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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 51 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 09   زمان امتحان:   تهران 51اداره آموزش و پرورش منطقه   

 51/59/5900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگی نام 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 زارعی آقای نام دبیر:  2دین و زندگی  درس: 5900-5099سال تحصیلی  یازدهم پایه : 9و  2و 5صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 روایات: و آیات -الف

 2 دارد؟ اشاره مهمی مطلب چه به بگویید و کرده ترجمه را زیر شریفه آیه -1

 " بالقسط الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد " 

 1 دارد؟ اشاره انسان بعد کدام به را زیر شریفه آیه -2

 "میتا بلده به لنحی" 

  کنید. پر مناسب کلمات با را خالی جاهای -ب

 1 .  دارد بستگی.. ........................و.... ...................... به معنوی هدایت -3

 1 . ............................و......... .................... را دین که بود این پیامبران تمامی به خداوند سفارش -4

 1 .است کرده تمام بندگان بر را حجت و بسته را ........................ راه................ ......... با خداوند -5

  .کنید مشخص را زیر جمالت نادرستی و درستی -ج

 25/0 .است آفرینش معنای به فطرت -6

 25/0 .است کریم قرآن اعجاز محتوایی های جنبه از اختصار وجود با راتعبیت رسایی -7

 25/0 .بودند )ص( خدا رسول کریم، قرآن حافظ و کاتب وبرترین اولین -8

 25/0 .نامیدند می معجزه را العاده خارق کارهای اسالم اندیشمندان -9

  .دهید کوتاه پاسخ -د

 1 کیست؟ طاغوت -10

 5/1 دارد؟)توضیح دهید( پیامبر زمان به اختصاص فقط جاهلیت دوران های ارزش به بازگشت آیاخطر -11

 .دهید کامل پاسخ -ه 

 5/1 کرد؟  )ص( آماده پیامبر احادیث به وتحریف ورودجعل رابرای زمینه مسائلی چه -12

 2 دارد؟ پیامدی چه باشد نداشته عصمت پیامبر دوم مسئولیت در اگر بگویید و ببرید نام را پیامبر)ص( های مسئولیت -13

 5/1 گفته می شود؟  کسانی چه به شیعه -14

 5/1 شد؟  مردم میان در او همیشگی ماندگاری سبب اسالم دین ویژگی  کدام -15

 

 زارعی -موفق باشید   


