


 شماره صندلی       

 

 

 

  (2) دین و زندگینام درس:              ................................................ نام دبیر:       : رشته            دهـمیاز: پایه         .............................................................نام و نام خانوادگی: 

 3صفحه: تعداد                                ساعت شروع:                        دقیقه 60: مدت امتحان                                      : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:                 تاریخ و امضا:                                     

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 آیات و احادیث الف

 

ةُ َجميًعا. » 1 َة َفلِلَِّه الِعزَّ  (5/0با توجه به آیه شریفه ، راه دستیابی به عزت چیست؟) « َمن كاَن ُيريُد الِعزَّ

 

 (5/0؟ )به چه نامی مشهور است؟ و چرا  "کلمه ال اله اال هللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی"حدیث شریف. 2

 

 (1کند؟ ) سلمانان را چه چیزی عنوان میگمراه نشدن محدیث شریف زیر از چه کسی است؟ و دلیل . 3

ْكُتْم بِِهَما لَْن َتِضلُّوا» َقلَْيِن َما إِْن َتَمسَّ ُهَما لَْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعلَیَّ اْلَحْوضَ  -إِنِّی َتاِرٌك فِيُكُم الثَّ ِ َو ِعْتَرتِی أَْهلَ َبْيتِی َو إِنَّ  «ِكَتاَب هللاَّ

 

 

 

 (5/0شود؟) استنباط می ی زیر چه پیامی  ی شریفه . از آیه4

ًة َو َنْجَعلَُهُم اْلواِرثِينَ »   « َو ُنِريُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َو َنْجَعلَُهْم أَِئمَّ
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 صحیح و غلط ب

 

 صحیح است.)................(اگر عقدی به زور انجام بگیرد مشروعیت ندارد اما . 5

 .)...............(ترند بد نیستند اما نسبت به بعد معنوی، بسیار ناچیز و پاییندر ذات خود  "تمایالت بعد حیوانی ". 6

 پیامبر اکرم )ص( است.)................(قرآن، اولین و بزرگترین معلم . 7

 بوت است.)...............(از عوامل ختم ن  "فکر مردم رشد تدریجی سطح  ". 8

 باشد.)..............( بر میاز وظایف مردم نسبت به ره "حفظ استقالل کشور و جلوگیری ازنفوذ بیگانگان". 9

 گذاشت.به معنای واال و بلند مرتبه.)..............(« علی» نام فرزندش رابه پیشنهاد همسرش آمنه،  )ع(وطالباب . حضرت10
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

  

  

 
 آزمون ترم دوم 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 جای خالی ج

 

 استوار است. ...............................و  ............................... ی و حکومت اسالمی بر پایه  تشکیل نظام. 11

 اعجاز قرآن کریم است. ...............................ی   ها ،جنبه ها و جمله دلنشین کلمه آهنگ موزون و .12

 ادامه یابد. ............................... به جز )ص(های پیامبر از طرف خداوند سبب شد که مسئولیتتعیین امام معصوم . 13

 برترین اعمال عصر غیبت است. ................................ 14

 یابد. یادامه م ...............................  در عصر غیبت،مرجعیت دینی در شکل . 15

ی پیوند زن ومرد و تحکیم بخش وحدت  و ثمره ...............................ی   ترین زمینه ابتدایی ازدواج،. در بحث اهداف 16

 است. ............................... روحی آنها

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید د

 

 ................................................................................................................................................................................................................................... طاغوت: 17

 ....................................................................................................................................................................................................................................... تقلید: 18

1 

 پاسخ کوتاه هـ

 

 ( 5/0)؟ راه برای غیر الهی نشان دادن قرآن چیست ترین آسان. 19

 (5/0) نام ببرید.؟ آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است. 20

 (5/0) نام ببرید.؟ شیعه در طول تاریخ به چند عامل وابسته است ی پویایی جامعه. 21

 (5/0) ببرید.های مشترک میان ولی فقیه و مرجع تقلید را نام  . دو مورد از ویژگی22

به جای آوردند به چه نامی مشهور است؟ و خداوند چه فرمانی )ص( یث غدیر آخرین حج که پیامبر اکرم طبق حد. 23

 (5/0)کنند؟ به ایشان ابالغ می
 

 

 (5/0)شد؟ ان به تدریج به فراموشی سپرده میبه چه علت تعلیمات انبیاء پیشین در گذر زم .24
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 (2صفحه )
 



 شماره صندلی       

 

 

 

 ( 2نام درس: دین و زندگی )             ................................................ نام دبیر:                   پایه: یازدهـم         .............................................................نام و نام خانوادگی: 

 3صفحه: تعداد                                ساعت شروع:                         دقیقه 60مدت امتحان:                                       : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:                                  تاریخ و امضا:                    

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 6 کاملپاسخ  و

 ام را به اختصار توضیح دهید.نیازهای برتر انسان را نام ببرید.و هر کد  25

 

 

 

 

5/1 

 ی در انتخاب ایشان دخالت دارند؟و مردم از چه طریق یردگ فقیه در کشور ما چگونه انجام می انتخاب ولی 26
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  هر کدام را مختصر توضیح بدهید. انسان در درون خود با چند دعوت روبروست؟ 27
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چه نتایج نامطلوب و زیان باری )ص( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبراکرم به دلیل ی به حافظه سپردن احادیث،  شیوه  28

 اشت؟به همراه د
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 (3صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

  

 

  
 آزمون ترم دوم 

رشته 


