
 باسوه تعالی

 

 بارم سَاالت شوارُ

  .ى را بٌَیسیذآبا دقت در ایِ ٍحذیث سیز دٍ پیام  الف

 یزیذاهلل لیذّب ػٌکن الزجس اّل البیت ٍیطْزکن تطْیزااًوا  1

 

1 

 ٍهي یبتؾ ؿیز االسالم دیٌا كلي یقبل هٌِ ٍَّ كی االخزُ هي الخاسزیي 2

 

1 

  .درستی ًٍادرستی ػبارات سیز را با حزف ص یا ؽ هشخض کٌیذ ب

 /.5 قزاى است  هحتَاییػلت هواًؼت کلار اس شٌیذى قزاى اػجاس 1

 /.5 اس ػَاهل  كزستادى پیاهبز اى هتؼذد  تحزیق در تؼالین پیاهبزاى قبل است  2

 /.5 ایجاد جاهؼِ ػادالًِ دیٌی هزبَط بِ حیطِ ایواى است 3

 /.5 هي اٍلی الٌاس بالوَهٌیي هي اًلسْن  با حذیث ؿذیز ارتباط دارد 4

  اططالحات سیز را تؼزیق کٌیذ ج

 /.5 :كطزت اًساى 1

 /.5 :اسالمدیي  2

 :تحذی 3

 

5./ 

  سواالت اهتحاى درس :

 دین و زندگی
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 9911 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

تاریخ اهتحاى :  یازدهنپایه تحصیلی:  اول نوبت اهتحانی  :

8/01/0911 

 01ساعت شروع : 

 هدت اهتحاى:  9تعدادصفحات :  انسانی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 39 تعداد سواالت: دقیقه  54   



  جاّای خالی را با ػبارات طحیح تکویل کٌیذ د

 /.5 .ى استآبیاى هَضَػات هتٌَع اس .......ٍبیاى حزکت سهیي اس..... اس جٌبِ ّای اػجاس قز 1

 /.5 .پیاهبز )ص ( بزای کساًی الگَی ًیکَیی است کِ  بِ .....ٍ....اهیذ دارًذ 2

 /.5 .خذا )ص (......ٍ..... استالسهِ جاًشیٌی رسَل  3

 /.5 .شٌاخت ّذف سًذگی در قالب سَال......ٍشٌاخت راُ طحیح سًذگی در قالب سَال.... هطزح هی شَد 4

 /.5 .اس طزیق ........ٍ....... هی تَاى بِ ایواى قلبی رسیذ 5

  بِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ ه

 /.55 ؟شزک اهیش است چزا ٍظیلِ هسلویي چیستاس دیذ گاُ اهام خویٌی چِ ًظام سیاسی  1

 قزاى بِ اًبساط جْاى چگًَِ اشارُ هی کٌذ ؟ 2

 

55./ 

 /.55 هَرد(3بزخی اس احکام اجتواػی اسالم را ًام ببزیذ  ) 3

 ًتایج ػذم ػظوت در  دریاكت ٍابالؽ ٍحی چیست ؟ 4

 

55./ 

  بِ سَاالت سیز پاسخ کاهل ٍتشزیحی دّیذ و

  بِ ًیاسّای بزتز بایذ کاهل ٍطحیح باشذ ؟چزا پاسخ  1

 

 

1 

 1 اس ػَاهل پَیایی اسالم تَجِ بِ ًیاسّای هتـیزدر ػیي تَجِ بِ ًیاسّای ثابت است  اى را تَضیح دّیذ 2

 ٍالیت هؼٌَی پیاهبز )ص ( را تَضیح دّیذ 3

 

1 



 چزا کلوِ هَال در حذیث ؿذیزبِ هؼٌای رّبز است ًِ دٍست ؟ 4

 

 

1 

 .ابؼاد حکَهتی پیاهبز )ص ( بزقزاری ػذالت است آى را تَضیح دّیذ یکی اس 5

 

1 

 

 11جوغ کل: 

 موفق باشید. 
 


