
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

 دین و زندگی  : نام درس شعبانی جناب آقاي نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی: یازدهم پایه و رشته: )شنبه( روزامتحان:

 دقیقه 50 مدت آزمون: شماره صندلی : 7/10/1398 تاریخ امتحان:

 خیرنیاز دارد؟ ماشین حسابیا به آ ورق 1از دارد؟ نی پاسخنامه چندصفحه خیرآیا به چکنویس نیاز دارد؟ 

 نمره) 5/0(زیر را تعریف کنید اصطالح
 طاغوت.-1

 )نمره 3(را با عبارات مناسب پر کنید  جاي خالی
 سوال هاي اساسی دست یافت.با کنار هم قرار گرفتن  . . . . . . و . . . . . .  می توان به پاسخ -2
 .می نامند . . . . . . . .کارهاي خارق العاده را  قرآن کریم-3
 است. اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی. . . . . . و . . . . . . پیامبر(ص)  -4
 اولین و برترین کاتب قرآن و حافظ قرآن کریم، . . . . . . . . . . بود.-5

 نمره) 5/2( را مشخص کنید صحیح و غلطعبارات 
 )   (  گیرنده سواالت اساسی انسان است، از طریق پیامبران فرستاده می شود.ن که در بربرنامه هدایت انسا-6
 )    است.(  تحریف در ادیان اهل کتابیل مخالفت اهل کتاب با اسالم دل-7
 )   تبلغ دائمی و مستمر آن است.(   رمز ماندگاري دین -8
 (ص) اُمی بودن پیامبر می باشد.(     )گواه و دلیل نبوت پیامبر -9

 الهی بودن قرآن کافرند پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند.(    ) بهخداوند به کسانی که -10
 نمره) 10سواالت تشریحی( 

 نمره) 25/0الهی بر مردم چیست؟(تمام کننده و کامل کننده حجت  -11
 نمره) 25/0امام کاظم (علیه السالم) ؛ چه کسانی را داناتر معرفی می نمایند؟(  -12
 نمره) 5/0(چه چیز باعث می شود انسان عمر خود را از دست بدهد؟ -13
مربوط به کدام یک از نیازهاي اساسی  "براي آن آفریدي خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزي اختصاص بده که مرا"کالم امام سجاد (علیه السالم): -14

 نمره) 5/0(انسان است؟
 نمره) 1علت تحریف تعلیمات انبیاء پیشین چیست؟(-15
 نمره) 1(مورد)  4( عوامل ختم نبوت را نام ببرید. -16
 نمره) 5/0چرا خداوند یک دین براي هدایت بشر ارزانی داشته است؟(-17
 نمره) 5/0(زیبایی لفظی قرآن سبب چه اموري در طول تاریخ شده است؟ -18
 نمره) 1(قرآن کریم در بیان چه مسائلی سخن گفته و از هیچ چیز فروگذار نکرده است؟ -19
 نمره) 5/0(؟هاي پیامبر نتیجه نخواهد داشتبدون وجود چه چیز مسئولیت  -20
 نمره) 1اگر پیامبري در دریافت وحی و رساندن آن به مردم معصوم نباشد چه نتایجی دارد؟( -21
 نمره) 5/0(چه برداشتی می توان کرد؟» لَن تَضلوا اَبدا « در حدیث ثقلین از عبارت  -22
 نمره) 5/0؟(الزمه ي جانشینی رسول خدا(ص) چیست -23
 نمره) 5/0تطهیر شد؟(کدام سخن پیامبر مقدمه ي نزول آیه  -24
 نمره) 5/0(در کدام حدیث به موضوع ختم نبوت اشاره شده است؟ -25
 نمره) 5/0؟(به چه پیامی می رسیم» و انَهما لَن یفتَرِقا « با توجه به حدیث ثقلین از عبارت  -26
 نمره) 5/0مورد) ( 2( در حدیث جابر به چه موضوعاتی پرداخته شده است؟ -27



 

 



 
 
 
 
 

 


