
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء: آقای جعفری   نام دبیر: تاریخ و امضاء:                آقای جعفرینام دبیر:  

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  مفاهیم آیات و روایات الف

1 

خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی و ما محمد اال رسول قد ﴿آیه شریفه  توجه بهبا 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:﴾عقبیه فلن یضر هللا شیئا و سیجزی هللا الشاکرین

 آیه ضروری است( ذکر عربی)؟می دهد ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرخداوند چه هشداری به مردم زمان الف(

 

 هستند؟سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی ب(

 

 

 

0.5 

0.5 

2 

و من آیاته أن جعل لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه إن فی ذلک آلیات لقوم ﴿آیه شریفه 

 ؟اهداف ازدواج اشاره داردبه کدام یک از ﴾یتفکرون

 

0.5 

3 
 ؟را ترجمه کنید ﴾للذین احسنوا الحسنی و زیاده و الیرهق وجوههم قتر و ال ذله﴿آیه شریفه 

 
0.5 

 ب

 هریک از موارد ستون سمت راست را به معادل خود در ستون سمت چپ متصل کنید

 

1 

  کمیل نمایید.تگزاره های زیر را باعبارات مناسب  ج

 0.25 .................... بوده و مقدس ترین نهاد اجتماعی .................... استشایسته ......از نظر قرآن کریم،مهمترین معیار همسر  1

 0.25 تجلی توحید در زندگی اجتماعی با ........................... میسر خواهد بود. 2

 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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادانه سرای دانش واحد پسردبیرستان غیردولتی 

 7381 -89سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 (2دین و زندگی)نام درس: 

 جناب آقای مهندس جعفری نام دبیر:

 1018/ 00 / 01 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 

 (شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندکالف

 ب(اولویت دادن به اهداف اجتماعی

 پ(حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان

نیازهای دانی و اصل قرار گرفتن نیاز های ت(توجه در خور به 

 عالی

 وظیفه رهبر در قبال مردم-1

 نفس لوامه-2

 وظیفه کارگزاران در نظام اسالمی-3

 راه تقویت عزت-4

 وظیفه مردم در برابر رهبری-5
 یک مورد اضافیست



 

3 
امامت توسط شخص حضرت ولیعصر)عج( بر مسلمانان در عصر غیبت،تنها .................................. از مجموعه قلمرو های 

 جاری می باشد.
0.25 

 0.25 تنها فرد شایسته جهت معرفی مقام امامت ........................... است. 4

 د
همچنین عبارات نادرست گزاره های صحیح را با عالمت )د( و گزاره های غلط را با عالمت )ن(مشخص کنید.

 را تصحیح نمایید.
 

1 
 شکل گیری نهاد خانواده با آمدن فرزندان آغاز می گردد.)          (

...................................................................................................................................................................................... 
0.5 

2 

امامان بزرگوار بر اساس اصل امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفه داشتند تا به مجاهده در راستای والیت ظاهری بر علیه 

 حاکمان غاصب زمان خود بپردازند .)          (

....................................................................................................................................................................................... 

0.5 

3 

بررر اسرراس احادیررا و روایررات هسررته مرکررزی یرراران حضرررت بقیرره اا االعظم)ارواحنررا فررداه( برره تعررداد     

 تن ذکر شده است.)          ( 313یاران پیامبر در جنگ بدر یعنی 

....................................................................................................................................................................................... 

0.5 

4 

خمینی)ره( در اوایل شکل گیری نظام جمهوری اجماع مردم با حضور در راهپیمایی ها و تظاهرات در حمایت از امام 

 اسالمی،نمونه ای از انتخاب ولی فقیه به صورت غیر مستقیم می باشد.)         (

........................................................................................................................................................................................ 

0.5 

  هریک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید. ه

1 
 ولی فقیه:

 
0.5 

2 
 نواب اربعه:

 
0.5 

2 
 عزت نفس:

 
0.5 

  به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: و

1 

یک ازاقدامات ائمه اطهار)ع( در حوزه حدیا سلسله الذهب از کدام امام بزرگوار نقل شده است و اشاره به کدام 

 اقدامات مربوط به مرجعیت دینی دارد؟

............................................................................................................................. .......... 

 

0.5 



 نمره 11جمع بارم : 

 
 :امام صادق)ع(

 اند.مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر به خاطر خداوند انسان را به رضایت خدا نمی رسنیکی به پدر و 

2 
 الزمه انتظار برای فرج امام زمان)عج( چیست؟

........................................................................................................................................ 
0.5 

3 
 بیانگر کدام ویژگی حضرت مولی علی)ع( است؟ «أنا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها»حدیا

......................................................................................................................................... 
0.5 

4 
 دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را بیان کنید:

1-................................................................ .2- ............................................................................ 
1 

  پاسخ سواالت زیر را به طور کامل ارائه کنید. ز

1 
 را ذکر کنید؟ مرجع تقلیددو شرط از مجموعه شرایط مشروعیت 

 
0.5 

2 
 به چه شکلی ادامه پیدا می کرد؟ ملسو هيلع هللا ىلصخدابر اساس تدبیر حکیمانه خداوند،جانشینی رسول 

 
0..5 

3 

 واکنش ائمه اطهار )ع( در مقابل مسائل جدید و نیاز های نو چه بود؟

 

 

0..5 

4 

 نام ببرید. فقطجنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم را 

 

 

1 

5 

 پاسخ به سواالت بنیادین انسان باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟توضیح دهید 

 

 

1 

6 

از مسئولیت های منتظران در دوران غیبت امام عصر)عج اا تعالی فرجه الشریف(را نام برده و یک مورد را به  دو مورد

 دلخواه توضیح دهید.

 

1 

. 

 را بیان کرده و یکی را به دلخواه توضیح دهید. ختم نبوتسه مورد از دالیل 

 

 

1.25 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مفاهیم آیات و روایات الف

1 

 (0.5)انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرهللا شیئا الف(

همچنان در مسیری که خداوند تعیین فرموده  ملسو هيلع هللا ىلصکسانی هستند که بعد از رحلت پیامبر اکرمب(سپاسگزاران واقعی رسالت 

 (0.25( و به گذشته جاهلی خود باز نگردند.)0.25استوار بمانند)

 (0.5برترین هدف ازدواج یعنی رشد اخالقی و معنوی) 2

 (0.5چهره شان غبار ذلت و خواری نمی نشیند.)برای کسانی که کار نیک و حسنه انجام دهند پاداشی فزون تر است و بر  3

 هریک از موارد ستون سمت راست را به معادل خود در ستون سمت چپ متصل کنید ب

 2<ت===              1<پ===            5<ب===       4<الف=== 

 تکمیل جاهای خالی ج 

 (0.25خانواده)-(0.25)با ایمان بودن او 1

 (0.25والیت امام) 2

 (0.25)والیت معنوی 3

 (0.25)خداوند 4

 صحیح یا غلط؟ د

 (0.25)خانواده با ازدواج زن و مرد شکل می گیرد و با آمدن فرزندان تکمیل می گردد-(0.25نادرست) 1

 (0.25درست) 2

 (0.25درست) 3

 (0.25صورت گرفت.)پذیرش امام خمینی)ره( توسط مردم به عنوان ولی فقیه به صورت مستقیم -(0.25نادرست) 4

 تعریف اصطالحات ه

1 
ولی فقیه:در میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد عهده دار حکومت می شود و قوانین الهی را 

 (0.5.)در جامعه به اجرا در می آورد.به فقیهی که این مسئولیت را بعهده می گیرد ولی فقیه گویند 

2 
ره غیبت صغری،امام زمان)عج(از طریق چهار نفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد،پیوسته با یاران در ارتباط نواب اربعه:در دو

 (0.5.)بودند و آنان را رهبری می نمودند.این چهار شخصیت بزرگوار به نواب اربعه یا نواب خاص معروف بودند.

3 
کسی توانایی نفوذ در اراده وی و مغلوب کردن او را  عزت نفس:انسانی که نفس لوامه خود را به نحوی قدرت بخشد که

 (.0.5نداشته باشد)

 سؤاالت کوتاه پاسخ و

 (52.0)ملسو هيلع هللا ىلصاقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر-(0.25امام رضا)ع() 1

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 عادت آبادسرای دانش واحد س انهپسر دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 (2دین و زندگی)نام درس: 

 جناب آقای مهندس جعفرینام دبير: 

 13/7389/  17تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  9:11 ساعت امتحان:

 دقیقه11مدت امتحان: 



 

 (0.5دعا برای ظهور آن حضرت) 2

 (0.5علم بیکران) 3

 (0.5پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت)ضرورت -2(   0.5ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم)-1 4

 پاسخ تشریحی ز

1 
زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز به دست آورد)دو مورد -3عادل باشد -2با تقوا باشد -1

 (0.25کافیست،هر مورد 

2 
و بر اساس این تدبیر حکیمانه حضرت مسئولیت والیت ظاهری و مرجعیت دینی پس از رسول خدا نیز ادامه یابد 

 (.5..0را عهده دار شدند) ملسو هيلع هللا ىلصامیرالمؤمنین علی )ع( و امامن معصوم از نسل ایشان جانشینی رسول خدا

3 
ائمه اطهار)ع( با تکیه بر علم الهی خود،به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور فعال و سازنده درباره همه این مسائل اظهار 

 (5..0و مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند.)نظر می کردند 

4 
ذکر -4جامعیت و همه جانبه بودن -3تاثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت -2انسجام درونی در عین نزول تدریجی -1

 (0.25نکات علمی بی سابقه )هر مورد 

5 

نیازمند تجربه و آزمایش است وعمر محدود آدمی برای کامال درست و قابل اعتماد باشد؛زیرا هر پاسخ احتمالی و مشوک -1

 (0.5چنین تجربه ای کافی نیست حال آنکه راه های پشنهادی بسیار زیاد و گوناگون اند)

همه جانبه باشند؛به طوری که به نیازهای مختلف انسان به طور هماهنگ پاسخ دهند زیرا ابعاد جسمی و روحی و فردی -2

وی انسان پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمیتوان برای هر بعدی جداگانه برنامه و اجتماعی و دنیوی و اخر

 (0.5ریزی کرد.)

6 

پیروی -3آماده کردن خود و جامعه برای ظهور-2تقویت محبت و معرفت به امام-1مسئولیت های منتظران در عصر غیبت:

 (0.25امام)دومورد کافی است،هر مورد دعا برای ظهور -4از فرمان های امام عصر)عج(

دعا برای ظهور امام:در انتظار ظهور بودن خود از برترین اعمال است زیرا فرج و گشایش واقعی برای دین داران با ظهور 

آن حضرت حاصل می شود به طوری که حضرت علی)علیه السالم( می فرماید:منتظر فرج الهی باشید و از لط الهی مأیوس 

دانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند انتظار فرج است.الزمه این انتظار دعا برای ظهور امام نشوید و ب

 (0.5عصر)ع(میباشد.)

. 

وجود امام -3حفظ قرآن کریم از تحریف-2آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی -1دالیل ختم نبوت:

 (0.25دن دین اسالم)سه مورد کافیست،هرمورد پویایی و روزآمد بو-4 ملسو هيلع هللا ىلصمعصوم)ع( پس از رسول خدا

وجود امام معصوم پس از رسول خدا:تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر به جز دریافت 

 (0.5و ابالغ وحی در قالب امامت ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت هدایت و رهبری نداشته باشد.)

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 11جمع بارم :


