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 نمره( 5/2آیات و روایات )

 الف( آیه شریفه زیر به کدام یک از مسئولیت های پیامبر )ص( اشاره دارد؟

و الحکمة و ان لوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب یتلقد مَنَ اهلل علی المومنین اذا بعث فیهم رسوال من انفسهم 

 کانوا من قبل لفی ضالل مبین.

5.5 

 1.5 حدیث ثقلین را بنویسید و آن را ترجمه کنید. 2

3 
 طبق آیه شریفه زیر هدف از تشکیل خانواده چیست؟

ورزقکم من الطیبات افا بالباطل یومنون و بنعمة  دةواهلل جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حف

 اهلل هم یکفرون.

5.5 
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 نمره( 5/1جاهای خالی را پر کنید.)

 الف( معاد هر انسانی از ..................... او شکل می گیرد.

 ب(الزمه ماندگاری یک پیام ، تبلیغ ..................... و ..................... آن است.

 تبصار از ..................... می باشد.س، ..................... از شیخ صدوق و ..................... و ا کتب اربعهج( از 

5.25 

5.5 

5..5 
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 نمره(1صحیح و غلط ) 

 الف( در زمان امام باقر )ع( ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود.

 خدا خالی می ماند. حجتب( در زمان غیبت کبری زمین از 

 ج( اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن، پیامبر اکرم )ص( است.

 گویند. "ولی فقیه  "د( تقلید در احکام به معنای رجوع به متخصص است.چنین متخصص و فقیهی را 

5.25 

5.25 

5.25 

5.25 
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 نمره(2پاسخ کوتاه )

 همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود؟الف( کدام حقیقت از 

ب( از آنجا که ائمه اطهار دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را بعد از پیامبر به عهده دارند و کردار و 

گفتار آنها اسوه مسلمین است چه چیزی ضرورت می یابد؟

 ج( عزت به چه معناست؟

 همسر، تسلط بر چه چیزی است؟د( الزمه انتخاب 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 
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 نمره(9پاسخ بلند دهید. )

الف( آثار و نتایج تشکیل خانواده در رشد اخالقی و معنوی دختر و پسر را بنویسید.

ب( انسان دارای دو دسته تمایالت است : آن دو دسته را به طور کامل توضیح دهید.

عملکرد آنها چه تاثیری بر مردم و حکومت دارد؟ج( کارگزاران چه کسانی هستند؟ و 

 را توضیح دهید؟ "امنیت کامل "د( از اهداف حکومت امام عصر، 

 را توضیح دهید. "عدم تایید حاکمان "ه( از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان، 

بود، این حفظ کردن ی( ممنوعیت از نوشتن احادیث رسول اکرم )ص( باعث حفظ کردن احادیث آن حضرت شده 

 روایات چه آثار و نتایج نامطلوبی در پی داشت؟

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

یازدهم انسانی و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 1سؤال: صفحهتعداد 

 

جمهوری اسالمی ایران

 

 دین و زندگی نام درس:

  :نام دبیر

  :امتحان تاریخ

   :ساعت امتحان

 دقیقه17 : امتحانمدت 


