


 باسمه تعالی

 (2دین و زندگی )درس:هماهنگ سواالت امتحان  یازدهم کلیه رشته هاپایه:  کالس :

  نام ونام خانوادگی: 10/96/ 11تاریخ امتحان: طراح سوال : اقای دسترس دقیقه 60 مدت امتحان:

 10امام رضا )ع( واحد  نام آموزشگاه: شماره صندلی:          2تعداد صفحات:  اداره آموزش وپرورش منطقه تبادکان

 ردیف سواالت بارم
  

1 
 

 آیات

 النَُّاسِ إِنَُّ اللَُّهَ ال يَهْد ي الْقَوْمَ الْكَاف رِينَ م نَرِسَالَتَهُ وَاللَُّهُ يَعْص مُكَ  بَلَُّغْتَوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا  رَبُِّكَم نْ  إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَل ُّغْيَا أَيُُّهَا الرَُّسُولُ  1

 ؟آيه را ترجمه کنيد و بگوييد آيه مربوط به چيست

0.5 

 است و مربوط به چيست؟اي ..... معروف به چه آيه  وَ الَُّذينَ آمَنُوا الَُّذينَ يُقيمُونَ الصلَُّوهَ وَ يُؤتُونَ رَسُولُهُوَ  ا ن ُّما وَليُُّكُمْ اهللُ 2

 
0.5 

 0.5 را بنويسيد؟ لَوْ کَانَ م نْ ع نْد  غَيْرِ اللَُّه  لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لَافًا کَث يرًا و أَفَلَا يَتَدَبَُّرُونَ الْقُرْآنَپيام آيه   3

 0.5 ؟اشاره به کدام يك از مسئوليت هاي پيامبر دارد بِالق سطرُسُلَنا بِالبِيُِّنت وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الك تبَ وَ الميزانَ ل يَقومَ النُّاسُ  لَقَد اَرسَلناآيه   4

 0.5 ويژگی هاي اسالم اشاره دارد؟ از يك کدامبه  اللَُّهُ الْبَيْعَ وَحَرَُّمَ الرُِّبَا وَأَحَلَُّعبارت قرآنی  5

 .....را بنويسيد؟حُجَُّةٌ بَعْدَ الرُُّسُلِاللُّه   وَ مُنْذ رِينَ ل ئَالُّ يَكُونَ ل لنُّاسِ عَلَى رُسُالً مُبَش ُّرِينَپيام آيه  6

 
0.5 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید؟

  0.5نادرست            درست                  انسان همچون ساير موجودات زنده يك دسته نيازهاي طبيعی و غريزي دارد     7

  0.5نادرست            درست       قرآن کريم معجزه اي از جنس کتاب است که هيچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد     8

  0.5نادرست            درست                                                   اولين و برترين کاتب و حافظ قرآن کريم پيامبر بود   9

  0.5نادرست            درست                                              مسئوليت مرجعيت علمی با ختم نبوت پايان می پذيرد   10

  0.5نادرست            درست                واليت و سرپرستی جامعه براي اجراي قوانين الهی را واليت معنوي می گويند؟    11

  0.5نادرست            درست                                                             فطرت به معناي نوع خاص آفرينش است     12

 جمالت زير را با عبارتهاي مناسب کامل کنيد
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