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  10 :عت امتحان سا                                                                      سطه       کارشناسی امتحانات متوبسمه تعالی   
 اولنیمسال:                                                                             دبیرستان نمونه اندیشهشهرستان:سیرجان  

 دین وزندگینام درس:                                                                                                          نام ونام خانوادگی:          
 دقیقه20مدت امتحان:                                                  29/9/99تاریخ امتحان:                      ادبیات  دهم یازکالس 

 : آیات واحادیث  -1
در باره چه موضوعی کنید . انما ولیکم اهلل ورسوله والذین آمنوا ...................................( را کامل آیه)-لفا

 نازل شده است ؟
  شریفه )ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله ( به چه موضوعی اشاره دارد ؟ ترجمه کنید . آیه  -ب
  ی است ؟  ودر چه موردی بیان شده است ؟این حدیث از چه کس-ج
 (.خدایا ایام زندگانی مرابه چیزی اختصاص بده که برای آن آفریدی)  
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  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را  مشخص کنید :  -2
 . ص  / غ  تمام مسیولیت های پیامبر برعهده امام می باشد  –الف 

 ص /  غ  .همه موجودات از طرف خدا به صورت یکسان هدایت می شوند -ب
 ص /غ   .  براساس اختیارات حاکم ونظام اسالمی می توان احکام جدید وضع کرد  –ج 
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 اضافی است .(دو مورد) کدام یک از گزینه های سمت چپ به گزینه های سمت راست مربوط است ؟ -3
 حدیث منزلت  -                                                  وانذر عشیرتک االقربین –الف 

                                         آیه انذار  -                 انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت  -ب
     حدیث جابر -                                                                                    

                                                                حدیث منزلت  -                           من ربک یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک -ج
                                                                                            آیه تطهیر  -
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :  -4
 خداوند چگونه حجت را بر انسان تمام کرده است ؟–الف 

 الزمه ماندگاری یک پیام چیست ؟-ب
 ولی و سرپرست حقیقی انسان کیست ؟ -ج
 فرهنگ جاهلیت مردم حجاز از چه چیزی بود ؟ -د
 آخرین حج پیامبر به چه نامی معروف است ؟ -5
 اعالم انبساط جهان در قران بیانگر چه اعجازی است ؟ -6
 دارد ؟از هدایت معنوی به چه چیزی بستگی میزان بهره مندی  -7
 الزمه جانشینی پیامبر اکرم )ص( چیست ؟ -8
 یکی از اهداف مهم حکومت رسول خدا چیست ؟ -9

 کتاب نهج البالغه از کیست ؟ وشامل چه سخنانی است ؟ -10
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 اصطالحات را تعریف کنید :  -5
  :شیعه-الف

 :  طاغوت  -ب

2 

 پاسخ دهید . سواالت زیر را به صورت تشریحی -6
 . ویژگی معجزه  آخرین پیامبر الهی را بنویسید -الف
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 1  اگر پیامبری در تعلیم وتبیین دین الهی معصوم نباشد چه پیش می آید ؟ –ب 
 1  خداوند ازپیامبران می خواهد در چه چیزی تفرقه نکنند ؟وچرا قرآن دچار تحریف نشده است ؟ -ج

 باشیدپیروز  شاد و
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