


 سمه تعالیاب

 یازدهم انسانی:پایه                      زش  و پرورش استان قزوین  اداره کل آمو                                   :               نام 

 :تاریخ                      منطقه البرز      اداره آموزش و پرورش                  :                         نام خانوادگی

 دقیقه06:مدت امتحان                      (         خرداد ماه)امتحانات نوبت دوم                                           :        نام پدر 

 :دبیر                 شهید عبدالهاشمی            دبیرستان دخترانه                            2 دین وزندگي: نام درس 

 2:تعداد صفحه                             متوسطه دوم     70-79سال تحصیلی                     خانم برخورداري:طراح سؤال 

 نمره افطار وسحرکه مهمان خدا هستید                       مارا هم به دعا مهمان دلهایتان کنید                         ردیف

               :سواالت زیر در مورد آیات جواب دهیدبه  1

 "طهیرا  ت   مرک  طه  و ی   البیتِ  اهل  جس  م الرّ نک ع   للا   رید  ی  ِاّنما "

 سوره احزاب به چه آیه ای معروف است؟ 33این آیه  -الف

 این آیه درشان چه کسانی می باشد؟ -ب

 

درصراط مستقیم را گوشزد کرده اند با کدام یک از احادیث زیر راه ماندگاری ( ص)در حدیث ثقلین که پیامبر اکرم ("ب
 ؟ارتباط معنایی دارد

 ".علی مع   و الحق   الحق   مع   علی  " -الف

 ".ع علیم   رآن  الق   رآن و  ع الق  م   علی  "  -ب

 ".بابهاُ   لی  ع   العلم و   ینة  نا مد  ا  "  -پ
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6.0 

 .درجاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید 2

 .است...........جزء اهل بیت است پس پیروی از کالم و رفتار وی بر همه ( سالم للا علیها)حضرت فاطمه زهرا -الف

 .است............تعلیم و تفسیر قرآن کریم از اقدامات امامان در زمینه  -ب

 . معروف هستند.............از شیخ طوسی به  ارتهذیب و استبصکتاب  -ت

 .استمرار دارد..............امامان معصوم به صورت والیت ظاهریدر عصر غیبت -ث

 .است...........انجام بگیرد  عقدی به زورطبق مقررات اسالمی اگر  -ج
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 .صحیح ونادرست را مشخص کنید 3

 (     .)     انسجام درونی در عین نزول تدریجی از اعجاز لفظی قرآن است (الف

 (         .)     . ننوشتن احادیث پیامبرباعث بوجود آمدن احادیث جعلی و تحریف در تعالیم اسالمی شد (ب

اصل الهی بودن تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی در  فقط دین اسالمدر میان ادیان الهی ( پ
 .)           (اعتقاد دارد
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6.0 

 .کوتاه دهیدپاسخ به سواالت زیر  4

 .علل فرستادن پیامبران متعدد را فقط نام ببرید دو مورد از  (الف

 آیا خطر بازگشت به ارزشهای دوران جاهلیت فقط مختص زمان پیامبر است ؟ (ب

 ؟هان و دادخواهی مظلوم چه فرموده است جپیامبر اکرم در مورد دفاع از مظلومان  (پ

 

 .ن معرفی اسالم اصیل فراهم گردد را بنویسیدزما( ع)دوران امام باقر در که باعث شددالیلی دو مورد از  (ت

 

 ؟به چه حدیثی معروف است" ذابین ع  مِ ن  مِ صنی ا  حِ  خل  ن د  صنی فم  حِ  لل  االالاله " حدیث(ث

 ؟ دو مورد از معایب تاخیر در ازدواج را بنویسید(ج
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