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 ( 2نام درس: دین و زندگی )           ................................................ نام دبیر:              رشته: انسانی                        پایه: یازدهـم         .............................................................نام و نام خانوادگی: 

 3صفحه: تعداد                                ساعت شروع:                         دقیقه 60مدت امتحان:                                       : تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:                                             تاریخ و امضا:         

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 آیات و احادیث الف

 

 (5/0)شود؟ چه پیامی استنباط می « إن أکرمکم عند هللا أتقاکم إن هللا علیم خبیر»  ی شریفه ی از آیه. 1

 

 

های تقویت  به کدام یک از راه«  انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه فال تبیعوها اال بها» )ع(با توجه به حدیث امام علی. 2

 (5/0)ت نفس اشاره دارد؟زع

 

 (5/0کند؟) دام یک از اهداف ازدواج اشاره میزیر به  ک ی آیه شریفه. 3
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِيَن َوَحفََدةً »   «َوَّللاه

 
 

 

ا لَُموِسُعونَ » ی  ی شریفه آیه. 4 َماَء َبَنْیَناَها بِأَْیٍد َوإِنَّ های اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره  به کدام یک ازویژگی « َوالسَّ

 (5/0)دارد؟

 
 

ما » ی شریفه ی آیه. 5 ُ  ُیِریدُ  إِنَّ
ْجسَ  َعْنُكمُ  لُِیْذِهبَ  هللاَّ َرُكمْ  وَ  اْلَبْیتِ  أَْهلَ  الرِّ  /.(5دارد؟)اشاره به چه موضوعی   « َتْطِهیرا   ُیَطهِّ

 

 

5/2 

 صحیح و غلط ب

 

 «ی ال ضرار قاعده»رااین حکم قرآنی نها نروند، بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آ ی خواهد که سلطه می مؤمنانقران از . 6

 (............) گویند. می

 (............)ی مفهومی برقرار است. ،رابطه و حدیث ثقلین « القرآن مع علیعلی مع القرآن و  »بین حدیث . 7

 (............) ترین معیار همسر شایسته از نظر قرآن کریم اصالت خانوادگی است. مهم. 8

دهد که توانایی مرد در ایجاد آرامش بیشتر است و مبدا آرامش در خانواده  شناختی نشان میهای روان . تجربه9

 (............) .است

 (............) ولی فقیه به عنوان جانشین ونائب رسول خدا )ص(و امامان وظیفه رهبری در جامعه را بر عهده دارد.. 10

 (............) امام مهدی)عج( را غایب نامیده اند زیرا ایشان در جامعه حضور ندارند. . 11
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 

  

 
 آزمون ترم دوم 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 خالیجای  ج

 

 همان مدیران و مسئوالن جامعه اند که امروزه امور سه قوه را بر عهده دارند. .............................. 12

 نامند. می .............................و اندیشمندان اسالمی آن را  .............................ی پیامبران را  قرآن کریم کارهای خارق العاده. 13

 وابسته بوده است. ............................. و .............................به دوعامل ی شیعه  شناسان پویایی جامعه . بر اساس نظر جامعه14

 است. .............................و دیگری  بلوغ  ............................. یکی بلوغ آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است. . 15

 کند. ا میاستمرار پید .............................به صورت امامان  "والیت ظاهری"در عصر غیبت، . 16
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید د

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................: تقیه. 17

 ......................................................................................................................................................................................................................................: تفقه. 18

1 

 پاسخ کوتاه هـ

 

 (5/0)ست؟ا هاها،  شک وتردید چرا عصر غیبت ،عصر دودلی .19

 (5/0) بنویسید.را  "انسان  عزیز "های دو مورد از ویژگی. 20

 (1)؟ اند پاسخ به نیازهای برتر انسان کدامدو ویژگی الزم برای  .21

 (5/0)فرهنگی عصر ائمه بعد از رسول خدا را ذکر کنید .های سیاسی، اجتماعی،  . دو مورد از چالش22

 (5/0) جوانان در امر ازدواج را ذکر کنید. روی دو مورد از مشکالت پیش .23
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 6 پاسخ کامل و

 به کدام بعد انسان می شود؟تمایالت درونی انسان کدام است؟ توضیح دهید هر کدام مربوط  24
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 (2صفحه )
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 ا با ذکر مثال توضیح دهید.نیازهای ثابت و متغیر بشر ر 25
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را    "های اسالمی تربیت شخصیت "الم( در راستای تعلیم دین و مرجعیت دینی ،اطهار )علیهم السّ ی ازاقدامات ائمه 26

 .هایی از شاگردان ایشان( ذکر نمونهبه همراه توضیح دهید)
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 را توضیح دهید. "حاکمان  تأییدعدم "از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان  27
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 .مورد(4ی اسالمی را بنویسید. )ذکر  وظایف رهبر جامعه 28
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 .ازدواج را شرح دهید با امررابطه عفاف و پاکدامنی ،  29
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 (3صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 

 

 
 آزمون ترم دوم 

 


