نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :سهیلی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :معارف

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1331/11 / 2 :
ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

*آیات و روایات
 )1آیه شریفه زیر را ترجمه کرده و بگویید به چه مطلب مهمی اشاره دارد؟

1/5

" لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط "

الف

 )2حدیث شریفه ثقلین را کامل کنید و یک مورد علت و معلول در آن مشخص کنید؟
"انی تارک فیکم الثقلین  .............و ...............اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا"

1

 )3آیه شریفه زیر را به کدام بعد انسان اشاره دارد؟
"لنحی به بلده میتا"
0/5
*جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.هر مورد  0/5نمره)
 )4هدایت معنوی به  ................و ..............بستگی دارد

ب

)5سفارش خداوند به تمامی پیامبران این بود که دین را  ...................و...................

)6خداوند با  ....................راه ................را بسته و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

صفحه ی  1از3
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3

*درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید( .هر مورد  0/25نمره)
 )7فطرت به معنای آفرینش است.

 )8رسایی تغییرات با وجود اختصار از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است.
1

ج
 )9اولین وبرترین کاتب و حافظ قرآن کریم ،رسول خدا (ص) بودند.

 )10اندیشمندان اسالم کارهای خارقالعاده را معجزه مینامیدند.

*پاسخ کوتاه دهید.
 )11والیت ظاهری به چه معناست؟
0/5

 )12طاغوت کیست؟
1

د
 )13آیاخطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
1

 )14در برنامه اسالم انسان با اندیشه در چه به ایمان قلبی می رسد؟

صفحه ی  2از3
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0/5

*پاسخ کامل دهید.
 )15چه مسائلی زمینه رابرای ورودجعل وتحریف به احادیث پیامبر (ص)آماده کرد؟

1
 )16مسئولیت های پیامبر(ص) را نام ببرید و بگویید اگر در مسئولیت دوم پیامبر عصمت نداشته باشد چه پیامدی
دارد؟

2
 )17شیعه به چه کسانی اطالق می گردد؟

ه
0/75
 )18چرا قرآن کریم نیازی به تصحیح ندارد؟

1/25

)19کدام ویژگی دین اسالم سبب ماندگاری همیشگی او در میان مردم شد؟

1

صفحه ی  3از3
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جمع بارم  16 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :معارف

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان9398/91 / 2:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 18:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 57 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 )1همانا ارسال کردیم رسوالنمان را با دالیل روشن و نازل کردیم با آنها کتاب و میزان را تا بین مردم قسط وداد را برقرار
کنند)0775( .
الف

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ()0775
 )2کتاب اهلل – عترتی ()1
 )3بعد جسمانی ()0/5

ب
ج

 )4ایمان – عمل
 )7غ -

 )5 /به پادارید – در آن تفرقه نکنید  )6 /ارسال رسل – بهانه ()3

)8غ-

 )9غ-

)10ص ()1

 )11کسیکه والیت و سرپرستی جامعه را به عهده داشته باشد)0/5( .
 )12کسانیکه به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند درحالیکه فرمان و قانونشان نشات گرفته از فرمان الهی
نیست  ،طاغوت نامیده می شود)1( .
د

 ) 13خیر،از آنجا که قرآن کتابی است برای انسانها در همه زمانها پس اگر هشداری می دهد اختصاص به یک زمان خاص
ندارد ،پس خطر با زگشت به ارزش های دوران جاهلیت که قرآن آن را به مسلمانان هشدار می دهد اختصاص به زمان
پیامبر ندارد وهمیشگی است)1(.
 )14خود – جهان هستی ()0/5
)1 )15منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر )2نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت برای توجیه موقعیت خود واقدامات
مخالف اسالمشان()1
* )16تعلیم وتبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی) (– )075اگر پیامبر عصمت نداشته باشد  ،امکان انحراف در تعالیم الهی
پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود)075(.

ه

*اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی و والیت ظاهری ()075
 )17مسلمانانی که به فرمان خدا و پیامبر ،امیر مومنان علی (ع) را جانشین پیامبر می دانند واز اویروی می کنند)075(.
 )18با تالش و کوشش مسلمانان ودر پرتو عنایت الهی و با اهتمام که پیامبر (ص) در جمع آوری حفظ قرآن داشت  ،این
کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از کم نگردید)1/25( .
) 19دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواندبه همه سوال ها و نیاز های انسان ها در همه ی مکان ها و زمانها
پاسخ دهد.اسالم ویژگی هایی دو دسته قوانین ثابت و متغییر متناسب با نیاز نیاز های ثابت و متغیر بشر است)1(.

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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