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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره آموزش و پرورش شهر تهران 

 تهران  3 ش منطقهراداره آموزش و پرو

 

 

 
 

 بارم سوال:

  5/1درستی یا نادرستی جمالت زیر را با ص و غ مشخص کنید.  –الف 

آماده کرده است.خداوند پاسخ نیازهای طبیعی و غریزی را در عالم طبیعت -1  

 تفکر جزء ویژگی های فطری نیست.-2

الزمه ماندگاری یک پیام ، تبیلغ دایمی و مستمر آن است.-3  

قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را معجزه می نامد.-4  

حجی که درآخرین سال زندگی رسول خدا )ص( برگزار شد به حجه الوداع معروف است.-5  

ء اهل بیت )ع( است و علم و عصمت کامل دارد.حضرت فاطمه )س( جز -6  

 

  5/1کلمه صحیح را انتخاب کنید.   -ب

است.قلبی/ عملی انجام واجبات دین و ترک حرام های آن،از مصادیق ایمان در بعد -1  

است.لفظی/ محتوایی ساختار زیبا و آهنگ موزون کلمه ها و جمله ها، از اعجاز -2  

 اولین و معتبر ترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است.پیامبر )ص( / امام علی )ع( گفتار و رفتار -3

نفر از بزرگان بنی هاشم حضور داشتند. 44،انذار/ غدیر در واقعه -4  

 نان بیان شده است.اویژگی های ولی و سرپرست مسلموالیت / تطهیر در آیه شریفه -5

زهای آخر عمر خویش بیان می فرمود.را بطور مکرر در رو ثقلینمنزلت / رسول خدا )ص( حدیث شریف -6  

 

  2جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. -ج

ویژگی پاسخ به سوالهای اساسی عبارتند از ..............و ..............  .-1  

ساسی دست یافت.با در کنار هم قرار گرفتن  ........... و .............. می توان به پاسخ سوالهای ا-2  

نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسان عبارتند از ............. و ................ .-3  

 ی سپردند را............. می نامند.منویسندگان قرآن را ............ و آنان که قرآن را به خاطر -4

 

 

 

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 سوال امتحانات
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 1/01/11  :تاریخ امتحان             ریاضی و تجربیرشته:          یازدهمپایه:                               نام و نام خانوادگی:                              

 تعداد برگ پاسخنامه                                     81  زمان امتحان:                                            2دین و زندگی  سواالت درس:



 

2 .تعریف کنید -د  

فطرت-1  

تحدی-2  

فرهنگ -3  

شیعه-4  

 

9.  پاسخ دهید -ه   

5/4برنامه هدایت خداوند دربرگیرنده چیست؟-1  

5/4تفاوت در تعالیم انبیا متناسب با چه بود؟-2  

5/4به کدام علل فرستادن پیامبران متعدد اشاره دارد؟ "انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم"حدیث شریف-3  

 5/4 علل عدم تحریف قرآن را بنویسید.-4

5/4معجزه آخرین پیامبر الهی چیست؟ویژگی  های -5  

5/4حکومت پیامبر)ص( بر چه مبنایی اداره می شد؟-6  

5/4طاغوت کیست؟-7  

تشکیل حکومت به کدام یک از دالیل  "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَِّاسُ بِالْقِسْطِ "آیه شریفه -8

 5/4اسالمی اشاره دارد؟

5/4اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد چه پیامدهایی دارد؟-9  

.5/4یکی از برنامه هایی که برای وحدت مسلمانان ذکر شده بنویسید-14  

  .5/4درباره دو مسولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از رسول خدا)ص( ،فرض صحیح کدام است و پاسخ آن را بنویسید -11

1منظور از والیت معنوی رسول خدا)ص( چیست؟-12  

.1کنید تکمیل و ترجمهآیه شریفه زیر را  -13  

 انما ولیکم اهلل و رسوله .................. 

 

.5/1را بنویسید"انا مدینه العلم و علی بابها فمن ارادالعلم فلیاتها من بابها"شریفپیامهای حدیث -14  
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