
 نام و نام خانوادگی: 

 ریاضی وتجربی یازدهممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 زندگی دین و نام درس:

 آقای غالمی نژاد  نام دبیر:

 20/02/0169 امتحان: تاریخ

 صبح 20:22ساعت امتحان: 

 دقیقه 92مدت امتحان: 
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 .مالت زیر را مشخص کنیدغلط یا صحیح بودن ج 1

  الف( انسان مانند سایر موجودات زنده ، یک دسته نیاز های طبیعی و غریزی دارد.

                  ب( الزمه ماندگاری یک پیام رشد تدریجی سطح فکری مردم و تبلیغ مناسب است.

 ج( جامعیت و همه جانبه بودن قرآن یکی از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن است.

خاتم پیامبران حضرت رسول )ص( می باشند. ، د( ولی و سرپرست انسان ها  

 ه( بنا بر سخن پیامبر اکرم)ص( کسانی که مصداق اولی االمر هستند، عبارتند از : امامان دوازده گانه

5.2 

 نمره

 .جاهای خالی را تکمیل کنید 5

نباشد. ...... آنبر بشنوند تا امکان .........مردم با چشم خود ببینند و از زبان پیام... در شرایط خاص برای آن بود که نزول آیه ............الف(   

 ب( پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستور های او بر مسلمانان ............................ است.

.... و ............................. نبوت ایشان است.ج( قرآن کریم ، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و ....................  

  د( اسالم به معنای ..................................... است

 نمره 3

.گزینه صحیح را انتخاب کنید 3  

چه نکته ای استنباط می شود ؟« لنحییی به بلده میتاً » با تأمل در آیه شریفه ی  -1  

د( اجابت دعوت هدف داری جهان خلقت           ج(      ب( آب، حیات بخش جهان مادی  لف( دعوت زندگی بخش      ا  

خداوند چگونه نهایت عجز و ناتوانی شکاکان قرآن را به رخ می کشد؟ -5  

ه مانند قرآند( با آوردن ده سور آوردن یک سوره مانند قرآن     ج( با    الف( آوردن کتابی مانند قرآن    ب( با اعجاز محتوایی قرآن   

کدام گزینه دلیل معصوم بودن پیامبر )ص( در خصوص دریافت و ابالغ وحی را نشان می دهد؟ -3  

 الف( اعتماد مردم به دین                                             ب( عدم انحراف در تعالیم دین          

د( امکان هدایت و رسیدن درست دین به مردم           ج( هدف داری جهان خلقت                                  

ه پیامبر گرامی اسالم )ع( کدام حدیث را به طور مکرر و مخصوصاً در روز های آخر عمر خود فرمودند و چه مطلبی را می خواستند ب -4

 امّت خویش تفهیم کنند؟

 نمره 5
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ه نمی شوند.                                       تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمرا -الف( ثقلین   

با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالک است.  –ب( منزلت   

با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالک است.  -ج( ثقلین   

  به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوندتا وقتی که  -د( منزلت 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

طبق سوره مبارک عصر چه کسانی دچار زیان نمی شوند؟  الف(  

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چیست؟               ب(  

می نامند؟« عجزه م» ج( چرا دانشمندان اسالمی کار های خارق العاده را   

میزان بهره مندی انسان ها از والیت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟د(   

در میان مسئولیت های پیامبر )ص( کدام مسئولیت ، با ختم نبوت پایان یافت؟ه(   

 نمره5.2

 به سواالت زیر پاسخ کامل و صحیح دهید. 2

ضرورت عصمت ائمه اطهار )ع( را بیان کنید. الف(  

 

 

 

ه مسئولیت مهم پیامبران را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.س ب(  

 

 

              

 ج( ذکر نکات علمی بی سابقه جزو کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن می باشد؟ توضیح دهید و دو مثال بزنید

11 

 نمره
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 پاسخ نامه سواالت
 

 جمهوری اسالمی ایران

 شهر تهران اداره ی کل آموزش و پرورش

 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ....... تهران

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 دین و زندگی نام درس:

 آقای غالمی نژاد  نام دبیر:

 0169 /02/ 20امتحان:  تاریخ

 صبح 20:22ساعت امتحان: 

 دقیقه 92مدت امتحان: 

 (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....) مهر آموزشگاه          

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 غلط یا صحیح بودن جمالت زیر را مشخص کنید 1

 الف(ص

 ب(غ

 ج(ص

 د(غ

 ه(ص

 نمره5.2

 جاهای خالی را تکمیل کنید 5

انکار -الف( والیت   

 ب( حرام

 ج( دلیل و گواه 

تسلیم بودن در برابر خداد(   

 نمره 3

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 ( ب1

 ( ج5

 ( د3

 ( الف4

 نمره5

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 الف( کسانی که ایمان و عمل صالح دارند

 های قبل و ایمان نیاوردن به پیامبران جدید.ب( تحریف دین

 ناتوان هستند های عادی از انجام آنها عاجز وج(چون انسان

 د( به درجه ایمان و عمل صالح افراد بستگی دارد 

 ه( دریافت و ابالغ وحی
 

 

 

 نمره5.2
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 به سواالت زیر پاسخ کامل و صحیح بدهید. 2

 الف(

ت ها باید این مسئولیاز آنجایی که امامان جانشین پیامبران هستند و تمام وظایف آنها به جز دریافت و ابالغ وحی را برعهده دارند لذا برای انجام  

 عصمت داشته باشند.

 ب( 

سال نبوت خویش تمامی احکام الهی را بدون کم و بیش انتقال دادند  53دریافت و ابالغ وحی : پیامبر در طول  -1  

تعلیم و تبیین تعالیم دینی -5  

اجرای قوانین الهی و تشکیل حکومت اسالمی -3  

 ج(

سال پیش و در جامعه ای بی سواد، دارای مباحث علمی به روز است که نشان  1411زل شدن در بیش از قرآن کریم با وجود نا –اعجاز محتوایی  

 دهنده اعجاز آن می باشد.

گسترش جهان -5نیروی جاذبه  -1  

 د(

عدم توسعه کتابت -1   

ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی مردم -5  

 ه(

خود را بداند . این امر باعث قدم برداشتن در راه درست می شود شناخت هدف زندگی : انسان باید دلیل و هدف زندگی -1   

درک از آینده خویش: انسان باید نسبت به آینده خود به شناخت و آگاهی برسد به آینده قبل و  بعد از مرگ  -5  

می شودکشف راه درست زندگی : انسان باید راه زندگی درست را پیدا کند چرا که در غیر اینصورت عمر وی تلف  -3  

 نمره11
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