
 به نام خدا

 نام:

 :ینام خانوادگ

 پدر: نام

 آموزش و پرورش شهرستان بانه تیریمد

 یصدوق دی:  شهرستانیدب

 (2دین و زندگی ):      امتحان

 4/01/0411امتحان :   خیتار

  ماهینوبت :  د

 ازدهمی:   هیپا

 ی: علوم تجرب رشته

 قهیدق  01:  مدت

 بارم سوالات                                           ردیف

 :ثیو احاد اتیآ امیپ                                    0
ره دربا«قَدرِ عُقوِلهِم یاُمِرنا اَن نُکَلّمَ النّا س عَل اِءیمَعاشِرَ الاَنِب اِنّا»امبریفرموده پ نی( االف

 5/1است؟ امبرانیاز علل فرستادن پ کیکدام 

 بِمِثلِه وَ لَو کانَ  أتونَ یَبِمِثلِ هذَا القُرآنِ لا  أتوایَاَن  ی(قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الِانسُ وَ الجِنُّ عَلب

 .رًایبَعضُهُم لِبَعضٍ ظَه

توانند همانند آن را  ینم اورند،یانس و ...........جمع شوندتا همانند قرآن را ب ی: اگر تمامبگو

 5/1چند.............. هم باشند. اورند،هریب

 گریگشود که از هر کدام، هزار باب د میرسول خدا )ص( هزار باب از علم را به رو(»ج

 5/1است؟ یدرباره چه موضوع یفرموده حضرت عل امیپ«شد یگشوده م

5/0 

 .دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجاها 2
 25/1کمال..............................است. ریقدم ها در مس نیاز مهم تر یکی(الف

دست  یاساس یتوان به پاسخ سوال ها یم یب(با کنار هم قرار دادن ...................و وح 

 25/1.افتی

 5/1..................و.................است.یبه معنا نی(دج

 25/1است. نشینوع خاص آفر ی(....................به معناد

انسان فرستاده است که از آن  تیهدا یراه برا کیو  نید کیوند فقط (خداه

 25/1شود. یم ریبه......................تعب

 یقرآن را..........................و آنان که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ م سندگانی(نوی

 5/1دندینا م یمکردند........................

2 

 .دیرا مشخص کن ریغلط بودن عبارات ز ای حیصح 3
 دارد. یزیو غر یعیطب یازهایموجودات زنده فقط ن ریانسان هم چون سا-0

 تیهدا که در وجودشان است ییها یژگیبخداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با و-2

 کند.                                              یم

 است. امبریزمان ختم نبوت با پ نییتع-3

 خواند. یرا معجزه و علامت نبوت م امبرانیخارق العاده پ یکارها میقرآن کر-4

 انسانها خداست. یقیو سرپرست حق یول-5

 فاقد عزت نفس هستند. یدهد که اکثر مجرمان و گناهکاران افراد ینشان م قاتیتحق-0

5/0 



ام یک از عبارات سمت چپ ارتباط هر یک از عبارات سمت راست با کد 4

 دارد؟)یک مورد اضافی است(
 بیان جزییات احکام-الف                           (      )   وجود قوانین تنظیم کننده   -0

 خاصیت انطباق و تحرک-ب                          (      ) استمرار و پیوستگی در دعوت -2

 حفظ قرآن از تحریف-ج                          (      )               اعجاز لفظی قرآن  -3

 موزون ساختار زیبا و -د   (                             )                    مرجعیت دینی-4

 لازمه ماندگاری یک پیام-ه                                                                            

2 

  سوالات کوتاه پاسخ                                      

 5/1.دیسیمخصوص انسان را بنو یها یژگیو و ییالف(توانا 5

 5/1ست؟یچ دیجد امبریاز آمدن پ یازین یب(از عوامل ب

 5/1ست؟ینشان دادن قرآن چ یرالهیغ یراه برا نیج(آسانتر

 5/1.دیرا نام ببر میاعجاز قرآن کر ید(جنبه ها

 5/1کرده است؟ هیتشب یزیرا به چه چ نیه(قرآن حرکت زم

 5/1بود؟ یقرآن چه کس یمرجع علم نیو معتبرتر نی(اولی

3 

  سوالات تشریحی                                    

کسی می تواند برای سوالات اساسی انسان پاسخ صحیح بیابدکه دارای دو ویژگی باشد آنها  0

 را بنویسید.

 

0 

 علل فرستادن پیامبران متعدد را بنویسید. 2

 
5/0 

 

 5/0 عوامل ختم نبوت را بنویسید)سه مورد( 3

 

 دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را بنویسید. 4

 
0 

 

 خود عالی را با ذکر مثال تعریف کنید. 5

 
0 
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 :ثیو احاد اتیآ امیپ                                    0

 5/1ج(ولایت معنوی 5/1و)پشتیبان()جن((ب  (5/1رشد تدریجی سطح فکر مردم)(الف

5/0 

 .دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجاها 2

 25/1.اسلام(ه 25/1.فطرت(د 5/1.راه و روش(ج 25/1.عقلب( 25/1.تقویت عزت نفس(الف

 1/کاتبان وحی و حافظان وحی(ی

2 

 (25/1)هر مورد.دیرا مشخص کن ریغلط بودن عبارات ز ای حیصح 3

 ص-0 ص-5غ -4 غ-3  ص-2غ -0

5/0 

ارتباط دارد؟)یک مورد هر یک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ  4

 الف-4د -3ه -2ب -0 (5/1)هر مورد اضافی است(

2 

  سوالات کوتاه پاسخ                                      

ای مشابه وردن سوره ج(آ 5/1حفظ کتاب آسمانی از تحریفب( 5/1.عقل و اختیارالف(ت 5

 5/1پیامبر(ی 5/1ذلوله( 5/1لفظی و محتوایی5.د( 5/1قرآن

3 

  سوالات تشریحی                                    

 0 (5/1)هر مورد الف(کاملا درست و قابل اعتماد باشد.ب(همه جانبه باشد. 0

الف(استمرار و پیوستگی در دعوت ب(رشد تدریجی سطح فکر مردم ج(تحریف تعلیمات  2

 (5/1هر مورد ) پیامبر پیشین

5/0 

 

-3حفظ قرآن کریم از تحریف-2برای دریافت برنامه کامل زندگی  آمادگی جامعه بشری-0 3

 پویایی و روز آمد بودن اسلام -4وجود امام معصوم پس از پیامبر

 (5/1ذکر سه مورد هر مورد 

5/0 

 

الف(ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام ب(ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حکومت  4

 (5/1هر مورد ) طاغوت

0 

 

ند تمایل به دانایی،عدالت،شجاعت و....که مربوط به روح الهی و معنوی تمایلات عالی و برتر مان 5

ها لذت ز آنانسان هستند. که با رسیدن به این تمایلات احساس موفقیت و کمال می کنیم و ا

 می بریم.

0 
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