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 اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهرانشماره صندلی      
 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ری

 دکتر حسابی دوره دوم دولتیانه غیردختردبیرستان 

 دینینام معلم :نام درس:یانسانرشته: یازدهمنام ونام خانوادگی:                          پایه:  

 :تعداد صفحه :ساعت شروع  اول: دقیقه     نوبت60مدت امتحان:  14/10/1398:تاریخ امتحان

 نمره باعدد:                    نام مصحح:

 تاریخ و امضاء:                         نمره باحروف:

 باعدد:نام مصحح:                          نمره تجدیدنظر 

 تاریخ و امضاء:                     نمره تجدید نظر باحروف:

 بارم ســوال ردیف

 1 را ترجمه کنید.« طهیرام تَکُطهرُو یُ البیتِ هلَاَ جسَالرِّ مُنکُعَ ذهبَیُاهلل لِ ریدُما یُنّاِِ»آیه  1

 5/0 را بنویسید؟« مهِقولِعُ درِقَ لیعَ اسَم النّکلّن نُرنا اَمِنبیاء اُعاشر االَا مَنّاِ»آیه  مفهوم 2

 5/0 درباره چه واقعه ای است؟« والهمَ لیٌهذا عَفَ والهُمَ نتَن کُمَ»حدیث  3

 درست یا نادرست بودن جمله ها را مشخص کنید؟ 4

 الف( الزمه ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمر آن است. )                  (

 ای است که فقط از امور معنوی و رابطه انسان با خدا سخن می گوید. )                  (ب( جامعیت قرآن به گونه 

 ج( اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی، گفتار و رفتار پیامبر )ص( می باشد. )                  (

 ا آنها از عصمت برخوردارند. )                  (د( همواره یک عامل بیرونی، پیامبران را از گناه و خطا حفظ می کند، زیر

 هـ( کتاب نهج البالغه بخشی از دعاهای حضرت علی )ع( است. )                  (

5/2 

 جمله های زیر را تکمیل کنید. 5

 انی است.الف( نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس از نشانه های اعجاز ....................... این کتاب آسم

 ب( قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را ...................... و اندیشمندان اسالمی آن را ...................... می نامند.

 ج(  با کنار هم قرار گرفتن ..................... و ...................... می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

 نویسندگان قرآن را ....................... و آنان که قرآن را بخاطر سپرده و حفظ می کردند .......................... می نامیدند.د( 
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  به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید. 

 5/0 سان است؟به ترتیب مربوط به کدام نیازهای اساسی ان« چگونه زیستن»و « آگاهی از نحوه زندگی پس از مرگ» 6

 5/0 علل فرستادن پیامبران متعدد چه بوده است؟ دو موررد را نام ببرید؟ 7

 5/0 اگر پیامبر در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد، نتیجه آن چه خواهد بود؟ 8

 5/0 در میان مسئولیت های سه گانه پیامبر )ص( کدام مسئولیت با ختم نبوت پایان می پذیرد؟ 9

 5/0 در چه صورتی اشخاص را از ادامه بحث باز می داشت؟ پیامبر 10

 1 در شأن چه کسی نازل شد؟ و دلیل نزول آن چه بود؟ توضیح کامل« آیه  والیت» 11

 1 قرآن شک دارند، چه پییشنهاداتی داده است؟ نخداوند به کسانی که در الهی بود 12

 1 را با ذکر مثال بنویسید؟« بی سابقه ذکر نکات علمی »ی قرآن یاز جنبه های اعجاز محتوا 13

 1 رسول خدا )ص( درباره علم و دانش حضرت علی )ع( چه فرموده اند؟ 14

 1 باید درباره انسان چه چیزهایی را بداند؟ ،اگر کسی بخواهد به سؤال های اساسی پاسخ دهد 15

مهر آموزشگاه درتمام صفحات زده 

 شود)محل مهر(

 



 

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید؟ 16

 الف( طاغوت:

 ب( شیعه امام علی )ع(:

1 

 5/1 امام علی )ع( در روزهای آغازین حکومتش درباره بازپس گیری بیت المال از غارتگران چه فرمود؟ 17

  «موفق  و سربلند باشید» 

 


	1.pdf (p.1)
	dini3110102.pdf (p.2-3)

