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«سواالت »

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
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 -1اسالم به معنای  ............در برابر خداوند است.
 -2تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر ،به جز  ..................ادامه یابد.
 -3روایات متعددی از معصومین نقل شده است كه اسالم را بر ..............پایه استوار دانسته ومهم ترین پایه
را...............شمرده اند.
 -4تنها کسی که در حال رکوع صدقه داده است  .................می باشد.
 -5کتاب  ..............بخشی از سخنرانی ها ،نامه ها و پند و اندرزهای ایشان را در خود جای داده است.
ب

عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.
-6
-7
-8
-9

ج

1

ادارة جامعه و تعلیم و تبیین دین ،امري تمام شدنی و پایان پذیر است.
نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او ست.
هر پیامبری که می آمد ،به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد.
زیبایی لفظی،قران سبب نفوذ خارق العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1

 -10از ابتداي آفرینش انسان تاکنون ،اقوام مختلفی که روي زمین زندگی کرده اند در چه چیزی مشترك اند؟
د) ویژگی هاي فطري
ج) نژاد
ب) زبان
الف) آداب و رسوم
 -11پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهاي وي بر مسلمانان چه حکمی دارد؟
ج )3حرام
ب) مستحب
الف) مکروه

د) واجب

 -12یامبر اکرم(ص) ،به جابر بن عبدا ...انصاري فرمودند که کدام امام معصوم (ع) را در سن پیري خواهد دید
و از او خواست
که سالمش را به آن امام برساند؟
د) محمد بن علی(ع)
ج) علی بن الحسین(ع)
ب) حسن بن علی(ع)
الف) علی بن محمد(ع)
 -13با نزول کدام آیه ،رسول خدا(ص) پس از دریافتن وحی از طرف خداوند که کسی در حال رکوع صدقه داده
است و خداوند قصد دارد او را معرفی کند ،با شتاب و در حالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد،
به مسجد آمد؟
د) آیۀ اکمال
ج) آیۀ تطهیر
ب) آیۀ ابالغ
 -12الف) آیۀ والیت
د

-14هریک از کلمات سمت چپ را به کلمه یا عبارتی در سمت راست وصل
کنید(:ستون ب یک مورد اضافی است)
ب
الف
معجزه
وحی
شیعه
دین

راه وروش است.
به معنی نشانه
پیام الهی است به انبیاء
نشانه عجزو و ناتوانی
به معنی پیرو می باشد.

1

ادامه سواالت درس دین و زندگی یازدهم انسانی – صفحه دوم
ه

به سواالت زیر جواب کوتاه دهید.
 -15چند مورد از نیازهای برتر انسان را بنویسید؟ (دو مورد )
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 -16قاعده نفی سبیل را توضیح دهید.
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 -17چرا قران کریم نیازی به تصحیح ندارد؟

./5

 -18تعالیم انبیا در چه اموری با هم اختالف دارند و چرا ؟

1

 -19آیه مبارکه زیر را ترجمه و پیام ان را بنویسید.

1

و من یبتغ غیر السالم دینًا فلن یُقبل منهُ و هُو فی اآلخرة من الخاسرین .
--20چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم آماده کرد؟ (دو مورد )
ی

1

به سواالت زیر جواب کامل دهید.
 -21وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته را در زمان کنونی به تفضیل بنویسید.

1

 -22معجزه جامعیت و همه جانبه بودن قران را شرح دهید.

1/5

 --23مهم ترین چالش های عصر ائمه (علیهم السالم ) را بنویسید.
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 --24با تفکر در حدیث ،ثقلین چه پیام هایی را می توان استخراج کرد؟ (ذکر سه مورد کافی است )
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 -25چرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین ،پس از رسول خدا از بین نرفته است ؟
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