نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :معارف 2

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :آقای بیاتی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1044 -1041

ردﻳﻒ

اﻟﻒ

تاریخ امتحان0044/04 / 40 :
ساعت امتحان 00 : 44 :صبح /عصر
مدت امتحان  04 :دقیقه

ﺳﺆال

آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ

ﺑﺎرم
2/75

1

ﺑﺎ تدﺑر در آﻳه ( ﻳﺎ اﻳهﺎﻟذﻳن امنوا اﺳتجیبواهلل وﻟلرﺳول اذادعﺎکم ﻟمﺎ ﻳحییکم)اکسیر ﺣیﺎت روح ﺑشر چیست ؟

5/5

2

ﺑﺎتوجه ﺑه عبﺎرت شرﻳفه (و هوفی االخره من اﻟخﺎﺳرﻳن ) چه کسی در آخرت از زﻳﺎن کﺎران اﺳت ؟

5/5

3

آﻳه شرﻳفه ( افال ﻳتدﺑرون اﻟقران و ﻟوکﺎن من عند غیر اهلل  ).........ﺑه کدام ﻳک از جنبه هﺎی اعجﺎز محتواﻳی قرآن

5/5

اشﺎره دارد ؟
4

از آﻳه شرﻳفه ( اﻟم تراﻟی اﻟذﻳن ﻳزعمون انهم آمنوا ﺑمﺎ انزل اﻟیک  ).........کدام ﻳک از دالﻳل

5/5

ضرورت تشکیل ﺣکومت اﺳالمی اﺳتنبﺎط میشود ؟
7

آﻳه شرﻳفه را کﺎمل کنید (انمﺎ وﻟیکم اهلل و  ........واﻟذﻳن .........اﻟذﻳن ﻳقیمون اﻟصاله و ﻳوتون

0/77

اﻟزکﺎه و هم .............
ب

عبﺎرات و مفﺎهیم

6

درﺳتی ﻳﺎ نﺎدرﺳتی جملههﺎی زﻳر را ﺑﺎ )ص /غ( مشخﺺ کنید.

2/77
1

اﻟﻒ( از نظر پیامبر اسالم (ص) حضرت علی (ع) راسخ ترین شما در انجام فرمان نزد خداست ( )
ب( حضرت علی (ع)از همان آغاز مطابق سیره و روش پیامبر و خلفای گذشته برقراری عداﻟت را سرﻟوحه کار خود قرار داد ) (
ج(امیر اﻟمومنین (ع) ده سال قبل از بعثت پیابر در خانه کعبه بدنیا آمد ) (
د(دانش حضرت علی (ع) متصل به دانش پیامبر (ص) بود هر دو در علم خود معصوم بودند ) (
7

جﺎهﺎی خﺎﻟی را ﺑﺎ کلمﺎت منﺎﺳﺐ تکمیل کنید.
اﻟﻒ( رفتار رسول خدا با مردم به قدری  ..................بود که مردم ایشان را ...............مهربان خود میدانستند
ب( حدیث ........................با آیه ی اطاعت ارتباط مفهومی دارد
ج( اوﻟین و معتبر ترین مرجع دینی برای فهم آیات اﻟهی  .............و ............ ..پیامبر (ص)است
د) پ ذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورات وی بر مسلمانان ..............است
ه)با تدبر در آیات قرآنی نظریه انبساط جهان به عنوان یکی از جنبه های اعجاز ................اشاره شده است
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ردﻳﻒ
ج
8

ﺑﺎرم

ﺳﺆال

1

کشﻒ ارتبﺎط
مشخﺺ کنید هر ﻳک از عبﺎرتهﺎی ﺳتون »اﻟﻒ« ﺑﺎ کدامﻳک از عبﺎرتهﺎی ﺳتون »ب« در ارتبﺎط اﺳت؟

1

(هرشمﺎره ﺑﺎ دو مورد در ارتبﺎط هست )
ب

اﻟﻒ
)1اعجاز ﻟفظی
)2اعجاز محتوایی

د
9

اﻟﻒ) ساختار موزون کلمات
ب)آشنا بودن به زبان عربی
ج)فقط استفاده از ترجمه ها
د)جامعیت وهمه جانبه بودن

ﺳﺆاالت ﮔزﻳنهای

0/77

اﻟﻒ( در آﻳه شرﻳفه ی قرآن رنج چه کسﺎنی ﺑرای پیﺎمبر ﺳخت ودشوار اﺳت ؟

0/77

 (2مومنان

 (1مسلمانان

ب( خداوند پﺎﺳخ ﺑه کدام نیﺎزهﺎرا در جهﺎن خلقت آمﺎده نموده اﺳت ؟
(2طبیعی و غریزی

(1بنیادین

ج( دعﺎی امﺎم ﺳجﺎد پیوﺳته اﻳن ﺑود که خداوند اﻳﺎم زندﮔی اش را ﺑه چیزی اختصﺎص دهد؟
 (1شناخت هدف زندگی

ردﻳﻒ

ﺳﺆال

ه
15

 (2درک آینده ی خویش

اﺻﻄالﺣﺎت زﻳر را تﻌرﻳﻒ کنید
اﻟﻒ( فﻄرت :

ب(والﻳت ظﺎهری :

ج)ذﻟول :
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ﺑﺎرم
2

ﺳﺆال

ﺑﺎرم

ردﻳﻒ

ﺑه اﺻﻄالﺣﺎت زﻳر پﺎﺳخ کوتﺎه دهید.

2/75

11

خداوند چگونه ﺣجت را ﺑر انسﺎن تمﺎم کرد ؟

5/25

12

در ﺣدﻳﺚ ثقلین (همراه همیشگی )هم چه چیزهﺎﻳی اﺳت ؟تمسک ﺑه آنهﺎ چه ثمره ای دارد ؟

0/77

13

واکنش (مردم) و پیﺎمبر(ص) پس از ﺑﺎ خبر شدن از محتوای آﻳه والﻳت چه ﺑود ؟

0/77

11

الزمه مﺎندﮔﺎری و اﺳتقرار ﻳک پیﺎم چیست ؟

5/5

17

دومورد از عوامل ختم نبوت را نﺎم ﺑبرﻳد؟

5/5

ردﻳﻒ

ﺳﺆال

ﺑﺎرم

ز

ﺑرای ﺳﺆاالت زﻳر پﺎﺳخ تشرﻳحی ﺑنوﻳسید.

1
1

16

مراﺣل درﻳﺎفت آﻳﺎت اﻟهی از پیﺎمبر ﮔرامی اﺳالم توﺳط عبداهلل مسﻌود راﺑنوﻳسید ؟

17

تﺎثیر نﺎپذﻳری از دوران جﺎهلیت را ﺑﺎ اشﺎره ﺑه تﻌرﻳﻒ فرهنگ توضیح دهید ؟

1/27

11

ﺑﺎ تدﺑر در ﺳوره ی واﻟﻌصر توضیح دهید که چرا خداوند ﺑه زمﺎن و عصر قسم خورده اﺳت ؟وچه کسﺎنی دچﺎر خسران

1/77

نمیشوند؟

جمﻊ ﺑﺎرم
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