
  باسمه تعالی

  بارم  تسئواال  ردیف

  پیام آیات زیر را بنویسید.  ۱

  اکُم َتطهیرً اَهَل البیِت َو ُیَطّهرَ  الرّجَس  مُ َعنکُ اِنّما ُیریُد ُهللا لُِیذِهَب  لف)ا

  ذلَک ِبَانَّ َهللا َلم َیُک ُمَغِیرًا نعمه َانَعَمها علی َقوٍم َحّتی ُیَغّیروا ما ِبَانُفِسِهم )ب

۲  

          جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.  ۲

برخی احکام فرعی متفاوت بوده محتوای دعوت پیامبران یکسان است، و تنها در  -۱

  است.      

  غ  ص 

ی ایمان و تقوی فرد بستگی  ها از والیت معنوی به درجه مندی انسان میزان بهره - ۲

  دارد

  غ  ص 

های  ای مشابه یکی از سوره ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن، آوردن سوره آسان -۳

  قرآن

  غ  ص                                                                                                                   است.                                                                    

  غ  ص                 دنیا آمد. ی کعبه به ضرت علی(ع) ده سال قبل از بعثت پیامبر(ص) در خانهح -۴

  کردند. میالسالم حاکمان زمان خود را به عنوان جانشین رسول خدا تأیید  برخی از امامان علیهم - ۵

  غ  ص  

  غ  ص  البالغه متوسل شوند شوند که به قرآن و نهج در صورتی مسلمانان گمراه نمی - ۶
  

۵/۱  

  کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل    ۳

امام حسن(ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفت و یاران  ضعف و سستیگیری از  معاویه با بهره - ۱

  را به .......... تبدیل کرد. .......... خالفت

  ر غیبت منحصر به .......... است.مندی از امام عصر (عج) در عص  بهره - ۲

  کند.  انسان با .......... خود در پیام الهی تفکر می -۳

  دانند نیز قابل فهم و درک است. یاعجاز .......... قرآن کریم برای کسانی که زبان قرآن را نم -۴

  ) .......... و معرفت ایشان بود.انگیز حضرت علی(ع یکی از ابعاد شگفت - ۵

  و .......... آن است. دائمی.... ی ماندگاری یک پیام ...... الزمه - ۶

  .......... است.و  ..........والیت به معنای  - ۷

۵/۲  

    ادامه ی سواالت در صفحه دوم  

  

   سواالت امتحان درس :

  دین و زندگی 

  انسانییازدهم 

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۳۹۹خرداد 

   :آموزشگاه نام 

  ۱امام حسین (ع) شعبه دبیرستان دخترانه 

  : تحصیلی پایه  دوم :  امتحانی نوبت

  یازدهم

  رشته تحصیلی:

  انسانی

  تاریخ امتحان : 

۱۱/۰۳/۱۳۹۹  

  ساعت شروع :

  صبح ۹

  تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 

  بخش ۷

  تعدادصفحات : 

  ۲از  ۱صفحه  - ۲

  مدت امتحان:    

  دقیقه  ۷۰



  

  تعالیباسمه 

  بارم   تسئواال  ردیف 

  به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ بدهید.   ۴

  غیبت صغری امام عصر(عج) چند سال به طول انجامید؟  - ۱

 ی طالیی به این نام مشهور است؟ چرا حدیث زنجیره - ۲

  علی به چه معناست؟ -۳

  گردد؟ بیان انبساط جهان در قرآن، چه نوع از اعجاز محسوب می -۴

۲  

  به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ بدهید.  ۵

  بماند؟» ماندگار«و » جاودانه«تواند برای همیشه  چه دینی می - ۱

  اقدامات پیامبر(ص) در زمینه مبارزه با فقر و محرومیت چه بود؟ - ۲

  گذشتند؟ ی حضرت زهرا(س) می چرا پیامبر(ص) هر روز صبح از در خانه -۳

  ک دارند، چه پیشنهادی کرده است؟ توضیح دهید.بودن قرآن شبه کسانی که در الهی خداوند  -۴

  چرا با اینکه منع نوشتن احادیث برداشته شد اما احادیث زیادی جعل شد؟ - ۵

۵  

   درصد ۸۰سواالت اختیاری از   ۶

  شود؟ ولی فقیه چگونه انتخاب می - ۱

"به طور خالصه فقط یک مورد را  تواند پاسخ صحیحی به سواالت برتر بدهد؟ چه کسی می - ۲

  بنویسید."

  های مورد نظر حضرت(عج) باشند؟ توانند در هنگام ظهور، دارای ویژگی چه کسانی می -۳

۳  

  درصد ۲۰سواالت اختیاری از   ۷

  دینام ببر اتیرا با توجه به قرآن و روا یرهبر جامعه اسالم فیوظا - ۱

  تمایالت عالی را با مثال تعریف کنید. - ۲

  ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خدا کدام است، توضیح دهید. مقّدس -۳

۳  

  

  :  درس سواالت امتحان

  دین و زندگی

  انسانییازدهم 

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

   مشهد مقدس۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  :   نام آموزشگاه

  ۱دخترانه امام حسین (ع) شعبه دبیرستان 

  : تحصیلی پایه  دوم:  امتحانینوبت 

  یازدهم

  رشته تحصیلی:

  انسانی

  تاریخ امتحان : 

۱۱/۰۳/۱۳۹۹  

  ساعت شروع : 

  صبح ۹

  تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 

  بخش ۷

  تعدادصفحات : 

  ۲از  ۲صفحه  - ۲

  مدت امتحان:  

  دقیقه  ۷۰

  جمع بارم                                               

                                                                                                                             .موفق باشید

۱۶  


