
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی یازدهم درس 3

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

کارهاي خارق العاده اي که پیامبران در موقع بعثت انجام می دادند در تعبیر قرآن کریم .................. نام دارد و .................. آن را ..................  1
می نامند.

آیت ـ امامان ـ دعوت به مبارزه آیت ـ اندیشمندان اسالمی ـ معجزه

نشانه ـ امامان ـ معجزه نشانه ـ اندیشمندان اسالمی ـ دعوت به مبارزه

شعر «نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد» مؤید ... پیامبر عظیم الّشأن اسالم (ص) و آیۀ شریفۀ   2
.................. به آن اشاره دارد.

درس ناخوانده بودن -  «ام یقولون افتاره قل فأتوا بسورٍة مثله» 

اعجاز لفظی و محتوایی -  «ام یقولون افتاره قل فأتوا بسورٍة مثله» 

درس ناخوانده بودن -  «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک» 

اعجاز لفظی و محتوایی -  «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک» 

مفهوم واحد بودن دین در کدام یک از ابیات زیر از شاعر بلند آوازه، شیخ محمود شبستري، آمده است؟  3

در این ره، انبیا چون ساربان اند / دلیل و رهنماي کاروان اند بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده «ادعوا الی اهللا» 

شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها دامن وي یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر

الزمۀ ادراك اعجاز لفظی قرآن کریم در گرو کدام شرط است؟  4

استفاده از ترجمۀ قرآن تراوش نکردن قرآن از قلم هیچ اندیشمندي

مقایسۀ قرآن با سایر سخن ها آشنایی با عربی و خواندن قرآن

تکرار کلماتی مانند «علم»، «تبیین و دلیل» و «گوش دادن و توجه کردن» در قرآن کریم، به ترتیب نشانگر چه موضوعاتی است؟  5

اهمیت علم - اعجاز لفظی - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن علم در زمان جاهلیت - اعجاز محتوایی - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن

علم در زمان جاهلیت - اعجاز لفظی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت اهمیت علم - اعجاز محتوایی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

سخن گفتن از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها مربوط به کدام جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن  6
است و مبّرا بودن قرآن از اتّهام وجود ناسازگاري و اختالف در آن نشان گر چیست؟

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - الهی بودن آن جامعیت و همه جانبه بودن - اعجاز لفظی آن

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - اعجاز لفظی آن جامعیت و همه جانبه بودن - الهی بودن آن

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی شکاکان در الهی بودن قرآن کریم، چه پیشنهادي به آنان داده است و کدام آیه مؤید این مطلب  7
می باشد؟

پیشنهاد خود را به ده سوره کاهش داده است - «ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثلها»

پیشنهاد آوردن یک سوره مانند سوره هاي قرآن را داده است - «ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثلها»

پیشنهاد خود را به ده سوره کاهش داده است - «قل لئن اجتمعت االنس و الجنُّ علی أن یاتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله»

پیشنهاد آوردن یک سوره مانند سوره هاي قرآن را داده است - «قل لئن اجتمعت االنس و الجنُّ علی أن یاتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله»
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با توجه به بیان قرآن کریم، حیات پاك و پاکیزه بخشیدن به هر کس از مرد و زن توسط خداوند ثمرة چیست و این بیان قرآنی به  8
کدام یک از جنبه ها و ویژگی هاي اعجاز محتوایی اشاره دارد؟

ایمان و عمل صالح - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

تعقل و تفکر - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

ایمان و عمل صالح - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت
تعقل و تفکر - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

در چه صورتی جاي این شبهه وجود داشت که «رسول خدا (ص) آیات قرآن را از خود بیان کرده اند» و این شبهه از جانب چه کسانی قابل  9
بیان بود؟

رسول خدا (ص) پس از بعثت، قادر به خواندن و نوشتن بودند - باطل پیشگان

رسول خدا (ص) پس از بعثت، قادر به خواندن و نوشتن بودند - مفتریان نبوت

رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - باطل پیشگان

رسول خدا (ص) پیش از نبوت نزد استادي تلّمذ می کردند - مفتریان نبوت

در دوران کدام پیامبر اولوالعزم، سحر و جادو رواج داشت و معجزة او بر ساحران عصر خود چه اثري نهاد؟  10

حضرت عیسی (ع) - تنها اعتراف به معجزه بودن کارهاي او حضرت عیسی (ع) - تصدیق نبوت او عالوه بر ایمان و اعتراف به آن

حضرت موسی (ع) - تصدیق نبوت او عالوه بر ایمان و اعتراف به آن حضرت موسی (ع) - تنها اعتراف به معجزه بودن کارهاي او
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