باسمه تعالی

تاریخ امتحان98/10 /24 :

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

زمان پاسخگویی 60 :دقیقه

رشته  :علوم تجربی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4

نام دبیر :استاد عبداله نسب

نام و نام خانوادگی :

دبیرستان غیر دولتی ارمغان دانش

سؤاالت امتحانی درس :دین و زندگی2
پایه :یازدهم

مهر دبیرستان

تعداد سوال:

نوبت اول سال تحصیلی 1398-99تعداد صفحه2:
تاریخ تصحیح:

نمره با عدد:

باحروف:

ردیف
1

امضای دبیر

بارم

سواالت

1/5

الف :برای هر آیه یک پیام بنویسید
( و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه ):
( ان االنسان لفی خسر اال الذین امنوا و عملوا الصالحات):
ب :کامل کنید :
( انما یرید اهلل لیذهب عنکم  ......................اهل البیت و  ..................تطهیرا)

2

جمالت صحیح و غلط را معین کنید
( مبارزه طلبی قرآن محدود به زمان خاصی است) :
( وجود حکومت سالم نیازمند عدل است) :ص
( حدیث جابر با مفهوم اولی االمر مرتبط است) :ص

1
غ

ص
غ
غ

( برای چه زندگی کنم؟ به کشف راه درست زندگی اشاره دارد):
3

ص

غ

جاهای خالی را تکمیل کنید

1/5

( قوانین  .....................خاصیت انطباق و تحرک دارد)
(عدم تعارض و ناسازگاری میان آیات قرآن ،معلول  ......................................است)
( عدم عصمت پیامبر ص در وظیفه  .................................منجر به گمراهی مردم می شود)
( و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ،با حدیث  .....................ارتباط دارد)
(عامل  .............................منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن ادیبان و مسلمانان از قرآن شده است)
( اهلل اعلم حیث یجعل رسالته ،به وجود ویژگی  ..........................در انبیا اشاره می کند)
4

مفاهیم ذیل را در یک سطر تعریف کنید
( تحدی):
( آیت):
(فطرت):
( نیازهای برتر):

2

5

برای سواالت تشریحی پاسخ مناسب بنویسید
 :1چگونگی هدایت انسان توسط خدا را شرح دهید

1

 :2یک ویژگی پاسخ به نیازهای برتر را ذکر کنید

1

 :3عوامل تفاوت احکام فرعی در ادیان چیست؟

1

 :4چرا قرآن به تصحیح نیاز ندارد؟

1

 :5جنبه های اعجاز محتوایی قرآن را بنویسید( 4مورد)

1

 :6والیت معنوی به چه معناست؟

1/5

 :7دو اقدام الزم برای ایجاد وحدت میان مسلمین را بنویسید

1

 :8دلیل بطالن فرضیه سکوت قرآن و پیامبر ص در تداوم مسئولیت های نبوی را شرح دهید

1/5

 :9چرا کلمه مولی در حدیث غدیر معنای سرپرست دارد نه دوست؟

1

موفق باشید

16

