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 شماره صفحه :                                                     2 تعداد کل صفحات : 

 

1 

 

 لاو تصحيح

 نمره با عدد :

………… 

 

 : نمره با حروف  

………… 

 

      خانوادگي نام و نام

 دبير مربوطه
 

………… 
 

 امضاء :

 

 

س  پتجديد نظر 

از رسيدگي به  

و   اعتراضات

 تصحيح دوم

 

 نمره با عدد :  

………… 

 

 : نمره با حروف  

………… 

 

      خانوادگي نام و نام

 دبير مربوطه
 

………… 
 

 : امضاء  

 

 

 2 هموسسه فرهنگی آموزشی تزکيه متوسط

 نام و نام خانوادگی : 

 :  آموزیدانششماره 

 :  شماره صندلی

 99/  10/  3تاریخ :     

 کتابدارنام دبير : سرکار خانم 

 دقيقه    70    زمان امتحان :  

 یازدهم ریاضی / تجربی:  کالس

 باسمه تعالی

 آزمون پایان ترم
 (اول )نيمسال

 دین و زندگیدرس : 

 

 

 

 

 

 1         آیه والیت را تکمیل کنید.    -1

 ..... .................. الذین یقیمون الصالة و یوتون ..... ......... هللا و رسوله و الذین ....انما ..............

 .......... و ............

 

 1  نساء و حدیث جابر مسلمانان باید از چه کسانی اطاعت کنند؟   59با تفکر در آیه   -2

 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در حدیث جابر چه کسی را هم نام و هم کنیه خویش  

 معرفی کرد؟  

 

 1   « :   إلّا إنّه ال نبیّ بعدي  یأنت منّی بمنزلة هارون من موس طبق حدیث » -3

 الف( این حدیث به چه نامی مشهور است؟ 

 ب( این حدیث به کدام موضوع مهم اشاره دارد؟ 

 تایید می کند؟  )صلی اهلل علیه و آله( ج( این حدیث پایان یافتن کدام مسئولیت را پس از پیامبر 

 

 0/ 5           ن کدام ویژگی هاست؟  داشت)صلی اهلل علیه و آله( الزمه جانشینی از رسول خدا   -4
 

 

 25/1         اولین و برترین حافظ و معلم و کاتب قرآن چه کسی است؟ و اولین و معتبرترین   -5

 مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی چیست؟  

 

 0/ 5             دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را نام ببرید؟  -6

 

 1 سوي گناه نمی روند و معصوم هستند؟ یا  لسالم( با اختیار خود به آیا پیامبران )علیهم ا  -7

 آنها را از گناه حفظ می کند؟  مانع بیرونی



 ه صفحه :  شمار                                                                 2  تعداد کل صفحات :

 

2 

 

 2موسسه فرهنگی آموزشی تزکيه متوسطه  

 نام و نام خانوادگی : 

 دین و زندگیدرس : 

 یازدهمکالس : 

 

 آزمون پایان ترم
 
 

 

 اصطالحات زیر را معنی کنید.   -8

 5/0                       ( فرهنگ: 1

 5/0                      ( والیت معنوي:   2

 1             ( طاغوت: 3

 

 1/ 5               وجود قوانین تنظیم کننده را با مثال توضیح دهید.    -9

 

 25/1         چه کسی می تواند پاسخ صحیح به سواالت برتر و اساسی بدهد؟ ویژگی هاي آن را بنویسید.   -10

 

 1         عوامل ختم نبوت کدامند؟ نام ببرید.     -11

 

 1  « به چه نکته اي در مورد اعجاز قرآن اشاره می کند؟   یْدٍ وَ إِنَّا لَُموسِعُونَ وَ السَّماءَ بَنَیْناها بِأَ آیه »   -12

 توضیح دهید.  

 

 1     یک دین چگونه می تواند براي همیشه جاودان و ماندگار بماند؟   -13

 

 1 وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ  نزول آیه انذار »)صلی اهلل علیه و آله( از دالیل جانشینی اما علی )ع( بعد از رسول اکرم  -14

 « را توضیح دهید.  الْأَقْرَبِینَ

 

 1 را قرآن کریم قرار داد؟ معجزه اي از جنس   )صلی اهلل علیه و آله( چرا خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم -15

 کتاب؟   

 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
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