
 

 98ماه  خرداد هو الحق 

مدرسه طالقانی                          "پرورش شهرستان چالدران  مدیریت محترم آموزش و " رشته تحصیلی :

و نام خانوادگی: نجفیعلی:  دبیردهم یازدرس دین و زندگیپایانیآزموننام

دقیقه 06/    زمان پیشنهادی    متن سواالت  /     اللّهُمَ صلّ ِعلی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد

سواالت صحیح یا غلط :الف

(              )              . از رسول خدا اتفاقاتی رخ داد که باعث نزدیکی هر چه بیشتر مردم به رهبری و هدایت امامان معصوم شد پس – 1     

(              )                                          .می گویند معنویرا والیت  در جامعه  والیت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی - 2 

(                )                    ، یزید را به جانشینی خود انتخاب کرد .                         هدی که به مسلمانان داده بودعطبق تمعاویه  – 3 

( )  دین اسالم بر هفت پایه استوار است و مهم ترین آن والیت است .  -4

)                       (                                         عقل انسان می تواند به نیازهای اساسی انسان پاسخ کامل و جامع بدهد .               -5      5

)                       (.   پیش آمده بود ؛ بنی عباس بر سر کار آمد علی ) ع ( که مشکالت زیادی هم امامماهه  9سال و  4از حکومت بعد  – 6  

)                       (                    هستند . یکساناما از جهت مرد و زن بودن  فرق دارندنظر ویژگی های انسانی با هم  ززن و مرد ا – 7

است .                                                )                      (  همان توجه به انس و دوستی با همسرباالترین هدف ازدواج در واقع  – 8 

2

:ب

""

""

آیات و احادیث   
1.  به گفته پیامبر اسالم به نزدیکان خود ، چرا اقوام و ملل پیشین دچار سقوط شدند ؟ 

2.  حدیث سلسله الذهب یا زنجیره هاي طالیی در ارتباط با کدام ذکر شریف می باشد ؟ 
3. حدیث  إنَّا مَعَاشَِر االنْبِیَآءِ أُمِرْنَا أَنْ نَُکلِّمَ النَّاسَ عَلَی َقْدِر عُُقولِهِْم   به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارد؟4. آیه  

أََفَال یََتدَبَُروَن الُْقرْآَن وَلَْو َکاَن مِنْ عِنْدِ َغْیِر اللَّهِ لَوَجَُدوا فِیهِ اخْتِلَاًفا َکثِیًرا به کدام ویژگی اعجاز محتوایی قرآن اشاره دارد ؟

به چه آیه ای معروف است ؟ «اکعون ر هم وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصلَّوهَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاهَ وَ اهللولیکم اِنِّما  »آیه شریفه .5

 چرا حضرت علی علیه السالم اعتقاد دارد انسان نباید بنده کسی مثل خودش باشد ؟ .6

 پیام مهم که از این حدیث مستفاد میشود ، بیان کنید . یکرا بهمراه  یا ترجمه آن حدیث ارزشمند ثقلین .7

2

سواالت جای خالی :پ

در احکام دخالت دادند ..... را............................................................. بی بهره شده و ناچار ......ردم و محققان از ........ماحادیث ،  نوشتندر عصر منع  – 1 

شناسایی کنید . ا ر ...............................................................................د راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا : در صورتی می توانی ( عامام علی )  – 2 

به امامان تا حدی شدت یافت که ........................................................................................... . سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت  – 3 

از برترین اعمال عصر غیبت ................................................ است . – 4 

.................. تن داد .بر خالف میل خود از جنگ با معاویه دست برداشت و به ............................................ ( حسن ) عامام  – 5 

 ....................................................... هم در به شهادت رساندن امامان معصوم نقش داشتند . ، به غیر از حاکمان بنی امیه و بنی عباس – 8  

بیان کرده است . ...........................و ختم نبوت را در حدیث  ...............................امام معصوم را در حدیث معروف  12پیامبر اسالم )ص( اسامی  - 11  

دین ( ارائه داده است . به نام .................................. یک برنامه مشترک به همه انسان ها )به علت ........................................خداوند  – 11 

................................................................................... . مقصود از آینده سبز در اعتقاد شیعه یعنی .........................................................................  - 12   

--------------------------------------------------------------------------

 : 02از  دومنمره کل نوبت                  :      61از  نمره آزمون کتبی                 : 4از  نمره قرائت
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 دهید. کوتاه به سواالت زیر پاسخ 
  

 1.5 . را نام ببرید مورد از دالیلی که بیانگر جانشینی حضرت علی )ع( و اثبات امامت ایشان پس از پیامبر است 2 .1

 1.25 کند که اسالم و قرآن از خدا نیستند و غیرالهی هستند ساده ترین راه برای اثبات حرفش چیست ؟ ادعاگر کسی ا .2

 1.25نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است ؟  .3

 1.5 مسلمانان در عصر غیبت در چه مواردی باید به فقیه مراجعه کنند ؟ .4

 1.5چرا حضرت علی ) ع ( به مالک میفرماید عیب جویان را از خود دور کن ؟  .5

 1.25 احساس حضور در پیشگاه خداوند چه نتایجی دارد ؟ .6

 1.25 انسان چه زمانی وارد مرحله مسئولیت پذیری می شود ؟ .7

 1.5 نتیجه معصوم نبودن پیامبر در انجام وظیفه دریافت و ابالغ وحی چیست ؟ .8

 در پشت برگه جواب دهید . دهید. و تشریحی کامل به سواالت زیر پاسخ 
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 1 از روش های مبارزاتی امامان معصوم علیهم السالم علیه جور و فساد حاکمان زمان خود ، به دو مورد اشاره کنید . .1 

 1شرح دهید . صر و دوره های غیبت ایشان را عبه امامت رسیدن امام مکان و زمان تولد و  .2

 1.75تفاوت مردم ساالری دینی با مردم ساالری غربی در چیست ؟  .3

 1.75 مفاهیم ذلت و انسان عزیز را تعریف کنید . .4

 1.75 کنید تفاوت های میان زن و مرد به چه جهت است ؟بیان  مثالی با .5

 1.  کلمه ولی در حدیث غدیر به معنای سرپرست است نه دوستبا دو دلیل عقلی و منطقی ثابت کنید که  .6

 1.75از کجا بدانیم به بلوغ عقلی رسیده ایم یا نه ؟ توضیح دهید که  .7

 

 
 

 

 

 "هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است                 اُفتادگی آموز اگر طالب فِیضی       "

 

 نجفی دبیر معارف اسالمی –موفق ، شاد و پیروز باشید 
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 :0,25( هر پاسخ درست  سواالت صحیح یا غلط( 

 غ  - 8    غ     – 7     غ    – 6   غ     – 5    غ    – 4     غ   – 3     غ   – 2    غ    – 1
  : 0,5فقط سوال هفت  ,520درست ( هر پاسخ آیات و احادیث ( 

 زیرا در عدالت تبعیض روا داشتند .1

 ذکر ال اله اال اهللا .2

 رشد تدریجی سطح فکر مردم .3

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی .4

 آیه والیت .5

 زیرا خداوند انسان را آزاد آفریده است .6

بهما لن تضلوا ابدا و انهما ذکر حدیث ( انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم  .7
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ) یا ترجمه آن صحیح است و یک پیام . همانطور که قران همیشگی است 

 وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است .
  0,25سواالت جاي خالی : ( هر پاسخ درست ( 

. آن بزرگواران را در 3یم/ . پشت کنندگان به صراط مستق2سلیقه شخصی/  –یک منبع مهم هدایت  .1
. 8  /منزلت -. جابر 7خود مردم/ . 6  . صلح با معاویه5. انتظار فرج و ظهور/ 4محاصره کامل قرار دادند/ 
زیر پرچم امام عصر انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان  . 9 /فطرت مشترك انسان ها 

 ( عج )
  هستند 0,25غیر از سوال دو سه شش و هفت که  0,5درست سواالت کوتاه پاسخ: ( هر پاسخ ( 

از یک جنس آفریده شده اند و بر . 3/  یک آیه مثل قران بیاورد. 2/   حدیث جابر ، ثقلین و ... –آیه والیت  .1
زیرا مردم عیب . 5/  هم احکام و مسایل فردي و هم مسایل اجتماعی. 4/  یکدیگر برتري ندارند مگر در تقوا

با . 7/  دوري از گناه و توجه به خود عالی. 6 /دارند و مدیر جامعه باید در پنهان کردن آنها بکوشدهایی 
 دین الهی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود .. 8رسیدن به سن بلوغ و دوره جوانی / 

  :0,75نمره و بقیه  1سواالت یک دو و شش سواالت تشریحی  

مبارزاتی دو امام معصوم کافی است و هر مورد نیم نمره مثل روش مبارزاتی حضرت علی ( ع اشاره به روش  .1
 ) یا روش مبارزاتی امام حسن و حسین ( ع ) و ...

  دقیقه 60زمان آزمون :  / پاسخ هامتن /  98/ نوبت دوم خرداد  یازدهمپاسخ نامه درس دینی 
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سالگی با شهادت امام یازدهم به امامت  5هجري در سامرا متولد شدند و در سن  255شعبان  15امام در   .2
هجري و دومی  329هجري تا سال  260د که اولی غیبت صغري از رسیدند . و تاکنون دو دوره غیبت داشتن

 غیبت کبري که تاکنون ادامه دارد .

مردم ساالري دینی و حکومت اسالمی بر اساس قوانین اسالم تشکیل می شود و براي سعادت اخروي و  .3
اي دنیوي کمال معنوي انسان تالش می کند اما مردم ساالري غربی براي برآوردن تمایالت و خواسته ه

 مردم تالش میکنند . 

 ذلت نقطه مقابل عزت است و به معناي تسلیم شدن و شکست پذیري است . .4
انسان عزیز کسی است که در برابر مستکبران و ظالمان و همچنین در مقابل هوي و هوس خود می ایستد 
مقاومت می کند و تسلیم نمی شود و زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را حقیر و کوچک کند نمی 

 رود . 

هاده است تا هر کدام از آن ها به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم بر عهده  هر یک از زن و مرد ن .5
بتوانند در زندگی مشترك و خانوادگی نقش هاي خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانواده متعادل را پدید 
آورند مثال توانمندي عاطفی باالي زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان براي آن است که زن با محبت مادري 

 آور خانواده باشد .فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن نان 

اوال همه مردم از رابطه خویشاوندي و دوستی حضرت علی ( ع ) و پیامبر آگاه بودند و ثانیا خیلی بعید است  .6
که پیامبر اسالو در آن گرماي عربستان و آن جمعیت زیاد را بخاطر اعالم دوستی خود و حضرت علی ( ع ) 

 شینی و سرپرستی اما اسالمی مطرح بوده است .، پس حتما ماجراي مهمی مثل اعالم جانمتوقف کند 

بلوغ عقلی یکسري ویژگی ها دارد و اگر فردي این ویژگی ها را در خود مشاهده کرد می تواند بفهمد که به  .7
بلوغ عقلی رسیده است . از جمله : جوان در می یابد که باید زندگی را بسیار جدي بگیرد و براي آینده اش 

ه به داشتن شغل و پیدا کردن کار ، فکر کردن درباره ویژگی هاي همسر ، تنظیم برنامه ریزي کند . توج
 خرج و هزینه خود و دوري از بی برنامه بودن از نشانه هاي بلوغ عقلی است .
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