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 سوالات
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 (۲(پیام ایات زیر را بنویسید و بگویید هر یک از آیات زیر به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم اشاره دارد ؟

 الف(خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش ) قرآن( آورده است.

 ب( و السماء بنیناها و بأیدٍ و إنا لموسعون 
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 (۲(درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید 

الف( با ختم نبوت و وجود کتاب قرآن که آخرین کتاب آسمانی است ، مسئولیت های سه گانهه رسهوخ خهدا پایهان 

 میپذیرد.

 ب( نهج البلاغه شامل بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و اندرز های امام علی ) ع( است.

 ت پیامبران یکسان است و تعالیم ایشان در برخی احکام فرعی با یکدیگر تفاوت داشته است.ج( محتوای اصلی دعو

د(قرآن کریم احکام فردی متعددی را بیان میکند که اجرای آنها نیازمند تشهکیل حکومهت اسهت. ماننهد خمه  و 

 زکات.
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 (۲(جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ............و............. می توان به پاسخ سواخ های اساسی دست یافت الف( با کنار هم قرار گرفتن

 ب( براساس روایات معصومین ، اسلام بر ............. استوار است مه مهم ترین آنها ..............می باشد.

 بیان فرمودند. ج( در آخرین حج پیامبر )ص( که به .............مشهور است ، پیامبر )ص( حدیث............ را

 د( پیامبر بدنباخ بنای جامعه ای آباد و به دور از ...............بود و با کوچک شمردن ..............مخالفت می کرد.
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 (۲(پاسخ کوتاه و کامل دهید.

 الف( یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی رسوخ خدا چه بود ؟

 ب( تسخیص عصمت امامان بر عهده کیست؟

 معنوی چیست؟ج( ولایت 

 د( کاتبان و حافظان وحی چه کسانی بودند؟
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 (۱٫۵جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام برده و یکی را به دلبخواه توضیح دهید.)

 (۱٫۵مسئولیت های پیامبر را نام ببرید.)

 (۱در مورد نزوخ آیه انذار توضیح دهید.)

 (۱حدیث منزلت را توضیح دهید.)

 (۲بنویسید .) حدیث ثقلین  را با معنا

 (۱سیره ی پیامبر در رهبری جامعه را بنویسید.)

 



 پاسخ سواالت دین و زندگی یازدهم تجربی

 ۱۴۰۰دی ماه  

 

توجههب بههب اینیههب دیههن اسهههم بههرای همههب ی زمههان ههها تهها  یامههت اسههتئ یداونههد در مههورد همههب مسهها  ی  ههب انسههان تهها  یامههت  .۱

و بههرای هههدایت بههب زن نیههاز دارد در  تههاب  سههین گیتههب اسههتئ و ایههن مههدین بههر جامایههت و همههب جانبههب بههودن تا یههد دارد  

 بیشیدیم, ذ ر نیات ع می بی سابقب) انبساط جهان(با  درت یود برافراشتیم و همواره زن را وسات  زسمان را 

 ص ص غ  غ .۲

 ممرومیتئ فقراءمجة الوداغئ غدیر     پنج پایبئ والیت   ومی    .۳

 ( تشییل میومت اسهمی.الف۴

 یداوندب( 

ج( والیههت مانههوی همههان سرپرسههتی و رهبههری مانههوی انسانهاسههت  ههب مرتبههب ای برتههر و بههاالتر از والیههت  ههاهری شههمرده 

 شودمی

 د( نویسندگان  رزنئ و ماف ان  رزن

 ممتوایی. اعجاز لی یئ اعجاز ۵

 را هههها عبهههارت و   مهههات نیتهههر مناسهههب و نیبهههاتریز  هههرزنئ قیهههعم و ژرف ماهههارف انیهههب یبهههرا داونهههدیاعجهههاز لی هههی  

 هههر.  نههد جههذب مههق یسههو بههب را زمههاده یههها دل و برسههاند را ن ههر مههورد یمانهها وجههبئ نیبهتههر بههب تهها اسههت  ههرده انتیههاب

بهب وفهر  میینهد   هامها  هها سهین ریسها بها زن اتیهز  هب ابهدی یمه در  هرزنئ یوانهدن ممه  بهب باشهدئ زشهنا یعربه زبهان  بها   س

 شیوه ای یاص بیان شده است.

 دهههد یمهه نشههان  ههب دارد ییههها یژگههیو زن مطالههب و ممتههوا ن ههر از می ههر  ههرزن ئیلی هه اعجههاز از ذشههتبگ  اعجههاز ممتههوایی

.. دهیههند یزموزشهه و ننوشههتب یزیههچ زنئ از  بههل  ههب یشیصهه بههب رسههد چههب اسههتئ نیههرده تههراو  یشههمندیاند چیههه   ههم از

 فهههم  ابههل زیههن  ننههد یمهه اسههتیاده ههها ترجمههب از فقههط و داننههد ینمهه را  ههرزن زبههان  ههب ی سههان یبههرا اعجههاز از جنبههب نیهها. اسههت

 .است ادراک و

اجههرای  ههوانین الهههی بهها تشههییل میومههت اسهههمی) مرجایههت دینههی( ئدریافههت و ابهههغ ومههیئ تا ههیم و تبیههین تاههالیم دیههن )  .۶

 والیت  اهری( 

 األ ههربین عشههیرت  أنههذر و   زمههد امبریههپ یبههرا یداونههد جانههب از فرمههان نیهها  ههب بههود گذشههتب باثههت از سههال سههب مههدود .۷

  ههرد دعههوت را هاشههم یبنهه بزرگههان از نیههر چهههل ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص یههدا رسههول دسههتورئ نیهها انجههام یبههرا. ن انههذار را یههتینزد شههانییو

  مهه  اسهههمئ غیههتب  و جیتههرو یبههرا زنههان از و فرایوانههد اسهههم نیههد بههب را زنههان و گیههت سههین زنههان بهها اسهههم دربههاره و

 زمههانئ زن در  ههب یا طالههب یابهه بههن یع هه زنههانئ سههیوت انیههم در. ندادنههد یجههواب و  ردنههد سههیوت مهمانههان یواسههتمهمب

 بههار سههب ئ امبریههپ دریواسههت.یدا«  رسههول یا بههودئ یههواهم تههو اوریهه و اریهه »مههن  گیههت و بریاسههت نبههودئ  یبهه ینوجههوان

 ملسو هيلع هللا ىلص امبریههپ زنئ از پههس.  ههرد یوفههادار و یزمههادگ اعهههم  اطاانههب ملسو هيلع هللا ىلص یع هه تنههها و  ردنههد سههیوت همههب بههارئ هههر و شههد مطههر 

 مههن وصهه  مههنئ بههرادر نئیهها »همانهها  فرمههود مهمانههان بههب و رفتیپههذ را شههانیا اههتیب گرفههتئ دسههت در را مضههرت زن دسههت

 گذارم  یم بها گران زیچ دو  شما انیم در  من

 بود«  یواهد  شما انیم در  من  نیجانش و



 بههرادر   ههب یواسههت ازیداونههد مضههرت زن  ههردئ فرعههون بهها مبههارزه مههومور را ا  یموسهه مضههرت یداونههد یو تهه .۸

 را ملسو هيلع هللا ىلص یموسهه مضههرت دریواسههت زیههن یداونههد دهههد  ههرار مههردم تیهههدا امههر در  یشههر و بانیپشههت مشههاورئ را هههارون

بههب  مههن یبههرا تههو   فرمههود ملسو هيلع هللا ىلص یع هه مضههرت بههب بارههها زیههن ملسو هيلع هللا ىلص ا ههرم امبریههپ.  داد  ههرار یو ریههوز و مشههاور را او و رفتیپههذ

 . ستین یامبریپ من از باد نیبیا مجزیهست یموس یبرا هارون مانند

 دییههجو تمسهه  دو نیهها بههب اگههر.  را تمیههب اهههل عتههرتمئ و یههدا  تههاب گههذارم یمهه بههها گههران زیههچ دو شههما انیههم در مههن .۹

 . شوند وارد من بر  وثر مو   نار نیبیا تا شوند  ینم جدا هم از  گاه چیه دو نیا و دیشو  ینم گمراه هرگز

و مهههدارا بههها مهههردمئ سهههیت  وشهههی و دلسهههوزی در ههههدایت مهههردمئ  تهههه  بهههرای بر هههراری عهههدالت و برابریئممبهههت.۱۰

 مبارزه با فقر و ممرومیت

 


