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مدّت امتحان 70 :دقیقه

امتحان نوبت اول درس دین و زندگی-پایه یازدهم تجربی

نام دبیر:

..................

تعداد صفحه3:
بارم

 -1آیه زیر را تکمیل کرده و به سوال زیر پاسخ دهید؟
"

" . ........................

........................ ........................

1

دراین آیه به کدام ویژگی اهل بیت اشاره است؟ -2هریک از موارد زیر ناظر بر کدام یک از ویژگی های قرآن کریم است؟
".

" -1-2

1

"

" -2-2

-------------- ..........0----------------------------------------------------........................
فرمایش امام سجاد(ع) به کدام یک از نیازهای برتر اشاره دارد؟
 -3این
0/5

که مرا برای آن آفریدی".
"خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده
------------------------------------

 -4با تدبر در آیه والیت ،در خصوص تعیین جانشین چه نکته ای قابل استنباط است؟

0/5

 -6در هر یک از سؤاالت زیر ،گزینه صحیح را انتخاب کنید.

0/5

 -6-1با توجه به توسعه جوامع و تنوع مسائل ،راه حل دین اسالم برای اجرای احکام الهی در زمان بعد از وفات پیامبر
چیست؟
ب) تداوم رسالت در شکل امامت

الف) رجوع به قرآن کریم

د) تداوم رسالت در شکل سلطنت

ج) تداوم رسالت در شکل خالفت

 -6-2پیامبر حدیث زیر را در چه سالی و در کدام مراسم بیان فرمودند؟
"همانا این نوجوان برادر من ،وصی و جانشین من است".
الف) در سال سوم بعثت در مراسم االنذار
ج) در سال دهم هجری و در مراسم یوم االنذار

ب) در سال سوم بعثت و در مراسم حجه الوداع
د) در سال دهم هجری و در مراسم حجه الوداع
ادامه سؤاالت در صفحه 2

نمره با عدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبیر:

نمره تجدید نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبیر :

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

محل درج ریز نمرات مصحح

 -5یک پیام از حدیث ثقلین بنویسید؟

0/5

ادامه سؤاالت نوبت اول درس دین و زندگی -پایه یازدهم تجربی

دی ماه 1398

صفحه)2( :
بارم

 -7صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.

1
 -7-1عدم تعارض و ناسازگاری بین آیات قرآن نشان از جامعیت این کتاب آسمانی دارد.
 -7-2اعجاز محتوایی قرآن ،برای کسانی که زبان قرآن را نمیدانند و از ترجمه استفاده می کنند نیز قابل فهم است.
 -7-3حضرت زهرا(س) جزء اهل بیت و عهده دار امامت است؛ اما چون دارای عصمت است پیروی مسلمانان از کالم و رفتار
ایشان واجب است.
 -7-4حدیث "تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست" مشهور به حدیث غدیر
است.
 -8جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -8-1با کنار هم قرار گرفتن  ..............و  ...............می توان به پاسخ سوالهای اساسی دست یافت.

2/5

 -8-2اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد امکان  ...........در تعالیم الهی پیدا میشود و ..............
مردم به دین از دست می رود.
محل درج ریز نمرات مصحح

 -8-3علی(ع) اولین  ..............به خدا و وفادارترین شما در  ...........با خدا بود.
 -8-4امام باقر(ع) می فرمایند :خداوند آنچه را که امت تا  ..............به آن احتیاج دارد در قرآن آورده و بر
رسولش نازل کرده است .این موضوع ناظر بر ویژگی  ..................قرآن است.
 -8-5نیاز به عدالت و شیوه داد و ستد به ترتیب جزء نیازهای  ................و  ...............می باشد.
 -9جمالت سمت راست را به جمالت مرتبط سمت چپ وصل کنید (سه مورد اضافی است).
-1نماز
الف) از عوامل ختم نبوت
-2رشد تدریجی سطح فرهنگ مردم
ب) رسایی تعبیرات
-3تحریف تعلیمات پیامبران پیشین
ج) مهم ترین پایه اسالم
-4حفظ قرآن کریم از تحریف
د) ابتدایی بودن سطح فرهنگ
-5اعجاز معنوی قرآن
-6والیت
-7اعجاز لفظی قرآن
 -10به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

1

2/5

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

 -1-10دین به چه معناست؟
 -2-10تداوم دعوت انبیاء سبب تحقق چه امری شد؟
 -3-10شیعه به چه معناست؟
 -4-10معجزه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خدا برای همه زمانها پیامبر باشد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
 -5-10طاغوت چیست؟
ادامه در صفحه 3
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ادامه سؤاالت نوبت اول درس دین و زندگی -پایه یازدهم تجربی

دی ماه 1398

صفحه)3( :
بارم

 -11والیت معنوی چیست و چگونه انجام می گیرد؟

1

 -12کدام نیاز از نیازهای انسان خود را در قالب سوال "چگونه زیستن" نشان می دهد؟ توضیح دهید؟

" -13تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت" یکی از جنبه های اعجاز قرآن است .این مطلب را شرح دهید؟

1

1

محل درج ریز نمرات مصحح

 -14از ابعاد و ویژگی رهبری رسول خدا(ص) "محبت و مدارا با مردم" را بررسی کنید؟

1

 -15یکی از ویژگی های دین اسالم "وجود قوانین تنظیم کننده" است .این ویژگی را توضیح دهید؟

1

طراح سؤال :فخرالدین عباسی

جمع بارم
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16

بسمه تعالی

تاریخ امتحان :

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

1398 / 10/

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2زنجان
طراح سوال :فخرالدین عباسی

پاسخنامه سؤاالت نوبت اول درس دین و زندگی-پایه یازدهم تجربی

دي ماه 1398

صفحه1
-عصمت ائمه اطهار

1نمره

-1
-2
 -2-1انسجام درونی و عدم وجود تعارض در آیات قرآن 1نمره
 -2-2تحدی 1نمره
 -3شناخت هدف زندگی 0/5نمره
 -4مردم با چشم خود والیت حضرت علیع را ببینند و از زبان پیامبرص بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد0/5 .نمره
 -5باید از هر دو یادگار پیامبرص یعنی قرآن و اهل بیتع پیروی کرد0/5 .نمره
د) در سال دهم هجری و در مراسم حجه الوداع 0/5نمره
 -6ب) تداوم رسالت در شکل امامت

صفحه2
-7
 -4-7غلط(حدیث منزلت صحیح است) 1نمره
 -3-7غلط(عهده دار امامت نیست)
 -2-7صحیح
 -7-1صحیح
-8
 -3-8ایمان آورنده  -پیمان
 -2-8انحراف  -اعتماد¬
 -8-1عقل و وحی
2/5نمره
 -5-8ثابت و متغیر
 -8-4روز قیامت – جامعیت و همه جانبه بودن قرآن
-9
-4حفظ قرآن کریم از تحریف
الف) از عوامل ختم نبوت
-7اعجاز لفظی قرآن
ب) رسایی تعبیرات
-6والیت
ج) مهم ترین پایه اسالم
د) ابتدایی بودن سطح فرهنگ -3تحریف تعلیمات پیامبران پیشین 1نمره
-10
 -10-1دین یعنی راه و روش.
-10-2دوام حکومت پس از خود به شکل امامت.
 -10-3پیرو.
 -10-4معجزه باید هم برای مردم زمان خودش و هم برای آیندگان فوق بشری باشد.
2/5نمره
 -10-5کسانی که فرمان و قانونشان الهی نیست.

صفحه3
 -11والیت معنوی یعنی سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها – پیامبرص به اذن الهی می تواند در عالم خلقت تصرف نماید1 .نمره
 -12کشف راه درست زندگی – فرصت یک باره زندگی تکرار نشدنی است و الزم است مطمئن ترین راه زندگی انتخاب گردد1 .نمره
 -13مجموعه ای از افکار و عقاید و آداب و رسوم در هر زمانی موجود هست که معموال مردم از آن تأثیر می پذیرند در حالیکه قرآن کریم نه تنها از
این موارد تأثیر نپذیرفته است بلکه با طرح عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت و حقوق به اصالح جامعه پرداخته است1 .نمره
 -14مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه می بردند .هر کس به خانه آن حضرت می رفت به او احترام می
گذاشت و ....ص1 77نمره
 -15این قوانین به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است .مانند فرمایش پیامبرص که فرموده اند :اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن
مخالف است .که این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند .مانند حرام شدن روزه بر شخصی که روزه
برایش ضرر دارد1 .نمره
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