


 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

    

    

 سال تحصیلی   نوبت دومامتحانات 

 نمره به عدد: 2دین و زندگی  آزمون درس:  نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:    تاریخ آزمون:  نام دبیر:

 2  تعداد صفحات:  دقیقه  97  مدت آزمون:  شماره صندلی:  کالس:  

 بارم 1صفحه:                               پاسخ سواالت را با خودکار آبی یا مشکی بنویسید.                                                                                    ردیف

  پیام آیات و حدیث زیر را بنویسید.  

 . وَ نَجْعَلَهُمُ اّلْوارِثِيّنَ ةأَئِّمَوَ نُرِيدُ أَنْ نَمُّنَ عَلَي اّلَذِيّنَ اسْتُضْعِفُوا فِي اّلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ  1

 پيام: 

5/0 

 مِّن عِندِ غيراهلل ّلَوَجدوا فيه اختالفاً کثيراً.  اَفال يَتَدَّبَرون اّلقرآن وَّلو کان  2

 پيام:

5/0 

 حُّبُ اّلشيء يُعمي و يُصِمُ.  قال علي )ع(:  3

 پيام: 

5/0 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  

 5/0 .......... ّبهما ّلّن تضلّوا اّبداً.يتي ما اِْن ...............ّب کِتَابَ اّللَّهِ وَ عِتْرَتِي؛ أَهْلَ.................................نِّي تَارِکٌ فِيکُمُ ا 4

 5/0 .يُطَهِرَکُم تَطهيرًا وَ.....................................ّلِيُذهِّبَ عَنکُمُ اّلرِجسَ ............................... إِنَما  5

  د:زیر را با )ص  ـ غ( مشخص کنیجمالت ب( درستی یا نادرستی  

 25/0 رشد تدريجي سطح فکر مردم يکي از علل فرستادن پيامبران متعدد ّبود.  )           ( 6

 25/0 های درست استفاده کرد. )           ( ّبه منظور وحدت مسلمانان، در دفاع از مظلومان جهان ّبايد از روش 7

 25/0 مبر دارد. )           (های دوران جاهليت، فقط اختصاص ّبه زمان پيا خطر ّبازگشت ّبه ارزش 8

 25/0 (     کردند.  )  اّلسالم در مبارزه ّبا حاکمان غاصّب زمان خود، همه از يک شيوه واحد پيروی مي امامان معصوم عليهم 9

مسلمانان در زمان غيبت امام زمان عج نه تنها در احکام و مسائل فردی ّبلکه در مسائل اجتماعي ّبايدد ّبده فقيده     10

 نند. )           (مراجعه ک

25/0 

  ج( اصطالحات زیر را تعریف کنید.  

 واليت معنوی:  11
 

5/0 

 شيعه:  12
 

5/0 

 تقيه:   13
 

5/0 

  د( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  

ّبه علت اّبتدايي ّبودن سطح فرهنگ و زندگي اجتمداعي و عددم توسدعه ...................... تعلميدات انبيداء ّبده تددريج         14
 شد.  فراموش مي

25/0 

گذارند در حاّلي که فرمان و قانونشان نشأت گرفتده از فرمدان    دهند و ................. مي کساني که ّبه مردم فرمان مي 15
 شود.  ............... ناميده مياّلهي نيست ........

5/0 

هدای ّبداتقوا    پس از رحلت رسول خدا )ص( ..................... ّبا شکل جديدی وارد زندگي مسدلمانان شدد و شیصديت    16
 .................... شدند و طاّلبان قدرت و ثروت منزّلت يافتند.

5/0 

یازدهم



شود کده نيازمندد هداهر     ال حاضر منحصر ّبه .................. ميها از وجود حضرت مهدی )عج( در ح مندی انسان ّبهره 17

 نيست.  مّبودن در ّبيّن مرد

25/0 

 25/0 وّلي فقيه ّبايد ............................. ّباشد تا ّبتواند احکام ديّن را متناسّب ّبا نيازهای روز ّبه دست آورد.  18

 25/0 .............. است.ارزشمند و در عيّن حال ....... ،داشتّن قدرت انتیاب 19

 25/0 تريّن معيار همسر شايسته ...................... است. از نظر قرآن کريم مهم 20

  هـ( پاسخ کوتاه: 

 دو عامل از عوامل ختم نبوت را نام ّببريد.  21
 

5/0 

 های اعجاز قرآن کريم را ذکر کنيد.  جنبه 22
 

5/0 

  و مسئوّليت مرجعيت ديني و واليت هاهری ّبر عهده چه کسي است؟در دورة غيبت امام زمان )عج( د 23
 

5/0 

 دو مورد از اهداف ازدواج را ذکر کنيد.  24
 

5/0 

 شناسان، پويايي جامعه شيعه در طول تاريخ ّبه چه عواملي ّبستگي دارد؟ نام ّببريد. از نظر ّبرخي از جامعه 25
 

5/0 

  و( پاسخ تشریحی: 

 مورد را ّبنويسيد.  2« منوعيت نوشتّن احاديث پيامبر )ص(م»از نتايج نامطلوب  26

 

1 

 مورد( و غيبت ايشان تا چه زماني ادامه دارد؟  2علت غيبت امام زمان )عج( چيست؟ ) 27

 

 

 

5/1 

 را توضيح دهيد. « عدم تأييد حاکمان»از اصول کلي امامان در مبارزه ّبا حاکمان غاصّب  28

 

 

1 

 را توضيح دهيد. « مشارکت در نظارت همگاني»بت ّبه رهبر های مردم نس از مسئوّليت 29

 

 

1 

 انواع تمايالت انسان را نام ّبرده و ّبا يکديگر مقايسه کنيد.  30
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