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 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                    نام و نام خانوادگی:                       

 4/3/1401 تاریخ امتحان: ریاضی/تجربی     رشته: یازدهم           پایه:        2دین و زندگیامتحان:              کالس:

   دقیقه 80مدت زمان:                       2 تعداد صفحات:                                  شماره صندلی:                     نام دبیر: 
                                                 پاسخ سوالالت کوتاه و  بلند پاسخ در پاسخنامه نوشته شود بارم
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 .درستی  یا نادرستی گزاره های زیر را با )ص/غ( مشخص کنیدسوالت جای خالی: 

 .مقابل تمایالت پست درون خود شکست خورده و تسلیم شدهر که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا د یکس -1

)        (11 

مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد و می فرمود: به زودی زمانی فرا می رسد که در آن  عامام علی  -2

 8 )       ( .کاالیی پر بهاتر از قرآن نیست وقتی که بخواهند به درستی خوانده شود.

 .با هم متفاوت اندزن و مرد اگر چه از نظر ویژگی های انسانی با هم مشترک هستند از جهت زن بودن و مرد بودن  -3

)         (12  

 12)        ( انس با همسر پس از بلوغ جنسی آشکار می شود، و نشان دهنده  نیاز به زندگی دیگری است. -4
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 د.جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنیسوالات کامل کردنی :

 "والیت فقیه"در شکل.......................... ادامه می یابد و ........................ به صورت  "مرجعیت دینی"در عصر غیبت   -5

 10استمرار پیدا می کند.

تحقیق امام علی به مالک اشتر: عده ای از افراد مورد اعتماد را انتخاب کن تا در باره وضع .............................................. -6

 10سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن. .به تو گزارش دهند کنند و

 9....................... -2............................  - 1جامعه شیعه به دو عامل بستگی دارد: برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی -7

در ، درباره انسان هایی که عزت خود را حفظ کرده اند می فرمایند: خالق جهان در نظر آنان ............... است ع امام علی -8

 11........ است..............نتیجه غیر خدا در چشم آنان ..........

 

سمت  عبارات سمت راست با کدام عبارت از  1

چپ مرتبط است. )حرف مربوط به پاسخ 

 صحیح را در پرانتز بنویسید.(

 6تالش برای برقراری عدالت و برابری.)   ( -9

 6محبت و مدارا با مردم.)      ( -10

سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم  -11

)     (6  

 6مبارزه با فقر و محرومیت.)      ( -12
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 .به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهیدسواالت کوتاه پاسخ: 

)کتاب "خدا پسرخود ) حضرت عیسی ( را نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد."عبارت: -13

 2( مرتبط با کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟ 3:16مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 

در جنگ با متکبران و بزرگان قبایل مشکر می فرمود: هرگز آب  صالف( پیامبر 

 مشرکان را زهر آلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید.

را پدر مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه  صب(مردم پیامبر 

 می بردند.

می کردند و از بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت  صج(رسول خدا 

 کار نمی کردند مذمت می کرد.

: ای جماعت قریش این را بدانید که شرافت انسان به دینداری اوست  صد(پیامبر 

 ت.و انسانیت او به خصلت های اخالقی و اصالت انسان به عقل و اندیشه اوس

 ه(قطعا برای شما در رسول خدا سرمشق نیکویی است

 

 جای مهر
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 3از عبارات زیر مربوط به کدام یک از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است؟ هر یک  -14

 ُدوْا ِفيِه اْخِتََلفًا َكِثيًراأَ َفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرَءاَن َو َلْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغيْر اللَِّه َلَوجَ  الف(
 می فرماید: خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است. عب(امام باقر 

چگونه می توانیم در راستای حفظ وحدت اسالمی مسلمانان از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خوداری  -15

 4کنیم؟ 

 8مورد  2بوجود آمد؟  در راستای تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو، چه کتاب هایی -16

امام زمان در دوران غیبت، خود را به چه چیز تشبیه کرده اند؟ در دوران غیبت کبری بهرمندی از ایشان منحصر در  -17

 9چه چیز است؟  

 9در چه زمانی آغاز شد؟ در این مدت امام با چه کسانی ارتباط داشت؟ ع  غیبت صغری امام زمان -18

 کنید:هر یک از اصطالحات زیر را تعریف  -19

 8الف(تقیّه:  

  2ب(فطرت در انسان:  
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 .به سواالت زیر کامل پاسخ دهیدسواالت بلند پاسخ: 

َو تَ َواَصْوْا  (ِإْلَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َو تَ َواَصْوْا بِاْلَحق  2(ِإنَّ اْْلنَساَن َلِفى ُخْسٍر)1َو اْلَعْصِر) "سوره عصربا توجه به  -20
چه خسرانی انسان را تحدید می کند. ب( ابن سوره مربوط به کدام یک از نیاز های برتر توضیح دهید الف((" 3بِالصَّبِر )

 1انسان می باشد؟ 

اِنّی تارِکُ فیکُمُ الثَّقَلَینِ ............................................................مَا اِن تَمَسَّکتُم بِهِما  "الف(حدیث ثقلین را کامل کنید:  -21

 5"  یَّ الحَوضِ........................................... وَ اِنَّهُما لَن یَفتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَ

 ب(دو پیام برای حدیث ثقلین بنویسید.

 7دو مورد از نتایج نامطلوب نگهداری حدیث )به شیوه حافظه سپاری( بعد از پیامبر را بنویسید؟   -22

ایشان  فرمودند: من از پدرم، اما کاظم شنیدم وع امام رضا  "با توجه به حدیث سلسله الذهب به سواالت پاسخ دهید:  -23

 ...از رسول خدا شنید که فرمود: کلمه ال اِلهَ ااِل اهللِ حِصنی عمام صادق و ایشان از پدرش، ........ و امام علی از پدرش، ا

،کلمه ال اله اال اهلل قلعه محکم من است هر کس به این قلعه محکم من وارد شود از عذاب من در امان می ماند. پس 

 8  "ن شروطها اما به شرط های آن و من از جمله شرط های آن هستم.از اندکی درنگ، امام فرمود: بشروطها و انا م

 الف( منظور امام از اینکه من از جمله شرط های آن هستم یعنی چه؟ 

 ب( نحوه بیان این حدیث نشان دهند چیست؟  

خدا الف(توضیح دهید منتظران حقیقی چگونه از فرمان های امام عصر در دوران غیبت پیروی می کنند؟ ب(رسول  -24

 9در این باره چه فرمودند؟ 

 10فقیهی که رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد باید چه شرایطی داشته باشد؟  توضیح کامل بنوسید.   -25

الف( قرآن کریم مهمترین معیار همسر شایسته را چه می داند؟ ب(توضیح دهید چرا معاشرت های قبل از ازدواج  -26

 12توصیه نمی شود؟

 

 


