
 

   به نام خدا                                                1صفحه 
 26: تعداد سوال 

 2: تعداد صفحه
  : تاریخ امتحان 

 دقیقه  60: مدت امتحان

نام ونام خانوادگی 
 
:
   

  : نام دبیر

 یازدهمپایه : نام   دومآزمون پایانی نوبت 

 :  ارزشیابی مستمر با عدد وحروف
 :  نمره پایانی با عدد وحروف 

 : امضا دبیر با ذکر تاریخ

 انسانی   : حصیلیرشته ت

 (2دین وزندگی ) : نام درس
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 بخش آیات 

 "اکِعُونَإِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَ"آیه مقابل را ترجمه نمایید.   .1

 حدیث زیررا تكمیل نمایید.  .2

 "وَ إِنَِّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَِّى یَرِدَا َعلَیَِّ الْحَوْضَ مَا إِنْ تَمَسَِّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُِّوا کِتَابَ اللَِّهِ وَ ِعتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی .............  إِنِِّی تَارِكٌ فِیكُمُ "

 الف
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 مناسب تکمیل نمایید.جاهای خالی را با کلمات 

 دین مورد قبول نزد خداوند ........................................ است.  .3

 الزمه ماندگاری یک پیام .............................. و .................................. آن است. .4

 ن پایه اسالم است. از نظر امام باقر )ع( ...................................... مهمتری .5

 .. و ........................................ است. عزت به معنای ..................... و ................................ و ذلت به معنای ........................................ .6

 زمین اشاره دارد.تشبیه زمین به ........... به حرکت هموار و همراه با آرامش  .7

 مشهور است. پیامبر اسالم )ص( در سال دهم هجرت عازم مکه شد ،این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد به ..............................  .8

 ب
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 

 جامعه را نام ببرید ؟ ویژگی سیره پیامبراکرم )ص( در رهبری  2 .9

 و برتر انسان است ؟  یاساس ازیمربوط به کدام ن سخن امام سجاد )ع( نیا .10

"خدایا ،ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای"

 مورد (  4هم ترین چالش های عصر ائمه را ذکر کنید ؟)م .11

 مورد ( 4نشانه های بلوغ عقلی را ذکر کنید ؟)  .12

 مورد(4یط مرجع تقلید را ذکر کنید ؟)شرا .13

 پاسخ به سواالت اساسی انسان چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟  .14

 اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد ، چه نتایجی به دنبال دارد ؟ .15

 ؟مورد از عالئم پیروی از ایشان را بنویسید  2مورد از دستورات امام زمان )عج( و   2 .16

 ج
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 عبارات زیر را تعریف کنید: 

 آیت یا معجزه  .17

 :  ولی فقیه .18

 شیعه :  .19

 :  قاعده نفی سبیل  .20

 د
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 به سواالت زیر پاسخ کامل و جامع بدهید.

 ؟ یکی از راههای تقویت عزت شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک است ،آن را شرح دهید .21

 خواهد ؟ نفس اماره از ما چه می  .22

 نیازهای متغیر به چه نیازهایی گفته می شود ؟  .23

 ه
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 با توجه به حدیث ذیل به سواالت پاسخ مناسب بدهید : 

 "لَا إِلَهَ إِلََّا اللََّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِیکلمه "

 این حدیث به چه نامی مشهور است ؟  .24

 چرا این حدیث به این نام مشهور شده است ؟  .25

 و



 

  2صفحه  1400خرداد –دین و زندگی یازدهم انسانی  

 آیه قرآن کریم و سخن امام خمینی )ره ( ذیل مربوط به کدام یک از موارد ضرورت تشكیل حكومت اسالمی است ؟بنویسید  .26 0.5

 سوره نسا (  141) آیه  یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ َعلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًاوَلَنْ الف : 

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسالمی نظامی شرك آمیز است، ب :  

و ما موظفیم آثار شرك را از جامعه مسلمانان    است  چون حاکمش طاغوت

  .و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم

 ی

 
هرکس عزت می خواهد بداند که هرچه عزت است از آن خداست 


