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 باسمه تعالی

 اداره كل آموزش وپرورش استان البرز

               كرج 1مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

 قیقه د70مدت امتحان:                        متوسطه دوره دوم غیردولتی بهارستان                                        2 دین و زندگینام درس:  

 6/10/99تاریخ امتحان:                                                1399نوبت دی ماه                                         ریاضی تجربی/ : یازدهم: و پایه رشته

    1تعدادصفحه:          رفیعینام دبیر:                                                                              كالس:                      نام خانوادگی:                                      نام و

 بارم                                                             سئواالت ردیف
 

 با توجه به آیات و احادیث پاسخ دهید. الف
 

آیه : آیه ی )لعلکَ باخعٌ نفسک اال یکونوا موءمنین ( به کدام یک از ویژگی های پیامبر ص داللت دارد ؟(1  

حدیث ثقلین پیامبر ص برای جلوگیری از گمراهی مردم فرمودند کدام است؟( دو امانتی که در 2  

( آیه زیر را تکمیل نموده و بنویسید در شان چه کسی نازل شده است؟3  

 . و هم راکعون ..اِنَّما .........................اهلل و رسوله و الذینَ........................ الذین یقیمون الصاله و ........................
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 ص/غ  ب
( والیت معنوی همان سرپرستی معنوی مردم است . 4  

 (مصداق اولی االمر فقط علی ع است.5

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگیهایی که در وجودش قرار داده است هدایت می کند.(6  

 یی قرآن می باشد.موزون بودن کلمات و رسایی در تعبیرات ( از ویژگیهای محتوا( )7

1 

 هریک از کلمات را در یک سطر توضیح دهید: ج

 

 فرهنگ(10                                              طاغوت (9                               تحدی                      (8

3 

 جاهای  خالی را با کلمات مناسب پر کنید. د

  ....... و ...................کامل دارد. .......(حضرت زهراس جزء اهل بیت است و ....11

امنیت و عدالت جزء .............................وشیوه داد و ستد جز ء نیازهای ..................است (12  

یص باید و نبایدها راه صحیح زندگی را می یابد .انسان با ..............در پیام الهی تفکر می کند و با .................و تشخ( 13  

قرآن کریم کارهای خارق العاده را .........................و دانشمندان آن را ........................... می نامند .( 14  

.آیات الهی است ....................و ................... پیامبر)ص( اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق( 15  

............................ سبب نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و انفس شد (16    
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 1 چرا باید اعتقادات خودرا با استدالل ارتقا بخشیم؟ 17

 1 چرا پاسخ به نیازهای بنیادین باید درست و قابل اعتماد باشد؟ 18

 5/1 مورد 3پیام حدیث ) انا مدینه العلم و علی بابها فمن ارادالعلم فلیاتها من بابها( را بنویسید . 19

 5/1 از ویژگی های پیامبر ص ) تالش برای برقراری عدالت و برابری ( را شرح دهید. 20

 2 چرا بعداز پیامبر ص در جامعه حضور امام ضرورت دارد؟ 21

  

 الهی همیشه خندان و شاد باشید.

16  
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