بسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش آبادان
دبیرستان هدی
نام :
ساعت :
نام خانوادگی:
96 /10 /
تاریخ :
نام دبیر  :خانم حیاتی
مدت  75 :دقیقه
سواالت

آزمون درس دین و زندگی
مهر آموزشگاه
رشته  :تجربی
پایه :یازدهم
بارم
ردیف
صفحه1
قرآن وپیام آیات:
1
/5
) 1آیه شریفه (افال یتدبرون القرآن ولو کان من عند هللا لوجدو فیه اختالفا کثیرا)باکدام یک از ویژگی
های اعجاز
1
قرآن کریم ارتباط معنایی دارد.
) 2باتوجه به آیه (لقد کان لکم اسوه حسنه لمن کان یرجو هللا والیوم االخر وذکر هللا کثیرا)بیان کنید
زسول خدا برای چه کسی سرمشق نیکویی است.
1
) 3آیه زیرا تکمیل کنید ویک پیام از آن استخراج کنید.
(انما یرید هللا لیذ هب عنکم الرجس).........................................................
2

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
ا)از ابتدای آفرینش تا کنون ،اقوام مختلفی که روی زمین زندگی کرده اند در یک چیز مشرک بودند.
د)ویژگی فطری
ج)نژاد
ب)زبان
الف)آداب ورسوم
) 2تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر (ص)به جز
...................ادامه یابد.
د)مرجعیت علمی
ج)والیت ظاهری
ب)مرجعیت دینی
الف)دریافت وحی
) 3پذیرش حکومت طاغوت وانجام دستور های وی بر مسلمانان چه حکمی دارد.
ج)واجب
ب)مستحب
الف)حرام

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
) 1در اسالم خواسته تا با اندیشه در خود وجهان هستی به .........................دست یابد.
) 2یکی از ابعاد شگفت انگیز امیر المو منین علی(ع)............................بود.
)3عصمت به معنای.......................................است

/5
/5
/5

4

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
) 1خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرارداده است هدایت می کند.
) 2رشد تدریجی فکر واندیشه وامور مر بوط به آن مانند دانش وفرهنگ از علل ختم نبوت است.
)3یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا (ص)جرای عدالت بود.

/5
/5
/5

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
) 1انسان بااستفاده از کدام سرمایه در پیام الهی تفکر می کند وچگونه می تواند راه صحیح زندگی
رابیابد.

/5
/5
/5

/5

ردیف

صفحه 2

سواالت
)2وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چه بود؟

/5

)3استمرار وپیوستگی در دعوت پیامبران سبب چه نتایجی شد؟

/5

)4آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم وقرآن چیست؟

/5

) 5اگر پیامبری در دریافت وابالغ وحی معصوم نباشد چه نتایجی خواهد داشت؟

) 6چرا باید اعتقادات خود را با دانش واستدالل اعتال وارتقاء ببخشیم؟
6

بارم

/5

/5

به سواالت تشریحی زیر پاسخ مناسب بدهید ؟
)1چرا کشف راه درست زندگی با چگونه زیستن دغدغه جدی انسان است؟

1

) 1از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم (تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت ) را توضیح
دهید.

1

) 2معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای همه زمان ها باشد باید چگونه باشد؟

1

)3والیت معنوی پیامبر را توضیح دهید.

1

)4شیعه در اصطالح به چه کسی گفته می شود.

1

) 5چه کسی امام رامعین ومعرفی می کند وچگونه می توان کسی را که شایستگی این مقام است را
شناخت

1

« موفق باشید »

