 پاسخ به نیاز جنسی. انس با همسر . پروزش فرزندان. رشد اخالقی و معنوی 11

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


