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سواالت

آزمون درس دین و زندگی
مهر آ موزشگاه
رشته  :انسانی
پایه  :یازدهم
صفحه بارم
ردیف
1
قرآن وپیام آیات:
1
الف )بر اساس آیه (لقد کان لکم فی رسول هللا اسوه حسنه لمن کان یرجو هللا والیوم االخر وذکر هللا
1
کثیرا)بیان کنید رسول خدا برای چه کسی سرمشق والگوی نیکویی است؟
ب)با دقت در آیه شریفه (انما ولیکم هللا ورسوله والذین آمنوا)............
)1آیه راتکمیل کنید.
)2مصداق آیه چه کسی است؟
)3این آیه به چه نامی مشهوراست؟

1

2

درستی یا نادرستی جمالت زیر را با (ص/غ)مشخص کنید.
الف )تعالیم انبیاء در برخی از احکام اصلی تفاوت داشته است .مانند چگونگی نماز وروزه
ب)با کنار هم قرار گرفتن عقل ووحی می توان به پاسخ سوال های اساسی دست یافت.
ج)پس از رحلت پیامبر (ص)اگر دو میراث گرانقدر (قرآن و اهل بیت )نبود جز نامی از اسالم باقی نمی
ماند.

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید .
الف) از طریق ............................برنامه هدایت الهی به پیامبران داده می شود .
ب)میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجه.......................و......................بستگی
دارد.
ج)یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمومنین.......................بود
د)هر پیامبری که می آمدبه آمدن پیامبر بعدی .........................می داد وبر پیروی او تاکید می کرد.
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
)1آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم وقرآن چیست؟

/5

)2قاعده نفی سبیل را تعریف کنید.

/5

4

/5

)4پاسخ به نیاز های برتر حداقل باید چند ویژگی داشته باشد؟

ردیف

/5
1
/5
/5

/5

)3دفاع منطقی از اعتقادات باعث چه چیزی می شود؟

سواالت

/5
/5
/5

صفحه 2

بارم

5

) 5در اسالم از انسان خواسته می شود تا بااندیشه در خود وجهان هستی به چه چیزی دست یابد؟

/5

)6وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چه چیزی بود؟

/5

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
) 1از عواملی که انسان ها را بی نیاز از کتاب جدید نمود(حفظ قرآن کریم از تحریف )را توضیح دهید.

1

)2معجزه آخرین پیامبر الهی که از جانب خداوندبرای همه زمان ها ی پیامبر می باشد باید به چه گونه
ای باشد؟

1

) 3چرا پیامبر عالوه بر رساندن وحی وظیفه تعلیم وتببین قرآن کریم را به عهده داشت؟

1

)4رفتار پیامبر اکرم(ص)در ارتباط با فقیران را توضیح دهید.

)5پیروان امام علی(ع)در اجرای عدالت چگونه می توانند او را سرمشق والگو قرار دهند.
) 6دو مورد از اشکاالت اساسی نگهداری حدیث از طریق حافظه را بنویسید.

)7چگونه عالمان وابسته به قدرت سعی در تحریف معارف اسالمی داشتند؟

1
1

1
1

« موفق باشید »

