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 بارم آيات زير را ترجمه كرده و به سواالت پاسخ دهيد. .1

 5/0 نُفَّرِق بينَ احَدٍ مِنهم و نحن لَهُ مسلمون.ال  الف(

 1 كثيّرا. دِ غيّراهلل لَوَجدوا فيه اختالفاًاَفَال يتدبَّرونَ القّرآن و لَوكانَ من عن ب(

 5/0 يتلو عليهم اياته و يزكيهم و يُعلمُهم الكتابَ و الحكمة. ج(

 5/0 يا ايها الّرسولَ بَلِغ ما اُنزل اليك من ربك. د(

 5/0 لَدارُ االخِّرة خيّرٌ لِلَذينَ اتَقوا. و ي(

 55/0 پيام آيه را ذكّر كنيد.  * با توجه به آيه )الف(

 55/0 ؟هاي اعجاز قّرآن اشاره دارد * با توجه به آيه )ب( بيان كنيد آيه به كدام يك از جنبه

 5/0 از قلمّروهاي رسالت اشاره دارد؟كدام يك لو ... ( و )يعلمُهم ... ( به يتهاي ) * با توجه به آيه )ج( عبارت

 55/0 * با توجه به آيه )د( ذكّر كنيد آيه با كدام حديث ارتباط دارد؟

 55/0 ها را قبول دارد؟ آن كّريم زندگي كدام دسته از انساني )ي( قّر * با توجه به آيه

 نمره( 22/0)هر مورد  هاي زير را تكميل كنيد. جمله. 2

 بيرون. در ………در درون او و  ………رسيدن به آن خداوند دو چراغ به انسان داده استبراي تشخيص هدف و  الف(

 ها عنايت كرده است. خدا يك برنامه كلي به انسان ………………به سبب  ب(

 ايشان باشد. ………………توانست شاهدي بر  از نوع كتاب و علم و فرهنگ نبود نمي اگر معجزه پيامبر ج(

 از گناه و اشتباه است. ………………كامل و  ………………الزمه جانشيني رسول خدا  د(

 بنا كرد. ………………و  ………………پيامبر حكومتش را بر پايه  و(

 باشد. مي ………………كتاب كافي از ي(
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 نمره( 22/0)هر مورد  . گزينه صحيح را انتخاب كنيد.3

 اشاره دارد؟ هاي اعجاز قرآن )جامعيت( و )انسجام دروني( به ترتيب به كدام يك از جنبه الف(

 محتوايي -محتوايي (            4محتوايي -لفظي (          3لفظي -فظي ل(         5لفظي -محتوايي ( 1         

 است. ………………اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات قرآن   ب(

 ( احاديث ائمه       4( گفتار و رفتار پيامبر           3( سنت پيامبر                          5( قرآن1         

 االمر)اسامي امامان( معرفي شده است؟ در كدام حديث،اولي ج(

 جابر(                              4ثقلين(                      3غدير(                           5منزلت( 1        

 اي كه بدست پيامبر هم بنا شده وجود دارد؟ الهي و دور شدن از جامعه توحيدي حتي براي جامعه خطر انحراف از مسير د(

 ( غلط                         5( صحيح1        

 كتاب )غررالحكم و دُرَر الكلم( از چه شخصيتي است؟ ي(

 شيخ طوسي(                  4مرحوم كليني(           3امام سجاد)ع(  (                5( امام علي)ع(1        
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     پاسخنامه سفید داده شود.                       پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید ندارد. 
  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 8 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحاني: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشي:  ش صندلي )ش داوطلب(:

 دقيقه 80 وقت امتحان:  ها كليه رشته -سومرشته:     نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

6/10/43تاريخ امتحان:   43 - 44سال تحصيلي:   خديريخانم  :نام دبير 3دين و زندگي سئوال امتحان درس:
       

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

اپلیکیشن پادرس 



 
 

  الت زير پاسخ كوتاه دهيد.به سوا .4

 5/0 ( پيرامون كدام يك از علل آمدن پيامبران متعدد است؟……حديث )نحن معاشر االنبياء  (1

 5/0 عصمت از گناه و اشتباه در پيامبران به ترتيب ناشي از چيست؟( 2

 معناست؟ شيعه در لغت به چه (3
 

5/0 

 5/0 تحدّي چيست؟ (4

 55/0 حكم مراجعه به طاغوت چيست؟ (5

 5/0 ساز وحدت بين مسلمانان است؟ كدام باورهاي مشترك زمينه (6

  دهيد. املبه سواالت زير پاسخ ك .2

 1 هدايت يك اصل عام است يعني چه؟( 1

 1 شگفتي اعجاز قرآن چيست؟( 2

 5/0 تر است؟ هاي اسالم مهم چرا واليت از ديگر پايه( 3

 و هم راكعون( ………)انما وليكم اهلل و رسوله ( 4

 آيه را كامل و ترجمه نماييد. الف(     

 نام آيه چيست؟ب(      
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 5/0 با توجه به لزوم حفظ وحدت مسلمانان بايد بر چه اساسي از اعتقادات خود دفاع منطقي نمايد؟( 5

 5/0 كه در ممنوعيت از نوشتن  احاديث پيامبر پيش آمد را بنويسيد.دو مورد از مشكالتي   (6

 5/0 امامت را نام ببريد.  مسئوليت دوگانه (7

 

 

 

 

 

 

 «هاي زياد افزاينده خرد  دانش بارور كننده شناخت است و تجربه» 

 امام حسين)ع(                                                                                                                                                                

 

 

 11 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                
 …2…از  …2…صفحه: 

 1/10/33 تاریخ امتحان:         و انساني و تجربي سوم رياضي رشته:     3دين و زندگي دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 
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 5/0 گذاريم و ما تسليم فرمان او هستيم. الف( ما ميان هيچ يك از آنها فرق نمي

 1 يافتند.   كنند اگر از نزد عير خدا بود در آن ناسازگاري بسيار مي ب( آيه در قرآن تدبر نمب

 5/0 بياموزد.ج( بخواند بر آنها آيات او را و آنها را پاك گرداند و كتاب و حكمت را به آنها 

 5/0 د( اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، ابالغ كن.

 5/0 ي( و قطعاً سراي آخرت نيكوتر است براي اهل تقوا

 55/0 خواهد بين پيامبران اختالف قائل نشوند و خود را تسليم دين الهي بدانند. * خدا از مردم مي

 55/0 دروني در عين نزول تدريجي(* اعجاز محتوايي )انسجام 

 5/0 قلمرو دوم -* قلمرو اول 

 55/0 * حديث غدير

 55/0 * اهل تقوا

5 

 5/0 فرستادگان الهي -الف( عقل 

 55/0 هاي فطري مشترك ب( ويژگي

 55/0 ج( نبوت

 5/0 عصمت -د( علم و معرفت 

 5/0 مساوات -و( برابري 

 55/0 ي( كليني

 55/1 1ي(       5د(       4ج(       3ب(       4الف(  3

4 

 5/0 رشد تدريجي سطح فكر جوامع و اقوام -( 1)

 5/0 بينش عميق -ايمان و تقوا  -( 5)

 5/0 يار، طرفدار -پيرو  -( 3)

 5/0 گويند. به مبارزه را تحدي ميخواهد اگر در الهي بودن قرآن شك دارند يك سوره مانند آن بياورند. اين دعوت  (قرآن از مخالفان مي4)

 55/0 ( حرام5)

 5/0 ( اعتقاد به خدا، پيامبر، قرآن و قيامت6)

5 

كندد و بدراي رسديدن بده آن هددف هددايت        خداي جهان آفريدگاري حكيم است يعني هر موجودي رابراي هدفي معين خل مي -1

 فرمايد. مي

1 

شدود بلكده    يابد نه تنهدا از ارزش آن كاسدته نمدي    بلندتري در علم و معرفت دست مي هاي گذرد و انسان به قله هر قدر زمان مي -5

 1اش آشكارتر مي گردد و ابعاد جديدي از معارف آن كشف ميگردد. درخشندگي

1 

الهدي انجدام   شود و مردم اعمال خود را در سايه واليت  زيرا فرصت براي اجراي تمام احكام دين از جمله نماز، روزه ..... فراهم مي -3

 دهند. مي

5/0 

 و الذين امنوا الذين يقيمون الصالة و يوتون الزكواة -4

 دهند/ آيه واليت دارند زكات مي اند كساني كه نماز به پا مي ترجمه: ولي شما تنها خدا و رسولش و كساني كه ايمان آورده

55/1 

 5/0 تا بتوانيم با ديگر مسلمانان بر اساس معرفتو استدالل سخن بگوييم.اعتقادات خود را با دانش واستدالل، اعتال و ارتقا ببخشيم  -5

 5/0 كتاب 84ذكر دو مورد از موارد صفحه  -6

 5/0 الف( اقدامات مربوط به مرجعيت ديني ب( مجاهده در راستاي واليت ظاهري -7

 11 جمع کل                    موفق باشید                                                            
   …1…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    سراي دانش غيردولتي دخترانه دبيرستان نام واحد آموزشي:                 3دين و زندگي راهنماي تصحيح درس:

 خديري نام دبير: خانم            اول نوبت امتحاني:

 ها كليه رشته -ومسرشته: 

 43 - 44 سال تحصيلي:

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تصحیح

 برگ 1 برگ راهنماي تصحيح: تعداد

  بحص 8  ساعت امتحان:

 6/10/43 تاريخ امتحان:  

اپلیکیشن پادرس 


