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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2دین و زندگی آزمون مستمر درس :    ـ نیمسال اول  یازدهمپایه  

  03/08/1396 تاریخ :  2تا پایان درس  1از ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره) 3( .آیات و احادیثالف) 

 را بنویسید. »... فَلَنْ یقْبلَ منْه دینًا الْإِسلَامِ غَیرَ یبتَغِ ومنْ«ترجمه عبارت قرآنی :  -1 

 »وکَانَ اللَّه عزِیزًا حکیما علَى اللَّه حجّۀٌ بعد الرُّسلِ للنَّاسِ یکُونَ لئَال ومنْذرِینَ مبشّرِینَ رسال« پیام آیه شریفه : -2 

 کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد اشاره دارد؟ به »عقُولهِم قَدرِ علَى النَّاسنُکَلّم  أَنْ أُمرْنَا الْأَنْبِیاء معاشرَ نَحنُ«حدیث شریف  -3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2( هاي زیر را با (ص / غ) مشخص کنید. درست یا نادرست بودن گزارهب) 

 آب مایع حیات و اساس زندگی در جهان هستی است. -4 

 »خداوند رسوالنش را فرستاد تا عقل مردم کامل شود.«امام کاظم علیه السالم فرمودند :  -5 

 ه کتاب معلول تحریف تعلیمات پیامبر پیشین است.عدم توسع -6 

  فظ قرآن، علت حفظ قرآن کریم از تحریف است. حدر جمع آوري و  وآله  علیه  اهللا  صلّی اهتمام پیامبر اکرم -7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2( زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.الت ج) جم

 ها ارزانی داشته است. هاي .................................. خداوند یک برنامه کلی به انسان به سبب ویژگی -8 

 کند. قراردادهاي بانکی .................................. را تنظیم می -9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 3( به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید.د) 

 اکسیر حیات چیست؟ -10 

 شیوه داد و ستد مربوط به نیازهاي ثابت است یا متغیر؟ -11 

 بوت؟وجود امام معصوم(ع) از عوامل تجدید نبوت ماست یا از عوامل ختم ن -12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره) 10( دهید.کامل ) به سؤاالت زیر پاسخ هـ 

 نمره) 2(نیازهاي برتر انسان را فقط نام ببرید.  -13 

 نمره) 2( ازهاي اساسی باید همه جانبه باشد؟چرا پاسخ به نی -14 

 نمره) 2(هاي برتر و اساسی انسان پاسخ صحیحی بدهد؟  تواند به سؤال چرا کسی جز خداوند نمی -15 

 نمره) 2(وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر چیست؟  -16 

 نمره) 2(تواند براي همیشه باقی بماند؟  چرا دین اسالم می -17 
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1نامه در  پاسخ دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2دین و زندگی   آزمون مستمر درس :   ـ نیمسال اول  پایه یازدهم 

  03/08/1396 تاریخ :  2تا پایان درس  1درس ابتداي  ازمبحث : 

 

 نمره) 3. (آیات و احادیثالف)  

 و هر کسی که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.  -1 

 ت الهی با فرستادن انبیاي بعد از آمدن پیامبران براي مردم در مقابل خداوند دستاویز و دلیلی نیست.حجتمام و کمال شدن  -2 

 رشد تدریجی سطح فکر مردم. -3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2( هاي زیر را با (ص / غ) مشخص کنید. درست یا نادرست بودن گزارهب) 

 صحیح -7   غلط -6   غلط -5   صحیح -4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2( زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.ج) جمالت 

 ها معامله -9   فطري  -8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مره)ن 3( به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید.د) 

 و رسول خدا صلّی اهللا علیه و الهپذیرش دعوت خداوند   -10 

 رمتغی -11 

 ختم نبوت -12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره) 10( دهید.کامل ) به سؤاالت زیر پاسخ هـ 

 ) کشف راه درس زندگی3   ) درك آینده خویش2  ) در شناخت هدف زندگی1  -13 

توان براي هر  زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و دنیوي و اخروي انسان پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی -14 

 ریزي کرد. بعدي جداگانه برنامه

از خلقت انسان، جایگاه او در نظامی هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و فردي و اجتماعی او آگاهی کاملی  -1زیرا خداوند :  -15 

 ها پس از مرگ چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست. داند که انسان می -2دارد. 

ن کار به معناي سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروي از اند و ای این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده نشانگر -16 

 پیامبران گذشته است.

 ها پاسخ دهد. ها و زمان ها در همه مکان هاي انسان ها و نیاز تواند به همۀ سؤال زیرا می -17 
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