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  محسنینام دبير :  نمره 61جمع نمرات:                                 آزمون: دین و زندگی یازده انسانی

 دیماهتاریخ آزمون :  ساعت پایان: ساعت شروع: ……………………نام و نام خانوادگی :  

 بارم سواالت ردیف

6 

ءٍ کَمَاا ُواوَِ َ   وَ الْوِلَایَةِ؛ وَ الْوِلَایَةِ وَ لَمْ یُنَااََ بََِایْ   الزََّکَاةِ وَ الْحَجَِّ وَ الصََّوْمِ: عَلَی الصََّلَاةِ وَ خَمْسٍ بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلىحدیث 

 اشاره دارد؟ (به کدام مسئوليت پيامبر) بِالْوِلَایَةِ.

5/0 
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 های زیر را مشخص کنيد؟درستی و نادرستی عبارت

5/0 
 الف( کشف راه درست زندگی با درک نياز آینده خویش و شناخت هدف زندگی ارتباط دقيقی دارد.

 شدند تا دین جدید را در خور فهم خود بيان کنند.ای پيامبران جدیدی مبعوث میب(در هر عصر و دوره
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 های زیر را با کلمات مناسب تکميل کنيد.عبارت

5/4 

  خداوند در سوره عصر به ........................ سوگندخورده است.الف(

 .......................در نظام خلقت است.ب( هدایت یک.................... و ..

 ....... نامحدودند..............ها و ....ج( انسان ما به دنبال زیبایی

 ...... آن است..........................ی ماندگاری یک پيام ..د( الزمه

 ........................ دست یابد.شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی به .....ذ( در اسالم از انسان خواسته می

 ای از عقاید ....................... و ........................... بود .  ر( فرهنگ مردم حجاز آميزه

 ی شيعه .................. است.ی کلمهز( ترجمه
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد.

 

 5/0چرا محتوای اصلی دعوت پيامبران یکسان است؟ -6

 5/0جزه یعنی چه؟مع -2

 5/0یعنی چه؟ یتحدّ -3

  5/0ی الضرر چيست؟قاعده -4



 

 

 5/0( با آن مبارزه کرد چه بود؟یکی از ارزشهای جاهلی که پيامبر ) -5

 25/0ولی در حدیث غدیر با آن مبارزه کرد چه بود؟ -1

 25/0شود؟امام توسط چه کسی تعيين می -7

 5/0( چه چيزی را سرلوحه کار خود قرار داد؟حضرت علی ) -8

 5/0(چه چيزی موجب رستگاری است؟از نظر پيامبر) -9
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 به سئواالت زیر پاسخ کامل دهيد؟

 

 2ببرید؟ا نام های اعجاز محتوایی قرآن رویژگی -6

 6( توضيح دهيد؟های پيامبر )مرجعيت دینی را به عنوان یکی از مسئولت -2

 6(توضيح دهيد؟محبت و مدارا با مردم را به عنوان یکی از ابعاد رهبری پيامبر ) -3

 6ی اخوت مسلمانان با یکدیگر چيست؟ترین ثمرهمهم -4

 6چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگ ترین اجتماعی مسلمانان برگزار شد؟ -5
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