
 
 

 امتحان درس دین وزندگی  متوسطه دوم دوره یازدهم پایه «سمه تعالیاب» تاریخ امتحان:   2تعداد صفحه: 

 1401-1400 تحصیلی سال ماه دی نوبت نام و نام خانوادگی: دقیقه 60مدت امتحان: 

 دبیر: خانم حسینینام  4 فرزانگان دبیرستان –مقدس مشهد  یك ناحیه پرورش و آموزش اداره نمره و امضای دبیر:

 سؤاالت نمره

 آیات و روایات: -1 

 باشد؟بیانگر کدام نیاز برتر می« ایخدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده»حدیث شریف  -1 5/0
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 «إنی تارک فیکم ثقلین کتاب اهلل و عترتی...»با دقت در حدیث  -2

 امانت گرانبها چیست؟الف( منظور از دو 

 شوند؟ب( در چه صورت مسلمانان گمراه نمی

 «إنما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم راکعون»در آیه شریفه  -3 1

 الف( این آیه به چه نامی معروف است؟

 ب( مصداق این آیه چه کسی است؟

 چیست؟ آن مهمترین و است استوار پایه چند بر اسالم ".............. علی االسالم بنی "(باقر)ع امام حدیث با مطابق -4 5/0

 صحیح و غلط: -2 

شود و اعتماد مردم به دین از دست اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن بر مردم معصوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می -1 1

 ⃝غ        ⃝رود.         صمی

 ⃝غ       ⃝یکی از نتایج زیان بار اختالف میان مسلمانان، تجزیه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچك است.   ص -2

 ⃝غ         ⃝ص    تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند و به مردم بشناساند.. تنها خداوند است که می -3

 ⃝غ        ⃝ص .است )ص( پیامبر کریم، قرآن حافظ و کاتب برترین و اولین -4

 جاها ی خالی را کامل کنید.  -3 

 اند.محتوای ................... دعوت پیابران یکسان است؛ در واقع همه آنها یك دین آورده -1 5/2

 اسالمی آن را ......................................می نامند.العاده پیامبران را ............................. و اندیشمندان قرآن کریم کارهای خارق -2

 ................ آن را بیاورند..............به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شك دارند پیشنهاد کرده تا ............ خداوند  -3

 .است آن....... .................. و......... .................... تبلیغ ، پیام یك ماندگاری الزمه -4

 عقلش که کس آن و داناترند........... ..................... به نسبت برترند، تفکر و تعقل در که کسانی: فرماید می )ع( کاظم امام -5

 .است باالتر آخرت و دنیا در........ ............ است تر کامل

 این ویژگی ها را داشت. (ص) همان گونه که رسول خدا ............................است و........................ الزمه جانشینی پیامبر   -6

 :ارتباط  - 4 1

 است( اضافی مورد یك. )دهید ارتباط چپ سمت به را راست سمت عبارتهای

 معنوی والیت -1                                 مسلمانان سایر مقدسات به اهانت از پرهیز -الف

 وحدت برای ای¬برنامه -2                         بندگی و عبودیت وظایف انجام با کمال به رسیدن -ب

 دینی مرجعیت -3                                                 کریم قرآن آیات تبیین و تعلیم -ج

 ظاهری والیت -4                                                                                  دین -د

     روش و راه - 5                                                                                            

 :پاسخ کوتاه -5 3

 چیست؟ نشانه  زمان یك در دین چند دویا وجود -1



 
 

  

 برساند؟ داده قرار خلقتشان در که مشترکی هدف به را آنان تا داشته ارزانی انسانها به کلی برنامه یك خداوند چرا -2

 

 شد؟ می تحریف دچار پیشین ان پیامبر تعلیمات دالیلی چه به -3

 

 باشد؟ داشته هایی ویژگی چه باید اساسی سواالت به پاسخ -4

 

 چیست؟ الهی آیات عمیق فهم برای علمی مرجع ترین معتبر و اولین -5

 

 داشت؟ آیینی چه( ع) ابراهیم حضرت -6
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 :تشریحی سؤاالت -6

 چه کسی می تواند پاسخ صحیح به نیاز های برتر انسان بدهد؟ -1
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 ، یکی از عوامل ختم نبوت است توضیح دهید.«حفظ قرآن کریم از تحریف» -2
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 لغت و در اصطالح به چه معناست؟ شیعه در -3
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 عملی نتیجه چه خدا رسول سخن این از« .باشد گرسنه اش همسایه و بخوابد سیر شکم با را شب که کسی است نیاورده ایمان من به»  -4

 کنید؟ می دریافت خود زندگی برای

 

 

 سواالت تستی -7 5/1

  با کدورت از خالی و پاک دلی با دارم دوست زیرا. نکنید بازگو من نزد را یکدیگر های بدی» :فرمود می خدا رسول-1 

 است؟ حضرت آن ویژگی کدام به مربوط(ص)خدا رسول توصیه این « .کنم معاشرت شما

 برابری(د              کوشی سخت( ج            عدالت اجرای( ب       مدارا و محبت( الف

 

پاسخ  است؟در آیه کدام و حدیث کدام با ارتباط در »است؟ سزاوارتر خودشان از مؤمنان به کسی چه:« روایت: شود سوال اگر -2   

 ..گوییم می

 .ربك من إلیك أنزل ما بلغ الرسول ایها یا-هالمو علی فهذا مواله کنت من( الف

 .رب من إلیك أنزل ما بلغ الرسول ایها یا- ابدا تضلوا لن بهما تمسکتم ماإن( ب

 .ءامنوا والذین رسوله و اهلل  ولیکم إنما - هموال علی فهذا مواله کنت من( ج

 اءامنو والذین رسوله و اهلل  ولیکم إنما - ابدا تضلوا لن بهما تمسکتم ماإن( د

 

  قلمروهای از یك کدام به« ... بِالقِسطِ النّاسُ لِیَقُوُمَ وَالمِیزانَ الکِتابَُ مَعَهُم اَنزَلنا وَ بِالبَیِناتِ رُسُلَنا اَرسَلنا لَقَد»  شریفه -3

 دارد؟ تدالل پیامبران رسالت

 دینی تعالیم نیتبی و تعلیم(د        وحی غابال و دریافت(ج           ظاهری یتوال (ب              معنوی یتوال (الف

 « موفق و پیروز  باشید »  16

 


