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 ثِ سَاالت لشآًی صیش پبسخ دّیذ.

 هْوی ثذست هی آیذ؟لٌ لذخَلتَ هي لجلِ الشسل .....( چِ پیبم الف( ثب تَجِ ثِ آیِ )ٍ هب هحوذ االسسَ

 ة( ثب تَجِ ثِ آیِ )ٍ لمذ کَتَجٌب فی الضّثَس هي ثؼذ الزّکشاى االسؼ یشحْب .....( صهیي سا چِ کسبًی ثِ اسث هی ثشًذ؟

 اًفسکن اصٍجب ٍ جؼل لکن هي اصٍاجکن .....( ثیبًگش کذاهیک اص اّذاف اصدٍاج است؟اهلل جؼل لکن هي  ج( آیِ )ٍ

 یشیذ اهلل ..... ٍ یغْشکن تغْیشا( ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.د( ثب تَجِ ثِ آیِ )اًوب 

 آیِ سا تکویل کٌیذ. -1

 یک پیبم ثشای آیِ ثٌَیسیذ. -2
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 (25/0دسستی یب ًبدسستی گضاسُ ّبی صیش سا هطخع کٌیذ. )ّش هَسد 

 است.الف( ساُ صًذگی ٍ چگًَِ صیستي هشثَط ثِ ًیبص ثشتش ضٌبخت ّذف صًذگی 

 ة( ًتیجِ الذام اهبهبى دس صهیٌِ تؼلین ٍ تفسیش لشآى ثْشُ هٌذی هطتبلبى اص هؼبسف لشآى است.

 ج( ّشکس هی تَاًذ جذاگبًِ ثشای خَد ٍلی فمیِ اًتخبة کٌذ.

 د( ّشچِ فبغلِ ثیي ثلَؽ جٌسی ٍ ػملی ثب اصدٍاج ثیطتش ثبضذ ثْتش است.

 دس جبهؼِ حضَس ًذاسد. ًِ ایٌکِ ًظشّب غبیت است ٍ ی( اهبم ػػش)ػج( سا غبیت ًبهیذُ اًذ صیشا اص 

25/1 
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 (25/0جوالت صیش سا کبهل کٌیذ. )ّش هَسد 

 الف( .................... سجت ًفَر خبسق الؼبدُ کتبة آسوبًی دس افکبس ٍ للَة دس عَل تبسیخ ضذُ است.

آًبى ....................ثب.هی گزاضتٌذٍظیفِ داضتٌذ ثش اسبس... سا صیش پب ..........ت کِ حبکوبى غبغت ....ة( اهبهبى اص آى جْ

 همبثلِ کٌٌذ.

 ّن اکٌَى اهبم ػػش .................... ٍ .................... ٍ یبٍس هسلوبًبى است.ج( 

شی ٍ ٍالیت سا ثش .. دٍ هسئَلیت هشجؼیت دیٌی ٍ سّجاهبم صهبى)ػج( .......................دس دٍسُ غیجت ٍ ثٌب ثِ فشهبى  د(

 ػْذُ داسد.

 احسبس حضَس دس پیطگبُ خذاًٍذ )ػلت(: .................... ٍ .................... )هؼلَل( ٍ(
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 2از 1صفحِ ی 

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

  هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

جوَْری اسالهی ایراى

 

 سال تحصيلی  دوم نوبتترم  پایاىآزهوى 

 دیٌیًام درس: 

  ًام دبیر:

 اهتحاى:  تاریخ

   ساػت اهتحاى:

 دقیقِ 75هذت اهتحاى : 

یازدهم



 
 حضرت ػلی )ع(: ٌّگاهی کِ از چیسی هی ترسی خَد را در آى بیفکي زیرا گاّی ترسیذى از خَد آى سخت تر است.

 

 ًورُ 16جوغ بارم : 
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 (5/0)ّش هَسد  ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 الف( عجك فشهَدُ اهبم کبظن)ع( چِ کسبًی اص هؼشفت ثشتشی ثشخَسداسًذ؟

 چٌذ دیي دس یک صهبى ًطبًگش چیست؟ٍجَد دٍ یب ة( 

 ج( اجشای ّش لبًَى ٍ پیشٍی اص ّشکس چِ صهبًی غحیح است؟

 د( سجت ًبهگزاسی حذیج سلسلِ الزّت چیست؟

 چیست؟ ٌجیالْی دس هَسد هٍ( دیذگبُ پیبهجشاى 

 اص خَد دٍس کٌذ؟ی( ثب تَجِ ثِ ػْذًبهِ هبلک اضتش چشا سّجش جبهؼِ اسالهی کسبًی سا کِ ػیت جَیی هی کٌٌذ ثبیذ 

3 
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 ثِ سَاالت صیش پبسخ تطشیحی دّیذ.

 ستشش پیذا کشد؟گحکَهت اسالهی چگًَِ تأسیس یبفت ٍ چگًَِ  الف(

 هؼجضُ آخشیي پیبهجش الْی کِ هی خَاّذ اص جبًت خذا ثشای ّوِ صهبًْب ثبضذ ثبیذ ثِ چِ غَست ثبضذ؟ ة(

 هَسد( 2)رکش  هوٌَػیت اص ًَضتي احبدیج چِ ًتبیج ًبهغلَثی داضت؟ ج(

 هتٌبست ثب ضشایظ صهبى ثشهی گضیذًذ؟چشا اهبهبى ضیَُ هجبسصُ  د(

 سٍحی داضتِ ثبضذ؟ص( چشا سّجش ثبیذ ضجبػت ٍ لذست 

چشا خذاًٍذ آخشیي رخیشُ ٍ حجت خَد سا اص ًظشّب پٌْبى کشد تب اهبهت دس ضکل جذیذ ٍ اص پس پشدُ غیجت اداهِ  س(

 یبثذ؟ 

 تشیي صهبى ثشای پبسخ دادى ثِ توبیالت ًب هطشٍع دسًٍی ٍ ثیشًٍی است؟چشا ًَجَاًی ٍ جَاًی ثْ ٍ(

 چِ ًَع هؼبضشت ّبیی ثشای ضٌبخت ّوسش حوشثخص ًیست؟ ی(
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 2از 2صفحِ ی 



 

 

 

 

 

 
 

 هحل هْر یا اهضاء هذیر                                                         راٌّوای تصحیح ردیف
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 (25/0الف( ّطذاس لشآى ثِ هسلوبى دس هَسد ثبصگطت ثِ جبّلیت )

 (25/0ة( ثٌذگبى ضبیستِ )

 (25/0ج( سضذ ٍ پشٍسش فشصًذاى )

 (1لیزّت ػٌکن الشجس اّل الجیت. ) -1د( 

 پیبهجش سا دس ثش هی گیشد کِ همبم ػػوت داسًذ.آیِ تؼذاد خبغی اص خبًَادُ  -2

 (25/0الف( ؽ               ة( ظ               ج( ؽ               د( ؽ               ی( ظ   )ّش هَسد  2

3 
 الف( صیجبیی لفظی     ة( لَاًیي اسالم / اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش     ج( سشپشست / حبفظ

 ( 25/0د( ٍ ثِ ًیبثت اص ایطبى     ٍ( ػضت ًفس / دٍسی اص گٌبُ     س( تَجِ ثِ خَد ػبلی ٍ ًفس لَاهِ   )ّش هَسد 
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 ًوشُ( 5/0الف( کسبًی کِ پیبم الْی سا ثْتش هی پزیشًذ   )ّش هَسد 

 ة( ًطبًگش ایي است کِ پیشٍاى پیبهجش لجلی ثِ آخشیي پیبهجش ایوبى ًیبٍسدُ اًذ. 

 ی غحیح است کِ ثِ گًَِ ای ثِ لبًَى الْی ٍ صهبى اٍ ثبص گشدد.ج( صهبً

 د( ثِ جْت تَالی ٍ پطت سش آهذى اسبهی اهبهبى دس آى ثِ ایي اسن هطَْس است.

 ٍ( یک ٍلی الْی هأهَس خَاّذ ضذ ٍ حکَهت ػبدالًِ دس جْبى تطکیل هی دّذ.

 دس پٌْبى کشدى آًْب ثکَضذ.ی( صیشا هشدم ػیت ّبیی داسًذ ٍ هذیش جبهؼِ ثبیذ ثیص اص ّوِ 

5 

الف( پیبهجش پس اص سیضدُ سبل تالش ثشای ّذایت هشدم هکِ ثب دػَت هشدم هذیٌِ ثِ ایي ضْش ّجشت کشد ٍ ثِ فشهبى 

خذا حکَهت اسالهی سا ثٌب ًْبد ایي حکَهت ثِ تذسیج گستشش یبفت ٍ دس هذت دُ سبل سشاسش ضجِ جضیشُ ػشثستبى سا 

 (1فشا گشفت. )

 دم صهبى خَدش ثِ هؼجضُ ثَدى آى اػتشاف کٌٌذ ٍ آى سا فَق تَاى ثطشی ثذاًٌذ.هش -1ة( 

 (1آیٌذگبى ّن هؼجضُ ثَدى آًشا تأییذ کٌٌذ. ) -2

ج( الف( احتوبل خغب دس ًمل احبدیج افضایص یبفت ٍ اهکبى کن ٍ صیبد ضذى ػجبست ّب یب فشاهَش ضذى اغل حذیج 

 فشاّن ضذ.

حذیج پیص آهذ ٍ آًبى ثش اسبس غشؼ ّبی ضخػی ثِ جؼل یب تحشیف حذیج پشداختٌذ ة( ضشایظ هٌبست ثشای جبػالى 

 یب ثِ ًفغ حبکوبى ستوگش اص ًمل ثشخی احبدیج خَدداسی کشدًذ.

ج( ثسیبسی اص هشدم ٍ هحممبى اص یک هٌجغ هْن ّذایت ثی ثْشُ هبًذًذ آًبى ًیض ًبچبس ضذًذ سلیمِ ضخػی سا دس احکبم 

 (1بس اضتجبّبت ثضسگ ضذًذ. )رکش دٍ هَسد( )دیٌی دخبلت دٌّذ ٍ گشفت

 

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 دینی نام درس: 

 نام دبير: 

تاریخ اهتحاى: 

 ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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د( ثِ گًَِ ای کِ ّن تفکش اسالم ساستیي ثبلی ثوبًذ ّن ثِ تذسیج ثٌبی ظلن ٍ جَس ثٌی اهیِ ٍ ثٌی ػجبس سست ضَد ٍ 

 (1ّن سٍش صًذگی اهبهبى ثِ ًسل ّبی آیٌذُ هؼشفی گشدد. )

فتِ ثَد ٍ اهبم هْذی سا ثِ ػٌَاى آخشیي اهبم ٍ لیبم کٌٌذُ س( پیبهجش )ظ( دسثبسُ دٍاصدُ جبًطیي خَد ثب هشدم سخي گ

ػلیِ ظلن ٍ ثشپب کٌٌذُ ػذل دس جْبى هؼشفی کشدُ ثَد. اهیشالوَهٌیي ٍ سبیش اهبهبى ًیض اص آى حضشت ٍ هأهَسیتی کِ اص 

حؽ تَلذ ثِ لتل جبًت خذا داسد یبد کشدُ ثَدًذ اص ایي سٍ، حبکوبى ثٌی ػجبس دس غذد ثَدًذ هْذی هَػَد )ع( سا ثِ ه

 (1ثشسبًٌذ. )

ص( تب ثذٍى تشس ٍ ٍاّوِ دس ثشاثش صیبدُ خَاّی دضوٌبى ثبیستذ دس اجشای احکبم دیي اص کسی ًتشسذ ٍ ثب لذست دس همبثل 

 (1تْذیذّب ثبیستذ ٍ پبیذاسی کٌذ. )

تؼجیش پیبهجش )ظ( چٌیي ٍ( صیشا ٌَّص ثِ گٌبُ ػبدت ًکشدُ ٍ خَاستِ ّبی ًبهطشٍع دس ٍجَد اٍ سیطِ داس ًطذُ است ثِ 

کسی ثِ آسوبى ًضدیکتش است یؼٌی گشایص ثِ خَثی ّب دس اٍ لَی تش است ثٌبثشایي ًَجَاى ثْتش اص ّش آدهی هیتَاًذ 

 (1ایستبدگی دس ثشاثش توبیالت هٌفی سا توشیي کٌذ ٍ ػضت ًفس خَد سا تمَیت کٌذ. )

هی ضَد ٍ دختش ٍ پسش ضخػیت ٍالؼی خَد سا پٌْبى هی ی( دس ایي هؼبضشت ّب هؼوَالً احسبسبت ثش ّش دٍ ًفش حبکن 

کٌٌذ ٍ ّش عشف اغشاس داسد خَد سا ثْتش اص آًچِ ّست ًطبى دّذ تب هحجَة دیگشی ٍالغ ضَد. ثیطتش ایي هؼبضشت ّب ثِ 

 (1سستی ساثغِ ٍ جذایی هی اًجبهذ. )
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