نام درس :دین و زندگی 2

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :مرتضی یزدی

تاریخ امتحان1318/17 /70 :
ساعت امتحان 78 : 77 :صبح /عصر
مدت امتحان  07 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

آیات و احادیث

1

آیۀ « وَ السَماءَ بَنیناها بِاَیدٍ وَ انّاَ لَموسعونَ » به کدام بخش اعجاز قرآن اشاره دارد؟

0 /5

2

باتوجه بهعبارت قرآنی «اهلل اعلم حیث یجعل رسالته» خداوندمسئولیت پیامبری را بر عهدۀ چه کسانی قرار میدهد؟

0 /5

3

با دقت در آیه شریف زیر به سواالت پاسخ دهید:

1

«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»
ب) پیام آیه را بنویسید.

الف) آیه را ترجمه کنید.

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید( .هر کدام  0/5نمره)

4

الف) بهجزء قرآن کریم هیچ کتابآسمانی دیگری وجودندارد که بتوان گفت محتوای آن بطور کامل از جانب خداست.

2

ب) از ویژگیهای محتوایی قرآن کریم «موزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات» میباشد.
ج) نیازهای اساسی انسان به تدریج به دلمشغولی و دغدغه تبدیل میشوند.
د) امام علی (ع) با الگو قرار دادن سیره و روش پیامبر اکرم (ص) عدالت و مبارزه با تبعیض و نابرابری را سرلوحهی
کار خود قرار داد.
جمالت زیر را با پاسخ مناسب کامل کنید( .هر کدام  0/5نمره)

5

الف) یکی از سرمایههای انسان ،قدرت  ................و  ...................است.

2

ب) خداوند فقط یک  .................برای هدایت انسانها فرستاده است که از آن به  ................تعبیر میشود.
ج) جنبههای اعجاز قرآن کریم یکی  ...............و دیگری  ....................است.
د) خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی و غریز ی را در  ...............آماده کرده است و قدرت  .............از آنها را به انسان
نشان داده است.
گزینۀ صحیح را انتخاب کنید( .هر کدام  0/5نمره)

6

الف) مطابق آیۀ شریفۀ «والعصر انّ االنسان لفی خسر »...چه صفاتی موجب میشود انسان دچار خسارت و زیان
نشود؟
 )1ایمان ،عمل ،سفارش به حق و صبر

 )2اخالص ،ایمان ،نماز و زکات

 ) 3ایمان ،عمل ،نماز و زکات

 )4اخالص ،ایمان ،سفارش به حق و صبر

ب) کدام ویژگی ،قرآن را از دیگر کتب آسمانی ،ممتاز میکند؟
 )1جاودانگی و سندیّت بر نبوت پیامبر اکرم (ص)
 )2جاودانگی و پاسخگویی به نیازهای هر زمان انسان
 )3مصونیت از دستبرد ،تحریف و محفوظ ماندن به خواست الهی
 )4سندیّت بر نبوّت پیامبر و پاسخگویی به نیازهای هر زمان انسان
صفحۀ  1از 2
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1

ردیف

بارم

سؤاالت
اصطالحات زیر را تعریف کنید( .هر کدام  0/5نمره)

7

1

الف) اسالم
ب) اعجاز لفظی
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید( .هر کدام  0/5نمره)

8

«آگاهی از نحوهی زندگی پس از مرگ» و «چگونه زیستن» به ترتیب مربوط به کدام نیاز برتر انسان است؟

9

اگر پیامبری در مقام «تعلیم و تبیین دین» معصوم نباشد ،چه پیامدی خواهد داشت؟

10

انسان چگونه میتواند به پاسخ سؤالهای اساسی خود دست یابد؟

11

موضع پیامبران نسبت به پیامبر بعدی چه بوده است؟

2

به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید.

12

چرا پاسخ به نیازهای برتر انسان ،باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد؟

1

13

چرا معجزهی پیامبراکرم (ص) از نوع کتاب و علم و فرهنگ بود؟

1

14

عوامل ختم نبوت را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

2

15

چهار مورد از ویژگیهای مربوط به اعجاز لفظی قرآن کریم را بیان کنید.

1

16

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم به عنوان یکی از دالیل نیامندی جامعه به حکومت اسالمی را توضیح دهید.

1

صفحۀ  1از 2

جمع بارم  11 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :مرتضی یزدی
تاریخ امتحان9398/90/07 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

ساعت امتحان 08:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 77 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ردیف

راهنمای تصحیح

1

وسعت پیدا آسمان ،انبساط جهان ـ اعجاز محتوایی

2

کسانی که توانایی و ویژگیهای مسئولیت نبوت را دارید.

3

الف) ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خدا و رسول را اطاعت کنید و صاحبان امر که از شمایند.

محل مهر یا امضاء مدیر

ب) چون این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفتهاند ،مسلمانان باید از آنها اطاعت کنند و سرپیچی از هر مورد حرام است.
4

الف) درست

ب) نادرست

ج) درست

د) درست

5

الف) اختیار ـ انتخاب

ب) دین ـ اسالم

ج) لفظی ـ معنوی

د) عالم طبیعت  /آگاه شدن

6

الف) گزینه 1

7

الف) اسالم :تسلیم بودن در برابر خداوند

ب) گزینه 1

ب) اعجاز لفظی :موزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات
8

درک آیندهی خویش ـ کشف راه درست زندگی

9

امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا میشود و اعتماد مردم به دین از دست میرود.

10

اگر عقل و وحی کنار هم قرار گیرند ،میتوان به سوالهای اساسی پاسخ داد.

11

بشارت و پیروی

12

زیرا با پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند و آزمون است تا کارایی آن مشخص شود .در حالیکه عمر محمدود آدمی رای
چنین تجربهای کافی نیست ،به خصوص که راههای پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است.

13

از آنجا که پیامبر (ص) آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همهی زمان های بعد از اوست ،سند نبوت و حقانیت او نیز به
گونهای است که در همهی زمانها حضور دارد و شاهدی جاودان بر نبوت ایشان است.

14

 -1آمادگی جامعه بشری برای دریافت کامل زندگی

 -2حفظ قرآن کریم از تحریف

 -3وجود امام معصوم پس از پیامبر

 -4پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

توضیح دلخواه یکی از موارد؛ درس سوم کتاب درسی ـ صفحه 29
15

 )1ساختار زیبا )2 ،آهنگ موزون و دلنشین کلمات و جملهها )3 ،شیرینی بیان )4 ،رسایی تعبیرات با وجود اختصار

16

اسالم یک دین کامالً اجتماعی است ،یعنی عالوه بر توجه به فرد ،به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که
مقدور بوده به برخی احکام فردی ،همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است .اصوالً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن
بود که مردم جامعهای بر پایه عدل بنا کنند و روا بط فردی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس قوانین عادالنه بنا کنند.
این هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست .آیا میشود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر
خود تعیین کند ،ولی ابزار و شیوۀ رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد
مانند خمس ،زکات ،حقوق و مسئولیتهای خانواده و ...که اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت امکانپذیر نیست.

جمع بارم 11:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مرتضی یزدی

امضاء:
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