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 باسمه تعالی

 اداره كل آموزش وپرورش استان البرز

               كرج 1مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

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

 15/10/99تاریخ امتحان:                                              1399نوبت دی ماه                                          انسانی   : یازدهم: و پایه رشته

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

 بارم                                                             سئواالت ردیف
 

 با توجه به آیات و احادیث پاسخ دهید. الف
 

؟) والسماء بنیناها باید و انا لموسعون ( به کدامیک از جنبه های اعجاز پیامبرص داللت داردآیه : آیه ی (1  

؟در رابطه با حدیث منزلت جایگاه چه کسی را در ک می کنیم صبنا به فرمایش پیامبر( 2  

؟به چه مطلبی اشاره دارد( آیه زیر را تکمیل نموده و بنویسید 3  

 لیذهب عنکم ................... اهل البیت و ...................... تطهیرا.اِنَّما .........................اهلل 
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 ص/غ  ب
  خود در پیام الهی تفکر میکند و باید و نبایدها را تشخیص می دهد . قل انسان با ع(4

 و رفتار پیامبر اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات بود.گفتار  (5

.والیت معنوی همان سرپرستی ظاهری جامعه می باشد(6  

 خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگیهایی که در وجودش قرار داده است هدایت می کند (7

1 

 هریک از کلمات را در یک سطر توضیح دهید: ج

 نفی سبیل(10                                               طاغوت(9                                           فطرت(8

3 

 .جاهای  خالی را با کلمات مناسب پر کنید  د

  جنبه های اعجاز قرآن کریم .........................و.......................... است.(11

  و ......................آن است .........................تبلیغ  الزمه ماندگاری یک پیام (12

ای ...................... و روش است .( دین به معن 13  

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

یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم جامعه ای بر اساس ................ بنا کنند.( 15  

ص..................و ................. از گناه و اشتباه استالزمه جانشینی  پیامبر (16                   

 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 هدفی درست که سعادت و کمال او را تامین کند نیازمند کدام مورد است؟یابی به انسان برای دست(17 ه
 (تعقل و اختیار و فرستادگان الهی 4 (هدایت خاص و فرستادگان الهی 3 (تعقل و اختیار هدایت عمومی 2   (هدایت عقالنی و هدایت عمومی1

 ی .................. بوده اند. ی آن ها آورندهاست و همهمحتوای اصلی دعوت پیامبران ................... بوده (18
 ادیان گوناگون  –( متفاوت 4   یک دین –( متفاوت 3   یک دین  –( یکسان 2 ادیان گوناگون  –(یکسان 1

 تحدی قرآن یعنی :( 19

 دعوت مردم به این که اگر می توانند مثل قرآن را بیاورند. (4 (توجه به مفاهیم قرآن 3    توجه به فصاحت و بالغت قرآن( 2  توجه به عدم تناقض و اختالف در قرآن (1

 اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن، چه کسی بود؟( 20

 ( حمزه عموی پیامبر4 ( حضرت خدیجه )س(3  (حضرت علی)ع(2 (   ( حضرت محمد)ص1

1 

 1 چرا باید از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خود داری کنیم؟ 21

 1 باشد؟ همه جانبه و جامع یازهای بنیادین باید چرا پاسخ به ن 22

 5/1 ضرورت عصمت در حوزه مسئولیتهای رسالت را نام ببرید. 23

 5/1 ( را شرح دهید. مبارزه با فقر و محرومیت از ویژگی های پیامبر ص )  24

  1 ضیح دهید.توکند؟ ارد؟ یا خودبه اختیار خود گناه نمیرا ازارتکاب به گناه باز می د صآیا یک عامل بیرونی پیامبر 25

 16 موفق باشید 
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