
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 20جمع بارم : موفق باشید                                                                                                                     
 

 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 ............................ است.المال، همانند خرید ...................... و اضافه برداشت از بیت 1

 1 راه هدایتی که خداوند در اختیار ما گذاشته است، همان .........................  است و ناشی از .................... است. 2

 1 نقطه مقابل عزت .................. است و به معنای ...................... است. 3

 5/0 خواهد که در ....................... تفرقه نکنند.پیامبران می خداوند از از 4

5 
از دیدگاه پیامبر )ص(، کسی که ازدواج کند، نصف .............. خود را کامل کرده است؛ پس باید برای نصف دیگر، 

...................... 
1 

 5/1 های پیامبر اسالم )ص( را ذکر کنید.سه مورد از مسئولیت 6

7 
چهار مودر از آیات و روایاتی که در خصوص تعیین جانشین برای پیامبر و بقیه امامان مطرح شده است را صرفاً نام 

 ببرید؟
1 

 1 های تقویت عزّت را نام ببرید.راه 8

 2 ترین مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( را صرفاً نام ببرید.مهم 9

 5/1 پیروی کردن از امام زمان )عج(  چیست؟منظور از  10

 5/1 ؟در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد« ناس»و « آدمبنی»، «انسان»، «انس»به چه دلیلی کلمات  11

12 
را توضیح « عَلِیمٌ  سَمِیعٌ اللَّهَ  وَأَنَّ  بِأَنْف سِهِمْ مَا ی غَیِّر وا حَتَّى قَوْمٍ عَلَى أَنْعَمَهَا نِعْمَةً م غَیِّرًا یَك   لَمْ اللَّهَ  بِأَنَّ ذَلِكَ »پیام آیه 

 دهید.
2 

13 
 أَفَبِالْبَاطِلِ  الطَّیِّبَاتِ مِّنَ وَرَزَقَک م وَحَفَدَةً بَنِینَ أَزْوَاجِک م مِّنْ لَک م وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنف سِک مْ مِّنْ لَک م جَعَلَ وَاللَّه  »پیام آیه 

 را توضیح دهید.« یَکْف ر ونَ ه مْ اللَّهِ وَبِنِعَْمتِ ی ؤْمِن ونَ
2 

 2 باشد؟« شناسزمان»و « عادل»چرا مرجع تقلید باید  14

 1 در احکام دینی چیست؟« تقلید»مقصود از  15

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

 یازدهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 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 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 دهمیازدین و زندگی پایه نام درس: 

 پورمسعود فتحی نام دبیر:

 02/1400 / 27 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 75مدت امتحان : 



 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 عذاب آخرت -ننگ دنیا  1

 لطف خداوند  - راه مستقیم خوشبختی 2

 نفوذناپذیری و مغلوب نبودن  –ذلّت  3

 دین خدا 4

 باشد.از خدا پروا داشته  –دین  5

 اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی –تعلیم و تبیین تعالیم قرآن  -دریافت و ابالغ وحی 6

 .حدیث غدیر6.حدیت منزلت 5.حدیث ثقلین 4.حدیث جابر 3.آیه والیت 2.آیه انذار 1 7

 توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او -نفروختن خویش به بهای اندکشناخت ارزش خود و  8

9 
تبدیل حکومت  –ارائه الگوهای نامناسب  -تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -ممنوعیت نوشتن احادیث رسول اکرم )ص(

 عدل نبوی به سلطنت

 مقابله با طاغوت  –اجتماعی دین عمل به احکام فردی و  –مراجعه به عالمان دین  10

11 

دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مونث. دوم اینکه، زنان و مردان به دو دلیل: اول اینکه حقیقت انسان را روح وی تشکیل می

یعنی قرب  توانند به آن هدف مشترک،های فطری میهای فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن از آن ویژگیویژگی

 الهی و بهشت جاوید برسند.

12 

دهد مگر آنکه آنها خود وضع خود را تغییر دهند، همانا خداوند شنوا و خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی

ساز هالکت، با گیرد. زمینهیداناست. اگر مردم نعمتی را که خداوند به آنها داده است، درست استفاده نکنند، آن نعمت را از آن مردم م

 عزّت و سربلندی یک جامعه رفتار افراد خود آن جامعه است. علت غیبت مردم هستند و قدرنشناسی آنها. 

13 

پرورش فرزندان و ، نشان دهنده منزلت یکسان زن و مرد است. رشد و «و خداوند برای شما همسرانی از نوع خودتان قرار داده»

نشانگر این مفهوم است که خداوند روزی خانواده و « ها به شما رزق و روزی داداز پاکیزه»نوادگان از اهداف تشکیل خانواده است. 

سازد. با وجود این نعمتهایی که خداوند فراهم کرده است، چرا کافران به باطل ایمان می آورند و کفران نعمت فرزندان را فراهم می

 کنند؟یم

14 

ورزد. در این صورت از روی هوا و هوس حکم دهد و بر گناه صغیره تکرار نمیدر صورتی که عادل باشد، گناه کبیره انجام نمی

های متناسبی تواند با توجه به شرایط زمان و تغییراتی که به وجود آمده است، حکمدهد. در صورتی که زمان شناس باشد، مینمی

 استخراج کند.

 مراجعه فرد غیرمتخصص به فرد متخصص در دین برای راهنمایی گرفتن در احکام دینی. 15

 امضاء: نام و نام خانوادگی مصحح : مسعود فتحی پور            نمره20جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 سعادت آباد سرای دانش واحد پسرانهدبیرستان غیر دولتی 

 1399-1400سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی  کليد

 دین و زندگی پایه یازدهمنام درس: 

 پورمسعود فتحینام دبير: 

 02/1400 / 27تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح  00:09ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 


