


  باسمه تعالی
 مهر آموزشگاه  ساعت امتحان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول دین و زندگی: سواالت درس 

 9318/     /    مورخ :  دوره دوم متوسطه حجابدبيرستان  یازدهم پایه :

 دقيقه     مدت امتحان : 17 – 18سال تحصيلی  انسانی رشته:

 شماره کارت: نام و نام خانوادگی دانش آموز:                   
 

 1 

 بارم سواالت ردیف

 

1 

  آیات و احادیث:

 چیست؟« و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه »آیۀ مفهوم 
5/0 

 1 را کامل کرده و پیام ان را بنویسید.«  ل البیت و ......................اهانما یرید اهلل لیذهب .............  » ی هآیۀ شریف 2

 

3 

 نمره( 25/0ی زیر را مشخص کنید: )هر مورد هادرست یا نادرست بودن جمله

 .زمان امام رضا )ع( دوره اختناق شدید بود

 

25/0 

 25/0 ی و دخالت مردم در حکومت، نقش محوری دارد، جمهوری است.أاز آن جهت که ر 4

 25/0 به تقوا است.  نزد خدابرتری هر کس  5

 

6 

 نمره( 25/0های زیر را تکمیل کنید: )هر مورد جمله

 دین به معنای ................. است

 

25/0 

 25/0 از .................... است« یهفقمن الیحضره ال» کتاب  7

 25/0 اگر عقدی به زور انجام گیرد، باطل است و ................. ندارد. 8

 

9 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 د.دو مورد از ویژگی های اعجاز محتوایی را نام ببری

 

5/0 

 5/0 به چه کسی شیعه گفته می شود؟ 10

 75/0 چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است؟ 11

 75/0 ویژگی های انسان منتظر را بنویسید. 12

 5/0 چرا مرجع تقلید باید زمان شناس باشد؟ 13

 5/0 ه وجود آمد را بنویسید.یک مورد از اشکاالت اساسی که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ب 14

 5/0 چه بود؟  سلسلۀ الذهبمقصود امام رضا )ع( از حدیث  15

 5/0 دو نکته از پیام امام خمینی )ره( به مسلمانان در خصوص دعوت به اتحاد و همبستگی را بنویسید. 16

 75/0 می باشد؟ توضیح دهید.بُعد تمایالت عالی انسان مربوط به کدام  17

 75/0 عصر دودلی و شک و تردیدهاست؟ ،چرا عصر غیبت 18

 

19 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید:

 قاعدۀ نفی سبیل:

 

75/0 

 75/0 ولی فقیه:  20

 5/0 مشروعیت: 21

 

22 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 تقیه به چه معناست؟ و چرا امامان از این شیوه برای مبارزه با حاکمان استفاده کردند؟

 

1 

 75/0 ه امام صادق )ع( با حاکمان چگونه بود؟زشیوه مبار 23

 1 آیا دوره غیبت به معنای عدم رهبری امام عصر )عج( است؟ 24

 5/0 با توجه به قرآن کریم و سیره پیامبر )ص( دو مورد از وظایف رهبر جامعه اسالمی را بنویسید؟ 25

 1 است بنویسید پیش از ازدواج باید چگونه زندگی کنیم؟با توجه به اینکه نظام هستی بر عدل، استوار  26

 75/0 چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر، نتیجه بخش نیست؟ 27

جمع نمرات                                                            مالچی        باشید/   پیروز  موفق و                                                                16 
 


