نام درس :دین و زندگی2

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :زینب صلح جو

تاریخ امتحان1400/10/04 :
ساعت امتحان 10 :00 :صبح/عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

مدت امتحان  60 :دقیقه

آزمون پایان نوبت اول سال تحصيلی 1400 -1401

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

نمره به حروف:

الف

.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9
ب

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

با تدبر در ایات و احادیث به سواالت زیر پاسخ دهید:

5/5

بر اساس آیه "یا ایها الذین امنوا استجیبوا هلل و للرسول  "...شرط واقعی ایمان چیست؟
بر اساس ایه ابالغ(تبلیغ) پاسخ دهید:
الف) مهمترین پیام این ایه در روز غدیر چه بود؟
ب) اهمیت این پیام تا چه اندازه بود؟
بر اساس حدیث امام کاظم علیه السالم میزان پذیرش دین چیست؟
آیه " والسما بنیناها باید و انا لموسعون"بیانگر کدام نکته علمی در قران است؟
حدیث " ان معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم" به کدام علل تجدید نبوت اشاره دارد؟
" انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا "
الف) رجس به چه معناست؟
ب) اهل بیت یا اولوا االمر شامل چه کسانی میشوند؟
"انی تارک فیکم الثقلین .............و  ............ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا "
الف) حدیث را کامل کنید.
ب) علت گمراهی و عقب ماندگی مسلمانان چیست؟
بر اساس آیه" انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون"
ویژگی خاص امیرالمومنین ع در این ایه چیست؟
با توجه به آیه" اهلل اعلم حیث یجعل رسالته "دو ویژگی خاص معصومین ع را نام ببرید.
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
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 .11با کنار هم قرار گرفتن  .............و وحی .میتوان به پاسخ سواالت بنیادین دست یافت.
 .11حضرت زهرا س ،جزئ امامان از اهل بیت ع است و اطاعت از ایشان بر همگان  .........است.
پ

گزینه درست و غلط را مشخص کنید:
 .12حدیث جابر بیانگر جانشینی امام علی ع و خاتمیت پیامبر ص است.
 .13اسان ترین راه غیر الهی نشان دادن اسالم و قران توجه به قرآن است.
 .14الزمه ماندگاری یک پیام ،تبلیغ مستمر آن است .درست غلط
درست غلط
 .15منشا دین واحد فطرت مشترک انسانهاست.

1

درست
درست

غلط
غلط

صفحه  1از 2
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اصطالحات زیر را تعریف کنید:

ت
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 .16دین واحد:
 .17طاغوت:
 .18والیت معنوی:
ث

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
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 .19اولین و برترین حافظ و کاتب قرآن کریم کیست؟
 .21کدامیک از نیازهای بنیادین از همه مهمتر است؟
 .21مهمترین اقدام عملی مسلمانان برای قدرشناسی از زحمات پیامبر ص چیست؟
 .22هریک از موارد زیر به کدام سیره پیامبر ص در رهبری جامعه اشاره دارد:
الف :امام علی ع :پیامبر ص یک طبیب سیار بود ...او با داردوهای خویش بیماران غفلتت زده را درمتان
میکرد:
ب :از مهم ترین اهداف اجتماعی حکومت همه پیامبران که همه افتراد جامعته را در یتک ستطا قترار
میدادند:
 .23دو مسولیت مهم پیامبر ص که بعد از ایشان نیز توسط امامان قابل اجرا بود را نام ببرید.
 .24قرآن ازکدام بخش فرهنگ جاهلیت تاثیر نگرفته است؟
ج

3

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:
 .25نیازهای متغیر را با یک مثال توضیا دهید.
 .26مفهوم آیه " و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه"...را بنویسید.
 .27از نظر امام باقر ع کدامیک از پایه های اسالم از همه مهمتر است؟ چرا؟
صفحه  2از 2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :زینب صلح جو

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ امتحان1400/10/04 :

سؤاالت پایان نوبت اول سال تحصیلي 1400-1401

ساعت امتحان 10:00 :صبح /عصر
مدت امتحان60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الف

محل مهر یا امضاء مدیر

با تدبر در ایات و احادیث به سواالت زیر پاسخ دهید5/5 :

1

اجابت کردن دعوت خدا و رسول است .

2

الف) اعالم جانشینی حضرت علی ع
ب) به اندازه ی اهمیت رسالت  ۲۳ساله پیامبر ص

3

معرفت بیشتر بر اساس تعقل برتر

4

انبساط جهان

5

رشد تدریجی سطح فکر مردم

6

الف)پلیدی و ناپاکی
ب)افراد خاصی از خانواده پیامبرص که مقام عصمت دارند

7

الف) کتاب اهلل -عترتی(اهل بیتی)
ب) بهره بردن از یکی از دو یادگار پیامبرص در حالیکه هیچ کدام بدون دیگری موجب سعادت نمی شوند

8

امام علی ع ولی و سرپرست مسلمانان معرفی شده است

9

علم و عصمت
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید0/5:

ب
10

عقل

11

واجب
گزینه درست و غلط را مشخص کنید1/5:

پ
12

غ

13

غ

14

ص

15

ص

ت

اصطالحات زیر را تعریف کنید1/5:

16

به سبب ویژگیهای فطری مشترک ،خداوند یک برنامه کلی به انسانها ارزانی داشته و آنها را به هدف مشترکی کهه
در خلقت شان قرار داده است برساند ،آن برنامه اسالم است.

17

کسانی که مردم فرمان میدهند و قانونگذاری میکنند در حالی که فرمان و قانون شهان نشهات گرفتهه از فرمهان
الهی نیست.

18

پیامبرص با انجام وظایف بندگی و در مسیر قرب الهی ،به مرتبهای از کمال نائل شد که می توانست عهالم ییهب و
ماورای طبیعت را مشاهده کرده و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید .ایشان با استفاده از این قدرت و والیت
دلهای آماده را نیز هدایت می کند.
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید4/5:

ث
19

حضرت علی ع

20

کشف راه درست زندگی

21

حفظ اتحاد و همدلی بین مسلمانان

22

الف) سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم
ب) تالش برای برقراری عدالت و برابری

23

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن(مرجعیت دینی) -اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی (والیت ظاهری)

24

قرآن کریم از آن بخش از فرهنگ مردم حجاز که آمیختهای ازعقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شهرک آلهود
بود تاثیر نپذیرفت.

ج

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید3:

25

دسته از نیازها هستند که از درون نیازهای ثابت پدید می آیند .مثال داد و ستد یک نیاز ثابت است و قرآن برای آن
یک قاعده و اصل ثابت دارد(احل اهلل البیع و حرم الربا) .اما شیوه داد و ستد ممکن است در هر زمانی تغییهر کنهد.
مثالً زمانی با اسکناس و زمانی با کاال.در هر یک از این موارد ربا شکل خاصی پیدا میکند که بایهد تشهخی داده
شود .این شکل های خاص نیازهای متغیرما هستند که فقها بر اساس آن اصل ثابهت ،در ههر دوره ای آن را معهین
می کنند.

26

تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برسهاند اسهالم اسهت و اگهر کسهی دینهی جهز اسهالم را
بپذیرد به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

27

والیت -زیرا اسالم یک دین کامال اجتماعی است و تا آنجا که مقدور بوده حتی به احکام فردی هم جنبه اجتماعی
داده است(نماز جماعت).پس رسیدن به اهداف بزرگ اجتماعی اسالم ،بدون وجود یک نظام حکومتی سهالم میسهر
نیست.لذا اجرای قوانین فردی هم ،بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :زینب صلح جو

امضاء:
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