
 

 

 

 

 

 11 تعداد سؤال : اختصاصی انسانی رشته : )يازدهم( 11 پایه : 2دين و زندگی نام درس:
 

 های اعجاز محتوایی قرآن اشاره دارد؟ ، به کدام مورد از جنبه«اَفال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن غَیرِعندِ اهلل لَوَجَدوا فیه اِختالفاً کثیراً» آیۀ شریفۀ -21
 

 گردد؟، کدام یک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی استنباط می««المؤمنیَن سبیالًوَلَن یَجعلَ اهللُ لِلکافرینَ عَلی » ازآیۀ شریفۀ  -22

 
 

، به کدام یک  از ابعاد رهبری نبی مکرم «رنج شما برای او  دشوار است و بر )هدایت( شما حریص است» از حدیث شریف نبوی که فرمودند:  -23

 بریم؟  اسالم )ص( پی می
 

 کامل کنید.حدیث شریف زیر را  -24

 «انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی .................................. و انهما لَن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض » 
 

 ـ درستی یا نادرستی عبارات را با ص/غ مشخص نمایید. -25

 های عصر ائمه )ع( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم )ص( بود. ترین چالشالف(یکی از مهم

 .ب( حضرت علی)ع( از همان آغاز پذیرش حکومت اسالمی، علم و معرفت خود را سرلوحۀ کارش قرار داد

 ج(دریافت و ابالغ وحی بعد از رسول خدا)ص( پایان پذیرفت.

 ها  به هم است.اعتقادات، تفرقه و جدائی ظاهری، ولی نزدیکی واقعی دلد( نتیجۀ دفاع منطقی از 
 

 ـ جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. -26

 ای ................... بنا کنند.آن بود که جامعهالف( یکی از اهداف ارسال پیامبران، 

 .  ها داده استب( خداوند برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی مخالفان قرآن پیشنهاد آوردن ............ را به آن

 ج( وضع قوانین متغییر در زمان مناسب بر عهدۀ ......................... است. 

 اند.های دوران خود بیان کردهالهی را درخور ............. انساند( هر یک از پیامبران، دین 
 

 ـ کشف ارتباط: -27

 های مربوطه در سمت چپ متصل کنید. های عدم عصمت انبیاء را که در سمت راست است، به گزینهآسیب

 شود.                              الف( تعلیم و تبیین دینـ امکان هدایت از مردم سلب می 1

 م الهیشود.                     ب( اجرای احکاـ امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می 2

 گیرد.                       ج( دریافت و ابالغ وحی و ابالغ آن ـ  کارها مخالف فرمان خدا صورت می 3
 

 ـ اصطالحات زیر را تعریف نمایید. -28

 الف( قاعدۀ نفی سبیل: 

 ب( دین الهی:
 

 ـ پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. -29

 ـ منشأ اصلی اختالفات و چند دینی چه چیزی بوده است؟  1

 کردند.الف(آن دسته از رهبران دینی که به خاطر حفظ منافع دنیوی پیامبر جدید را انکار می

 کردند.ب( آن دسته از رهبران سیاسی که به خاطر حفظ حکومت، پیامبر جدید را انکار می

 کند؟ها، کدام یک از موارد زیر را برای ما اثبات میانسانهای فطری مشترک میان ـ وجود ویژگی 2

 الف( تعدد پیامبران            ب( واحد بودن دین

 خوانند؛ زیرا....... . العاده پیامبران را آیت میـ کتاب قرآن، کارهای خارق3

 الف( نشانه و عالمت نبوت است.                 ب( نشانۀ قدرت خداوند است.

 العاده قرآن در افکار و قلوب شد؟عاملی سبب نفوذ خارقـ چه  4

 الف(زیبایی لفظی        ب( زیبایی محتوایی



 

 

 

 ـ به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -30

 ترین ثمرۀ  اخوت مسلمین، چه چیزی بوده است؟ الف : مهم

 ب: عواقب و نتایج توهین به مقدّسات سایر مسلمانان چیست؟ 

 انگیز شخصیت امیر مؤمنان علی)ع( را ذکر کنید. ج: یکی از ابعاد شگفت

 سابقه در قرآن کریم، بیانگر چه امری است؟ د: اشاره به نکات علمی بی

 ه : والیت معنوی نبی مکرّم اسالم )ص( ثمرۀ چه چیزی بوده است؟

 
 

 ـ به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی بدهید. -31

«نمره  1» پاسخی صحیح به سؤاالت و نیازهای برترانسان بدهد؟ توضیح دهید.                         تواند الف: چه کسی می

«نمره  5/1» اند؟                                                                              ب : دالئل حفظ قرآن از تحریف، چه چیزهائی بوده 

«نمره  5/1» ت اسالمی و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا)ص( افزایش یافت؟                        ج : چرا نیاز به حکوم 

                                                                                                               هائی به دنبال داشته است؟                                              عباس با رهبری پیامبر)ص( چه بوده است و چه پیامدامیّه و بنیهای اساسی حکومت بنید : تفاوت

 «نمره  2» 


