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  یریدهللا لیذهب .................................................. )یک پیام(      نماارا بنویسید   نآیه را کامل کرده وپیام آ-1

                        1                                       پیام ایه " ولن یجعل هللا للکافرین علی المومنین سبیال " را بنویسید.      -2

    5/0          اشاره به چه مطلبی دارد؟ آن را توضیح دهید.شی خلقه ثم هدی " ایه " قال ربنا الذی اعطی کل  -3

5/1                                    درستی یا نادرستی گزاره های زیرا مشخص کنید.                                 

غ       ص                  است.    ار داده منظور از فطرت آفرینش  خاص انسان وویژگیهایی است که خدا در آفرینش قر-1  

 ص         غ       )ص( قرآن کریم در این باره سکوت کرده اند. فرض صحیح می باشد.  در مورد جانشینی پیامبر -2

 غص                       حدیث "علی مع الحق والحق مع علی " بیش از هر چیز به عدالت امام علی )ع( اشاره دارد.  -3

        .جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید

0/ 5              ........... می توان به سوال های اساسی پاسخ داد .با کنار هم قرار گرفتن ................و ...... – 1  

  25/0                                                                      مهم ترین پایه اسالم  ................ می باشد .  – 2

25/0                      امام همه مسئولیت های پیامبر اکرم )ص( جز ............................. را بر عهده دارد.  – 3  

25/0                                               .... بود.اولین وبرترین حافظ وکاتب قران کریم  ...................... – 4  

 

 به سو ال های زیر پاسخ کوتاه دهید .

0 / 75                                                                     وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانه چیست ؟ – 1   

75/0                                                                                  ا ؟تعیین زمان ختم نبوت با کیست ؟ چر – 2  

5/0                                                                                        شیعه به چه کسی گفته می شود ؟ – 3  

75/0                                                                                  چرا قران کریم به تصحیح نیاز ندارد ؟ – 4  

1                                                      پیامبر )ص( را بنویسید.نتایج نا مطلوب ممنوعیت نوشتن احادیث – 5  

 

 به سواب های زیر پاسخ کامل بدهید .

1.                         نشمندان با قران که یکی از جنبه های اعجاز محتوایی است را توضیح دهید تفاوت آثار دا – 1  

1                                                     عوامل ختم نبوت را نام ببرید.                                           – 2  

      1                                                        اید درست و قابل اعتماد باشد؟پاسخ به سوال های اساسی چرا ب – 3

1                                 والیت معنوی رسول خدا )ص( را توضیح دهید.                                             – 4  

1                               )ص( را توضیح دهید.                        برابری واخوت یکی از ابعاد رهبری پیامبر  – 5  

1           تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه وبنی عباس با رهبری پیامبر)ص( چه بود؟ توضیح دهید.            – 6  

      1          آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر )ص( دارد؟ توضیح دهید. – 7

 

 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت آموزش و پرورش

                                 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
 اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل

 فهیمادبیرستان : 
 

                                                                                                             دقیقه              50: مدت امتحان      27/10/99نتاریخ امتحا                         نوبت اول                دانش آموز :         نام و نام خانوادگی
   اشکوه نام طراح:                    ازدهم انسانیی: یهپا

                                                                                               بارم                                                                                                                                                                        
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