
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

 نمره( 5/0های زیر را مشخص کنید. )هر کدام الف( درستی یا نادرستی عبارت

1 

2 

3 

4 

5 

 شوند.مشغولی و دغدغه تبدیل مینیازهای اساسی انسان به تدریج به دل

 آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست.به جزء قرآن کریم هیچ کتاب 

 اعجاز لفظی قرآن کریم از همان آغاز نزول، مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود.

 اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی، گفتار و رفتار پیامبر )ص( است.

 اکرم )ص( را پس از ایشان بر عهده دارد.های پیامبر مسئولیت امام معصوم )ص( همه
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 نمره( 55/0ب( جمالت زیر را با پاسخ مناسب کامل کنید. )هر کدام 

6 

 

7 

8 

9 

11 

نشان ها را به انسان خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی و غریزی را در ............... آماده کرده است و قدرت ............. از آن

 داده است.

 انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد که عبارتند از .................... و .................... .

 نامند.العاده پیامبران را ................ و اندیشمندان اسالمی آن را .................... میقرآن کریم کارهای خارق

 و انجام دستورهای او بر مسلمان ................. است.« طاغوت»پذیرش حکومت 

 گونه که رسول خدا این دو ویژگی را دارا بود.الزمۀ جانشینی پیامبر)ص(، ............... و ................... است؛ همان

25/2 

 نمره( 55/0ج( گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. )هر کدام 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 نشود؟شود انسان دچار خسارت و زیان چه صفاتی موجب می« والعصر انّ االنسان لفی خسر...»مطابق آیۀ شریفۀ 

 الف( ایمان، عمل، سفارش به حق و صبر                             ب( اخالص، ایمان، نماز و زکات

 د( اخالص، ایمان، سفارش به حق و صبر         ج( ایمان، عمل، نماز و زکات                                       

 چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی گردید؟

 الف( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام مختلف بشری

 ب( استمرار در دعوت پیامبران و ترویج پیوستۀ دین الهی

 و سخن گفتن در حد توان آنانج( درک صحیح مردم از پیام الهی 

 د( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ ارتباطات

 کند؟کدام ویژگی، قرآن را از دیگر کتب آسمانی، ممتاز می

 الف( جاودانگی و سندیّت بر نبوت پیامبر اکرم )ص(

 گویی به نیازهای هر زمان انسانب( جاودانگی و پاسخ

 برد، تحریف و محفوظ ماندن به خواست الهیج( مصونیت از دست

 گویی به نیازهای هر زمان انساند( سندیّت بر نبوّت پیامبر و پاسخ

75/1 

 2از  1صفحۀ 

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

 یازدهم ریاضی و 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 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2دین و زندگی نام درس: 

 مرتضی یزدی نام دبیر:

 17/1931 / 70 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 71:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 07مدت امتحان : 



 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 نمره( 5/0د( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. )هر کدام 

14 

15 

16 

17 

18 

 خود دست یابد؟های اساسی تواند به پاسخ سؤالانسان چگونه می

 موضع پیامبران نسبت به پیامبر بعدی چه بوده است؟

 های اعجاز قرآن کریم است؟یک از جنبهموزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات مربوط به کدام

 اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد، نتیجۀ آن چه خواهد بود؟

 کنندۀ دستورات الهی است؟چرا سخن و عمل اهل بیت، مطابق با دین و بیان

5/2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

19 

21 

21 

22 

23 

24 

 های انسان چگونه است؟ توضیح دهید؟در فعالیت« اختیار»و « تفکر»نقش 

 حکم در مورد عقل و تفکر چه فرمود؟بنامام کاظم )ع( به شاگرد برجستۀ خود هشام

 به عنوان یکی از عوامل ختم نبوت را توضیح دهید.« آمادگی جامعۀ بشری»برای دریافت برنامۀ کامل رندگی 

 های مربوط به اعجاز لفظی قرآن کریم را بیان کنید.چهار مورد از ویژگی

 ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم به عنوان یکی از دالیل نیامندی جامعه به حکومت اسالمی را توضیح دهید.

 پیامبر)ص( آن حضرت چه چیزی را دریافت؟با نزول آیۀ والیت بر 
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1 

2 

5/1 
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 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 درست 1

 درست 2

 درست 3

 درست 4

 های پیامبر اکرم )ص( جز دریافت و ابالغ وحی را بر عهده دارد.نادرست؛ امام معصوم )ع( همه مسئولیت 5

 / آگاه شدنعالم طبیعت  6

 نیازهای ثابت / نیازهای متغیر 7

 آیت / معجزه 8

 حرام 9

 علم کامل / عصمت از گناه و اشتباه 11

 گزینه الف 11

 گزینه ب 12

 گزینه الف 13

 های اساسی پاسخ داد.توان به سوالاگر عقل و وحی کنار هم قرار گیرند، می 14

 بشارت و پیروی 15

 اعجاز لفظی 16

 شود.رسد و امکان هدایت از مردم سلب میدین الهی به درستی به مردم نمی 17

 اند.زیرا این تعداد خاص معصوم 18

های انسان توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشه و دیگری قدرت اختیار و انتخاب اوست. یعنی یکی از ویژگی 19

کند و اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش انجام دهد، تفکر میخواهد انسان ابتدا دربارۀ هر کاری که می

 دهد.کند و انجام میرساند، آن را انتخاب میمی

ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه این بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این  21

های الهی  فرمان ه از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت بهپذیرند کپیام را بهتر می

 ، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.تر استترند و آن کس که عقلش کاملدانا

تلف به میزانی در عصر نزول قرآن، با اینکه مردم حجاز فرهنگ پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مخ 21

ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را بود که می توانست کامل

 به دست آورد.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  پایان ترم نوبت اولسؤاالت  کليد

 2دین و زندگی نام درس: 

 مرتضی یزدینام دبير: 

 97/9398/  70تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  78:77ساعت امتحان: 

 دقیقه 07مدت امتحان: 



 

 

 ( رسایی تعبیرات با وجود اختصار4( شیرینی بیان، 3ها، ( آهنگ موزون و دلنشین کلمات و جمله2( ساختار زیبا، 1 22

دین کامالً اجتماعی است، یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که اسالم یک  23

مقدور بوده به برخی احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است. اصوالً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن 

ط فردی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس قوانین عادالنه بنا کنند. این ای بر پایه عدل بنا کنند و رواببود که مردم جامعه

شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست. آیا می

متعددی دارد مانند تعیین کند، ولی ابزار و شیوۀ رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی 

 پذیر نیست.های خانواده و... که اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت امکانخمس، زکات، حقوق و مسئولیت

رخ داده است و کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد دارد او را معرفی  ایرسول خدا )ص( دریافت که چنین واقعه 24

 کرد به مسجد آمد.خواند و مردم را از آن آگاه میرا میکه آیه کند، با شتاب و در حالی

 امضاء:   مرتضی یزدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11جمع بارم :


