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 کالس:  ماره صندلی:                    نام: ..............................                                                 بسمه تعالی                      ش

 99/ 10 /  29 نام خانوادگی: ....................                             اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان              تاریخ امتحان: 

 دقیقه 90مدت امتحان:                   خدابندهنام پدر: .........................                                        اداره آموزش و پرورش 

 یازدهم انسانی پایه:          ان درس:دین و زندگی             امتح    اسوه            نام آموزگار: پیران    نام آموزشگاه:   
 بارم شرح سواالت ردیف

 در  آیه شریفه زیر بیندیشید و به سواالت زیر پاسخ دهید. 1

 و محمد نیست مگر رسولی                                 و ما محمد اال رسول             

 قد خلت من قبله الرسل                                         که پیش از او رسوالن دیگری بودند.

 پس اگر او بمیرد و یا کشته شود.                                                  قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ

 آیا شما به گذشته و آیین پیشین خود باز میگردید؟                                           أَعْقَابِكُمْ عَلَى انْقَلَبْتُمْ

 هر کس به گذشته خود باز گردد.                                        عَقِبَیْهِ عَلَى یَنْقَلِبْ وَمَنْ

 به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند                                                 اشَیْئً اللََّهَ یَضُرََّ فَلَنْ

 و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد                                        اکِرِینَالشَّ هُاللَّ سَیَجْزِی

 الف ( خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟

 پاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟ب ( به نظر شما س
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 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را بنویسید. 2

 درست                نادرست           الف ( از ویژگی های مشترک انسانها سرمایه قدرت تفكر و اختیار         

 دچار زیان کرده اند.          درست              نادرستب ( در حقیقت زیانكاران کسانی اند که خودشان را 

 ج ( آخرین پیامبر الهی باید به گونه ای باشد که

  کنند. الف ( مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراض

 ب ( آیندگان هم معجزه بودن آن را تائید کنند.                              درست                      نادرست

 د ( اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی مراجعه به کاتبان وحی می باشد.

 نادرست                    درست                 

 درست                   نادرست و ( ولی و سرپرست حقیقی انسانها پیامبر )ص( است.                     

 سرپرستی و رهبری معنوی انسانهاست.          درست                   نادرسته (والیت معنوی همان 
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 جاهای خالی را  به عبارت ها و کلمات مناسب پر کنید 3

 فطرت به معنای...........................است. 

 گرفتن...................و.......................می توان به سوالهای اساسی دست یافت.ب (با کنار هم قرار 

 ج ( ال ضرر و ال ضرار فی االسالم.   اسالم با ضرر................و ضرر....................مخالف است.

 اندد ( قرآن کریم کارهای خارق العاده را...........یعنی نشانه و عالمت نبوت می د
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 1 امام سجاد برای اینكه عمر خود را بیهوده از دست ندهیم چه دعایی می خواندند؟ 4

 نمره تجدید نظر   نمره با حروف

 در صورت داشتن اعتراض

  نمره با حروف

  نمره با عدد  نمره با عدد

 نام و امضاء دبیر                                                                                                                       نام و امضاء دبیر



 

 

 

 1 قرآن کریم منشاء اصل اختالفات و چند دینی را از چه ناحیه ای می داند؟ 5

 1 وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم )ص( را توضیح دهید. 6

 5/1 تدریجی را توضیح دهید.از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم انسجام درون در عین نزول  7

 5/1 مسئولیت های مهم پیامبر اکرم )ص( را نام ببرید. 8

 5/1 ابعاد رهبری رسول خدا )ص( اسوه رهبری را نام ببرید. 9

 آیه والیت 10

 .دهیدبا توجه به آیه زیر که آیه والیت می باشد این آیه را به اختصار توضیح 

 رَاکِعُونَ وَهُمْ الزََّکَاةَ وَیُؤْتُونَ الصََّلَاةَ یُقِیمُونَ الََّذِینَ آمَنُوا وَالََّذِینَ وَرَسُولُهُ اللََّهُ وَلِیَُّكُمُ إِنََّمَا
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امام علی )ع( چه معیاری را برای ارزیابی و جریانها و شخصیت ها سیاسی و اجتماعی که بر اساس آن معیار سنجیده  11

 آید بیان می فرمایند.می شوند و حق و باطل بودن آنها به دست می 
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 (2: ) سال ........        صفحه    نوبت ..............    ورشته..............   آموزشگاه ........................ پایه    ...............................دامه سؤاالت درس ا

 


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	11 nobat 1-4.pdf (p.2-3)

