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 نوبت دوم
 

  الف( آیات و روایات 

ی اخلق من الطین کهیئۀ الطیر( از زبان چه کسیی   بییان ر چیه معییع ی     بایۀ من ربکم انّ قد جئتکمآیه شریفه )انی  -1

 است؟ 

 نمره( 5/0)

 انعمها  لی قعم حتّی یغیر ا ما بانفسهم( جمله زیر را کامل کنید.با تعجه به آیه )ذلک بانّ اهلل لم بک مغیراً نعمۀ  -2

  نمره( 5/0زمینه ساز هالکت یا  زت   سربلندی یک جامعه ........................ است. )

در آیه شریفه )  ما محمد االّ رسعل قد خلت من قبله الرسل افان مات ا  قتل انقلبتم  لی ا قابکم( خدا چه هشداری  -3

 نمره( 5/0ه مردم زمان پیامبر می دهد؟ )ب

 

  ب( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

تعیین امام معصعم از طرف پیامبر سبب شد که همه مسئعلیتهای پیامبر ادامه یابد   جامعه کمبعدی از  الیت ظاهری  -4

 نمره( 5/0نداشته باشد. )

  نمره( 5/0ظاهری است که مرتبه ای باالتر از  الیت معنعی است. )تصرف در خلقت نمعنه ای از  الیت  -5

 نمره( 5/0پس از رحلت پیامبر نظام حکعمت اسالمی که بر مبنای امامت طراحی شده بعد تحقق نیافت. ) -6

  نمره( 5/0مهمترین  امل ازد اج معفق   پایداری خانعاده درک ز جیت است. ) -7

 

 نمره( 2مناسب تکمیل کنید. ) ج( جاهای خالی را با عبارات

می ایستاد پیامبر با همه بردباری   مالیمتی که در برابر ......................... داشت در برابر نادیده گرفتن حق ........................  -8

  نمره( 5/0  کعتاه نمی آمد. )

 ... انتخاب می کردند تا به تدریج ........................ از بین بر د. ائمه شیعه مبارزه با حاکمان را بر اساس .................... -9

   نمره( 5/0)

  نمره( 5/0خعد الی تمایالت .........................   خعددانی مربعط به .......................... . ) -10

 

 نام و نام خانوادگی :

  اسماعیل پور خانم نام دبیر: 

  2دین و زندگی  :نام درس 

 انسانییازدهم پایه : 

 

 نمره: 

 3/0011/   تاریخ آزمون : 

  دقیقه 01  مدت آزمون :



 داده است.  باالترین افتخار برای انسان .........................   خدا احترام   اطا ت از  الدین را هم ردیف ......................... قرار -11

   نمره( 5/0)

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.د( 

  ره(نم 5/0تنظیم   تد ین قرآن جزء کدام یک از قلمر  رسالت پیامبر است؟ ) -12

   نمره( 5/0تغییر فرهنگ از جامعه  دل نبعی به سلطنت چه پیامدی داشت؟ ) -13

   نمره( 5/0طبق فرمایش حضرت  لی بعد از رحلت پیامبر چ عنه می تعان پیر  قرآن بعد؟ ) -14

  نمره( 5/0 لت غیبت امام  صر چیست؟ ) -15

 نمره( 5/0چرا در انتظار ظهعر بعدن از برترین ا مال  صر غیبت است؟ ) -16

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.و( 

   نمره( 5/0فقیه: ) -17

  نمره( 5/0تقیه: ) -18

  نمره( 5/0ذلت: ) -19

  نمره( 5/0اربعه: ) کتب -20

 

 دهید. کاملهـ ( به سؤاالت زیر پاسخ 

  نمره( 1)چرا فقیهی که رهبری جامعه را بر  هده می گیرد باید شجا ت   قدرت ر حی داشته باشد؟  -21

  نمره( 5/1انسجام در نی در  ین نز ل تدریجی از  یژگی ا جاز محتعایی قرآن را تعییح دهید؟ ) -22

   نمره( 1چرا در  صر غیبت باید مرجعیت دینی ادامه یابد؟ ) -23

  نمره( 5/1مایندگان در د ره کدامیک از ائمه ا ج گرفت؟ تعییح دهید؟ )نقش  کال   ن -24

   نمره( 1مهمترین  یژگی جامعه مهد ی چیست؟ تعییح دهید؟ ) -25

  نمره( 1ازد اج در زمان مناسب   ازد اج در زمان نامناسب را با هم مقایسه کنید؟ ) -26

   نمره( 1یسید؟ )معرد از مسئعلیتهای مردم نسبت به رهبر را بنع 4 -27


