
 

  نام ونام خانوادگی:                                       

 اداره کل آموزش وپرورش خوزستان

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بهبهان

 دبیرستان نخبگان سرای دانش

دقیقه   70مدت آزمون :   

 محل مهر

 آموزشگاه

صبح  ۸ ساعت برگزاری: نام پدر:   

12/03/1401 امتحان: تاریخ  : شماره صندلی  

 (2دین و زندگی )     سواالت درس:

  12 تعداد سوال:
 2 تعداد صفحه: یازدهم                         پایه تحصیلی:  

 نمره پس ازتجدید نظر:                                                          نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:                               نمره باحروف:                    نمره با عدد:         

 
 

 

 بارم سواالت ردیف

1 
 

 ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر چه مشکالتی را به وجود آورد)دو مورد(
 
 
 

۱ 

 .ی خالی را پر کنیداج 2
 است..از ...........ارتباط امامان با یاران خود نمونه ای (مخفی نگه داشتن الف

۵/ 

 ؟معجزه آخرین پیامبر باید چه ویژگی هایی داشته باشد 3
 
 

۱ 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4
 ./۷۵هب به این نام معروف استذله السحدیث سل چرا(الف

 
 /۷۵نیازهای برتر انسان را بنویسید.ب(
 

 /۵اشد.بامامان می های عصر  کدامیک ازچالشج(به انزوا کشیدن شخصیت های اصیل اسالمی مربوط به 
 
 1.ل وابسته بود نام ببریدعامپویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به دود(
 

۳ 

 .دعوامل ختم نبوت را بنویسیدو مورد از ۵
 
 

۱ 

یکی از اقدامات امامان در زمینه مرجعیت دینی توضیح  را به عنوان سیره پیامبر)ص(حفظ سخنان و الف( 6
 دهید.

 
 
 

۱ 

 رسول خدا چگونه با فقر مبارزه می کرد. ۷
 
 

۱ 

 م زمان در عصر غیبت را بنویسید.مانمونه هایی از یاری رسانی های االف( ۸
 

 
 .شرایط مرجع تقلید را بنویسیدب(

 

 
 

۲ 

  ادامه سواالت در صفحه بعد  



 بارم نخبگان سرای دانش                12/03/1401                  2دین وزندگی      ردیف

 فرزندان صالح مربوط به کدام ویژگی عصر مهدوی است. تربیت الف( ۹

 انسان ذلیل چه کسی است؟ب(
 

۱ 

دخالت  ایشانگیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب  در کشور ما چگونه صورت می انتخاب ولی فقیه   10
   .دارند

 
                    

۱ 

        صحیح یا غلط را مشخص کنید.  11

     نادرست         درست          . ه به ویژگی هایش هدایت می کندخداوند هر مخلوقی را با توج(الف

 نادرست            درست                            مسئولیتهای پیامبر را داشته اند. ی  امامان همهب،

 درست            نادرست    به کارهای خارق العاده پیامبران آیت می گفتند. اسالمی  دانناندیشم ج(

 نادرست            درست                                  دانی الزمه زندگی در دنیا هستند. تمایالت د(

۲ 

 /۷۵شود.تاخیر در ازدواج  سبب چه مشکالتی می الف( 12

 
 /۷۵چیست.مرد و زن میان های علت تفاوت ب(

 

۵/۱ 

 ۱۶ موفق و پیروز باشید 
 ع



 
  نام ونام خانوادگی:                                       

 اداره کل آموزش وپرورش خوزستان

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بهبهان

 دبیرستان نخبگان سرای دانش

دقیقه   70مدت آزمون :   
 محل مهر

 آموزشگاه
صبح  ۸ ساعت برگزاری: نام پدر:  

۱۲/۳/۱۴0۱امتحان:تاریخ  (۲ی )زندگدین و  کلید امتحان سواالت درس:  

  تعداد صفحه:  ۱۲ تعداد سوال: شماره صندلی :                        یازدهم پایه تحصیلی:  

 نمره پس ازتجدید نظر:                                                                نمره باحروف:                       نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:   نمره با عدد:           

 بارم سوال ردیف
 

 

 

 بارم                                         ردیف

1 
 

 ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر چه مشکالتی را به وجود آورد)دو مورد(
عبارتها یا فراموش شدن اصل حدیث  زیاد شدنو و امکان کم  افزایش یافتاحتمال خطا در نقل احادیث 

 بسیاری از مردم از یک منبع مهم بی بهره شدند.فراهم شد.

۱ 

 .ی خالی را پر کنیداج 2
 است..........تقیهارتباط امامان با یاران خود نمونه ای از ...(مخفی نگه داشتن الف

۵/ 

-مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند؟چه ویژگی هایی داشته باشدمعجزه آخرین پیامبر باید  3
 آیندگان هم معجزه بودن آن را تایید کنند.

 
 

۱ 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4
مدن آیعنی زنجیره طالیی ،به دلیل پشت سر هم  ./۷۵هب به این نام معروف استذله السحدیث سل چرا(الف

 نام امامان
 

 کشف راه درست زندگی-نده خویشیدرک آ-هدف زندگی شناخت /۷۵نیازهای برتر انسان را بنویسید.ب(
 /۵امامان می باشد.های عصر  ج(به انزوا کشیدن شخصیت های اصیل اسالمی مربوط به کدامیک از چالش

 ارائه الگوهای نامناسب
 1.ببریدل وابسته بود نام عامپویایی جامعه شیعه در طول تاریخ به دود(

و گسترش عدالت زیر  آینده سبز یعنی انتظارر برای سرنگونی ظالمان-یعنی اعتقاد به عاشورا گذشته سرخ
 پرچم امام عصر

۳ 

آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی،حفظ قرآن .دعوامل ختم نبوت را بنویسیدو مورد  ۵
 کریم از تحریف

 
 

۱ 

یکی از اقدامات امامان در زمینه مرجعیت دینی توضیح  را به عنوان پیامبر)ص(سیره حفظ سخنان و الف( 6
و حضرت علی  به مسلمانان وارد کرد،حضرت فاطمهمنوعیت نوشتن احادث پیامبر ضررهای زیادی مدهید.

 و از آنها خواستند این سخنانو سخنان پیامبر را به فرزندان خود آموزش دادندبه این ممنوعیت توجه نکردند
 را به نسلهای بعد منتقل کنند.

 
 
 

۱ 

و به دنبال بنای جامعه ای دور از فقر  پیامبر خدا با فقر مبارزه کردرسول خدا چگونه با فقر مبارزه می کرد. ۷
،مردم را به کار تشویق کرد از بیکاری بدش می امدو کسانی که بودو با کوچک شمردن فقیران مخالفت کرد

 نمی کردند را سرزنش می کرد. فقط عبادت می کردند و کار
 
 

۱ 



حل بعضی هدایت باطنی افراد،م زمان در عصر غیبت را بنویسید.مانمونه هایی از یاری رسانی های االف( ۸
 ،دستگیری از درماندگاناز مشکالت علمی علما،دعا برای مومنان

 
 

و بتواند احکام را متناسب با  باتقوا باشد،عادل باشد،زمان شناس باشد.شرایط مرجع تقلید را بنویسیدب(
 ،اعلم باشدبه دست آوردنیازهای روز 

 
 
 

۲ 

 کمالرشد وفراهم شدن زمینه فرزندان صالح مربوط به کدام ویژگی عصر مهدوی است. تربیت الف( ۹
و همچنین در برابر هوی و هوس خویش  کسی است که در برابر مستکبرانانسان ذلیل چه کسی است؟ب(

 .تسلیم می شود
 

۱ 

دخالت  گیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان در کشور ما چگونه صورت می انتخاب ولی فقیه   1۰
از طریق -ورت حضور در راهپیمایی های سراسری مثل انتخاب امام خمینیصبه  به صورت مستقیم  .دارند

فقیه را انتخاب میکند،مثل ،مردم نماینگان خبره خود را انتخاب میکنند،و مجلس خبرگان ولی غیر مستقیم
 انتخاب آقای خامنه ای

 
                    

۱ 

        صحیح یا غلط را مشخص کنید.  11
     نادرست        *. درست ه به ویژگی هایش هدایت می کندخداوند هر مخلوقی را با توج(الف
 *نادرست        درست                        مسئولیتهای پیامبر را داشته اند. ی  امامان همهب،
 *درست              نادرست  به کارهای خارق العاده پیامبران آیت می گفتند. اسالمی  دانناندیشم ج(
 نادرست      *درست     دانی الزمه زندگی در دنیا هستند. تمایالت د(

۲ 

،روابط نامشروع،آسیبهای فشارهای روحیافزایش ا /۷۵تاخیر در ازدواج  سبب چه مشکالتی می شود.الف( 12
 اجتماعی

به جهت وظایف مختلفی است که بر عهده هریک از زن و /۷۵چیست.مرد و زن میان های علت تفاوت ب(
 .مرد نهاده شده

 

۵/۱ 

 ۱۶ موفق و پیروز باشید 
 ع


