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 1صفحه          12تعداد کل سؤاالت         1401ماه دخردانوبت:       پایه یازدهم تجربی :مقطع و نام کالس                                   رنجبرنام دبیر : 

 بارم نمره سؤال ردیف

 کریم قران ایات به مربوط سواالت 1

 سَمِیعٌ اللّهََ وَأَن َ بِأَنفُسِهِم  مَا یُغَیِّرُوا  ت ىحَ قَو م َ عَلَى أَن عَمَهَا نِّع مَةًَ مُغَیِّرًا یَکُ لَم َ اللّهَ بِأَن َ ذَلِکََ( شریفه ایه در ) الف

 است؟ شده بیان چیزی چه جامعه یک سربلندی و عزت یا هالکت ساز زمینه)عَلِیم

 نظر ) ال وارِثین مُنَج عَلَهُ وََ أَئِم ةً نَج عَلَهُم  وَ ال أَر ضَِ فِي اس تُض عِفُوا ال ذِینَ عَلَى نَمُن  أَن  نُرِیدُ و ( ی شریفه ایه در ) ب

 .بنویسید را تاریخ اینده مورد در قران

 است؟ شده بیان راهي چه از عزت به دستیابي راه )جَمِیعاًَ اَل عِز هَُ فَلِلّهَِ اَل عِز هََ یرِیدُ کانََ مَن (ی شریفه ایه در ) ج

َره؟دا اشاره چیزی چه به  یُصم( و یُعمي الشيءِ حبّ )( ع ( علي امام حدیث این ) د

َ

َ

َََََ2َ

َ

 .کنید مشخص ) غ / ص ( با را زیر جمالت بودن نادرست و درستَ. 2

 .شود مي غریزی و طبیعي نیازهای به منحصر انسان نیازهای ) الف

َ.پذیرد مي پایان نبوت ختم با مردم به وحي ابالغ و دریافت ) ب

 .ندارند حضور جامعه در و است غایب نظرها از زیرا نامیدند غایب را عصر امام ) ج

 .است صحیح اما ندارد مشروعیت بگیرد انجام زور به عقدی اگر ) د

 .است نبوت ختم عوامل از مردم فکر سطح تدریجي رشد ) ه

 
ََََ25/1 َ

 پرکنید مناسب کلمات با را زیر جمالت 3

 ماَنامیدند..................کردند مي حفظ و سپرده خاطر به را قران که انان و ............... را قران نویسندگان ) الف

 .است ................................. و ..................................... معنای به دین ب(

 .است ..................................... شایسته همسر معیار ترین مهم کریم قران نظر از ) ج

 مردمنزدَ باید فقیه یعني کند هادار را کشور بتوابد تا باشد شده پدیرفته مردم جانب از باید فقیه ولي ) د

َ.باشد داشته .............

قالبََدر دارد حساسیت ان به دشمن که را خود مبارزات و اقدامات از بخش ان کوشیدند مي امامان ) ه

َ.....پیشَميَبردند........

َََ

َ

َََ75/1َ

 کنید تعریف را زیر اصطالحات 4

 : شیعه ) الف

 : تفقه ) ب

 :عزت ) ج

 

ََََ

َ

َََََ5/1َ

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                           نام ونام خانوادگی دبیر   :  تاریخ و امضاء                      نجبررخانم عباسی/خانوادگی دبیر  : نام ونام 

  

  1401/  03/03تاریخ امتحان :   

 صبح 9        ساعت شروع :

 دقیقه 60     مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 بارم    سوال  ردیف

 : بدهید کوتاه پاسخ 5

 ببرید؟ نام را کریم قران اعجاز های جنبه ) الف

 ببرید؟ نام است بلوغ چند نیازمند ازدواج برای امادگي ) ب

 ؟ببرید نام را عزت تقویت های راه ) ج

 است؟ کسي چه عهده بر ظاهری والیت و دیني مرجعیت مسولیت دو زمان امام غیبت دوره در ) د

      
       2 

6 
 
 

 :بدهید کامل پاسخ زیر سواالت به

 افتد؟ مي اتفاقي چه نباشد معصوم وحي ابالغ و دریافت در پیامبری اگر دهید توضیح و کنید تعریف را عصمت

     
        1 

 ؟داشت نامطلوبي نتایج چه کردن حفظ شیوه به حدیث نگهداری 7

 
 

         1 

َ؟دهید توضیح را " حاکمان تایید عدم " غاصب حاکمان با مبارزه امامان کلي اصول از 8
َ

          1 

َاست؟ وابسته عواملي چه به را تاریخ طول در شیعه جامعه پویایي شناسان اعتقادجامعه به9َ
َ
َ

          1 

َ؟ببرید نام را فقیه ولي شرایط 10
َ

          1 

َ؟دهید توضیح مثال با و بنویسید را هستند؟انها دسته چند انسان ایالتتم 11
َ
َ

         5/1 

َکنید؟ مقایسه یکدیگر با را نامناسب و مناسب زمان در ازدواج تایجن 12
َ
َ

           1   

 .... باشي توانستى مي که شوی چیزی تا نیست دیر وقت هیچ 

َباشید موفق

          
 نمره16
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 (5/0)/جامعه مردم خود)الف 

 (5/0)هستند زمین وارثان مستضعفان)ب

 (5/0)خداست همان که عزت سرچشمه به شدن وصل)ج

 (5/0)راند می حاشیه به را عقل و میکند کور و کر را ادم چیزی به عقل)د

 (25/0)غ)ه(25/0 غ)د (25/0غ)ج (25/0ص)ب (25/0 (غ)الف

 (5/0)وحی حافظان/وحی کاتبان)الف

 (5/0)روش و راه)ب

 (25/0)بودن ایمان با)ج

 (25/0)مقبولیت)د

 (25/0)تقیه)ه

 (5/0)است کاررفته به معنا همین به نیز قران در است طرفدار و یار پیرو معنای به)الف

 (5/0)دین از دقیق و عمیق شناخت)ب

 (5/0)بودن نفوذناپذیر/ نشدن تسلیم)ج

 (5/0)لفطی و محتوایی)الف

 (5/0)جنسی و فکری/بلوغ 2 )ب

 بندگی برای تالش و خدا عظمت به توجه/اندک بهای به خود نفروختن و خود شناختن)ج

 (5/0)او

 (5/0)فقیهان)د

 دین نباشد معصوم ابالغ و دیافت در پیامبری اگر و است اشتباهات و گناهان از پاکی معنای به

 نمره(1)شود می سلب هدایت امکان و نمیرسد مردم دست به درستی به الهی

 فراموش یا ها عبارت شدن زیاد و کم امکان و یافت می افزایش احادیث نقل در خطا احتمالاوال

 شد می فراهم شدنش

 یا جعل احادیث شخصی غرض وبراساس امد می پیش حدیث جاعالن برای مناسب شرایط)دوما

 نمره(1)کردند می تحریف

 این و کردند نمی تایید جانشین عنوان به را خویش عصر غاصب حاکمان از یک هیچ امامان

 رفتاری و اخالقی های تفاوت اگرچه.میدادند اطالع مردم به مختلف های شیوه به را موضوع

 می یکسان را همه خدا رسول جانشینی و خالفت غضب در اما گرفتند می نظر در را حاکمان

 نمره(1)دیدند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1401/ 03 /03 تاریخ امتحان : 

             1401خرداد ماهنوبت امتحان :   
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12 

 انتظار مهدویت به باور سبز یندها و ایثار و شهادت برای عاشوراامادگی به اعتقاد سرخ گذشته

 نمره(1)زمان امام پرچم زیر عدالت برقراری و ظالمان سرنگونی برای

 نمره(1)باشه داشته روحی قدرت و شجاعت مدبرو و مدیر شناس زمان عادل باتقوا

 و دانایی عفت ایثار شجاعت مثل دارد روحی و معنوی بعد در ریشه که عالی تمایالت/دسته دو

 (5/1)مسکن پوشاک خوراک تجمالت مثل دارد حیوانی و مادی دبع در ریشه دانی تمایالت

 فشارهای کاهش و طبیعی نیازهای به پاسخ و روح و جسم شادابی باعث مناسب زمان در

 باعث نامناسب زمان در صورتیکه در میشود درونی رضایت و جامعه و فرد روانی و جسمی

 نمره(1)شود می نامشروع طرواب و جامعه در اخالقی فساد و جنسی و روحی فشارهای افزایش

 


