دبیرستان غیردولتی هوشمند نیکنام – متوسّطهی دوم – سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
امتحانات میاننوبت
آذرماه ۱۳۹۶

آزمون درس :دین و زندگی

نام و نام خانوادگی:

پایۀ :یازدهم

کالس:

تاریخ آزمون۱۳۹۶/ ۰۹/۱2 :

مدرّس :آقای رضایی

یازدهم ریاضی و تجربی

ً
دانشآموزان عزیز لطفا پاسخها را خواپا و پا خودکار آبی ب نونسید.

بارُم

3

 .1ترجمه فارسی آیات زیر را بنویسید ؟
* مَن وَ السَّماءَ بَنَیناها بِأیدٍ و إنّا لَموسِعونَ

. ............................................................................................................

* اللّهُ أعلَمُ حَیثُ یَجعَلُ رِسالَتَه

. ............................................................................................................

* إنّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِجسَ أهلَ البیتِ

. ............................................................................................................
1/5

 .2نیازهای مهم زندگی انسان را نام ببرید؟
1/5
 .3ویژگی های انسان که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند را نام ببرید؟
1/5
 .4ویژگی های فطری مشترک انسان ها را نام ببرید؟
1/5
 .5با وجود یکی بودن دین ،چرا خداوند پیامبران متعدد فرستاده است؟
1
 .6جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم به چه معناست؟
1
 .7خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر عهده ی حضرت رسول (ص) گذاشته است؟
1
 .8پنج پایه ی اسالم از نظر امام محمد باقر (ع) را نام ببرید؟
1
 .9چرا یک پیامبر باید معصوم باشد ؟
1
 .10در میان مسئولیت های پیامبر اکرم (ص) کدامیک با رحلت ایشان پایان می پذیرد و کدامیک تداوم دارند؟
1
 .11چه کسی امام را تعیین و معرفی می کند؟
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1/5
 .12آیات و روایاتی که بر جانشینی حضرت علی (ع) بعد از حضرت رسول (ص) تأکید دارند را نام ببرید؟
1
 .13والیت معنوی رسول خدا (ص) به چه معناست ؟
1/5
 .14چگونگی دریافت و ابالغ وحی توسط حضرت رسول (ص) را شرح دهید؟
1
 .15لزوم استمرار و پیوستگی در دعوت انبیاء چیست؟

