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 به نام ایزد منان

 آموزشگاه ...................................... منطقه ......................... تهران

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

 م دبیر :نام و نام خانوادگی :                         کالس :             تاریخ آزمون :     /      /         مدت آزمون :             نا

 به نام ایزد منان

 طقه ......................... تهرانآموزشگاه ...................................... من

 دین و زندگی پایه یازدهمآزمون مستمر کالسی دین و زندگی 

 م دبیر :نام و نام خانوادگی :                         کالس :             تاریخ آزمون :     /      /         مدت آزمون :             نا

 بارم  3درس  ردیف

 بخش آیات و احادیث  الف

  کرده و پیام هر کدام را بنویسید  .  یات و احادیث زیر را ترجمهآ. 1

 ه مثله رقل فاتوا بسوالف( 

 و لو کان بعضهم لبعض ظهیراب( 

 

2 

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید ب

 ؟خداوند معجزه اصلی پیامبر را چه چیزی قرار داد  (1

 د(امر به معروف و نهی از منکر                ج(خلقت                      ن کریم        آب(قر               الف( دین اسالم       

 ؟باشد  ن نمیآکدام جز اعجاز محتوای قر (2

 ب(انسجام درونی در عین نذول تدریجی                                             الف(انبساط جهان

 د(ذکر نکات علمی                 عقاید دوران جاهلی   ج(تاثیر ناپذیری از  

 ؟ن در طول چند سال به تدریج نازل شد آیه قرآ6000بیش از  (3

 22د(                          15ج(                           25ب(                            23الف(

  ورند؟ مخالفان سر سخت اسالم مشابه کدام سوره حتی نتوانستند بیا (4

 ج(حمد             د(توحید                ب(کوثر                             الف(یاسین     
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 .جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید پ

 .معجزه پیامبر فقط برای مردم ان زمان قابل مشاهده بود  (1

 .صلی حضرت علی)ع( قران کریم بود معجزه ا (2

  .مخالفان اسالم حتی نتوانستند سوره ای به اندازه توحید بیاورند(3

 .اعجاز بر دو نوع است (4

1 

 2 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید ت

  ویژگی هایی دارد  --------------و-----------ن کریم از نظر آگذشته از اعجاز لفظی قر(1 ث
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 باشیدموفق 

 

 

 

 

 

 وردن سوره ای مشابه سوره کوثر است آ --------------و------------اسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن  (2

 و دلیل نبوت ایشان است -----------نازل شده و  --------------خرین کتاب الهی است که بر آقران کریم  (3

 اورده است  --------------یاج دارد درتا روز قیامت به ان احت ------------خداوند ان چرا که ( 4

 جمالت مناسب را به هم وصل کنید ج

 الف(                                                                                        ب(

 ن کریم آقر  الف(                                اعجاز محتوایی                       (1

 سال نازل شده است  23در طول   ب(معجزه اصلی پیامبر                                                  (2

 جامعیت و همه جانبه بودن ج(                  اثبات عجز و ناتوانی                                 (3

 ن آد سوره ی قرنن هما وردن یک سورهآپیشنهاد  د(                        ن                            آی قر آیه 6000بیش (4

2 

 .  اصطالحات زیر را تعریف کنید   ح

 الف( معجزه:

 ب(تحدی:

2 

  به سوال های زیر پاسخ دهید .  خ

 .برای این که ثابت کنیم قران از ناحیه خدا نیامده است چه کاری باید انجام بدهیم 5
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 مورد نام ببرید  2. ویژگی های معجزه ی پیامبران باید چه گونه باشد  2
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 .جنبه های اعجاز قران کریم را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید 9
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 . اعجاز محتوای قران را نام ببرید  چهار مورد 10

 

1 

 16 جمع  


