بسمه تعالی
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
اداره آموزش و پرورش استان زنجان
دبیرستانهای ناحیه دو شهرستان زنجان
مدت امتحان ۵۷ :دقیقه
نام درس  :دین و زندگی پایه یازدهم نوبت اول
تاریخ امتحان ۸۹/۱۱/۳ :
(صفحه )۱
نام و نام خانوادگی :
۱

خداوند همه موجودات را هدایت می کند ودر این راه از شیوه ای یکسان برای همه موجودات بهره می گیرد.
غ
ص

۱/۵۷

۲

حضرت رسول (ص) با متجاوزان حقوق مردم  ،در صورتی که در مقام بالاتری بودند  ،با مصلحت اندیشی
غ
ص
برخورد می کرد .

۱/۵۷

۳
۴
۵

۶

۷

۸

۹

دادو ستد کردن یک نیاز  ................است  ،اما شیوه و چگونگی دادوستد یک نیاز  .......................است .
۱/۷

دعوت به مبارزه از طرف خداوند برای آوردن یک سوره همانند یک سوره از سوره های قرآن کریم......................
خوانده می شود .
پیامبر اکرم (ص) به فرمان خداوند  ،با تعیین جانشین به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود
 ،به شکل  ........................فرمان داده است .
به ترتیب (چرایی زندگی ) و (چگونگی حیات ) را در کدام گزینه می توان یافت ؟
الف ) شناخت هدف زندگی – درک آینده خویش
ب) کشف راه درست زندگی  -درک آینده خویش
ج) شناخت هدف زندگی  -کشف راه درست زندگی
د) کشف راه درست زندگی  -شناخت هدف زندگی
دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی کدامند ؟
الف) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام – ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
ب) رساندن وحی به مردم – ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی
ج) رساندن وحی به مردم  -ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
د) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام  -ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی

۱/۵۷
۱/۵۷

۱/۵۷

۱/۵۷

محدودیت عمر آدمی در تجربه راه های پیشنهادی گوناگون سبب می شود که پاسخ سوال های اساسی  ،کدام

ویژگی را داشته باشد؟

۱/۷

هر کدام از موارد (امنیت) ؛ ( شیوه دادو ستد) و ( تشکیل خانواده) بیانگر کدام دسته از نیازهای انسان است ؟
۱/۵۷

به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدامیک از جنبه های اعجازمحتوایی قرآن کریم اشاره دارد؟
۱1
الف) قرآن کریم به نکاتی اشاره می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بوده و بعدها به مرور توسط
دانشمندان کشف گردید.
ب) قرآن کریم از موضوعاتی همچون عدالت خواهی  ،علم دوستی و معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن
گفته است .
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۱/۷

(صفحه )۵
۱۱

کلمه شیعه در لغت و در اصطلاح دینی به چه معناست ؟
۱/۵۷

جملات زیر را کامل کنید.
۱۲
پیامبر اکرم (ص)  ،حضرت علی (ع) را در حضور جابربن عبدالله انصاری اینگونه معرفی کرده اند :
ب) راسخ ترین شما در.........................
الف ) وفادارترین شما در.............................
۱۳

۱۴

۱۵

ظهور نهضت های علمی و فرهنگی در جوامعی نظیر ایران ،عراق و شام به علت وجود کدام عامل از عوامل
ختم نبوت می باشد ؟

فرستادن پیامبران متعدد دریافت می شود ؟

۱

ی الْ ِإسْلَامُ عَلى خَمْسٍ :عَلَی الصَِّلَاةِ َو الزَِّکَاةِ َو الْحَجِِّ وَ الصَِّوْمِ وَ الْوِلَایَةِ) چه
از دقت در حدیث شریف (بُنِ َ
مفهومی دریافت می شود ؟

دو نمونه عملی از تلاش های پیامبر اکرم (ص) برای برقراری عدالت و برابری در جامعه آن روز حجاز بیان
۱۷
کنید.

۱

۱

۱

به چه دلیل تنها خداوند می تواند فرد شایسته مقام امامت  ،پس از پیامبر را به مردم معرفی نماید؟
۱

برای قوانین تنظیم کننده در اسلام که به مقررات اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است یک مثال ذکر
۱۹
کنید.
۲1

۱/۷

کدامیک از علل از دقت در حدیث شریف (:إنّا مَعاشِرَ الأنبيا ِء اُمِرنا أن نُکلِِّ َم النِّاسَ على قَدرِ عُقولِهِم )

طبق فرموده امام خمینی (ره) کوتاه کردن دست خیانت ابر قدرت ها از ممالک اسلامی و خزاین آنها در گرو
۱۶
چیست ؟

۱۸

۱

۱

ن الْخاسِرینَ﴾ چه
با دقت در آیه شریفه ﴿ َو مَنْ یَبْ َتغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دینا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِ َ
پیامی دریافت می شود ؟

هر کدام از موارد زیر مربوط به عصمت در کدامیک از مسولیت های مهم پیامبران می باشد ؟
۲۱
الف) جلب اعتماد مردم به دین الهی :
ب) هموار کردن راه امکان هدایت :
ج) شایستگی سرمشق قرار گرفتن پیامبران :
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۱

۱

( صفحه ) ۳
۲۲

آیه ولایت به کدامیک از ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان  ،بعد از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند ؟
۱

رسول خدا در مواجه با مشرکی که در بحبوحه جنگ خواست تا در مورد حقیقت اسلام مطالبی بداند ،
۲۳
خطاب به یارانش چه فرمودند ؟

۲۴

دو ویژگی در وجود انسان  ،سبب تمایز بنیادین شیوه هدایت او با سایر مخلوقات می شود .آن دو را نام
ببرید.

کدامیک از عوامل ختم نبوت سبب شده که جامعه بعد از پیامبر اکرم(ص) کمبودی از جهت رهبری و
 ۲۵هدایت نداشته باشد؟
۲۶

۲۷

۱

۱

۱

ی الْ ِإسْلَامُ عَلى خَمْسٍ :عَلَی الصَِّلَاةِ َو الزَِّکَاةِ َو الْحَجِِّ وَ الصَِّوْمِ وَ الْوِلَایَةِ) چه
از دقت در حدیث شریف (بُنِ َ
مفهومی دریافت می شود ؟

۱

طبق روایت نقل شده از حضرت علی (ع) حقیقت اعمال گروهی که بیش از حق خود از بیت المال برداشته
۱

اند چیست ؟
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پاسخنامه سوالات امتحان دین و زندگی نوبت اول پایه یازدهم
-۱جواب گزینه غلط است.
 -۵جواب گزینه غلط است.
-۳ثابت  -متغیر
 -۴تحدی
 -۷امامت
 -۶گزینه ج
 -۵گزینه الف
 -۹کاملا درست و قابل اعتماد باشد.
 -۸ثابت – متغیر  -ثابت
 -۱۱الف) ذکر نکات علمی بی سابقه ب ) تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
 -۱۱در لغت به معنای پیرو است و در اصطلاح به مسلمانی گفته می شود که به فرمان خدا و پیامبر  ،علی (ع) را جانشین پیامبر می
داند و از او پیروی می کند .
 -۱۵الف) پیمان با خدا – ب) انجام فرمان خدا
 -۱۳آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی
 -۱۴رشد تدریجی سطح فکر و اندیشه مردم
 -۱۷اجرای قوانین و احکام در سایه ولایت الهی دارای اهمیت است .
 -۱۶اجتماع در سایه پرچم توحید و تعالیم اسلامی
 -۱۵الف) آن حضرت بیت المال را میان مسلمانان به تساوی تقسیم می کرد و فرقی میان عرب و غیر عرب نمی گذاشت .
ب)در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد .
 -۱۹یکی از ویژگی های امام عصمت می باشد و البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست ؛ بنابراین همانگونه که پیامبر از
جانب خدا تعیین می شود  ،تنها خداست که می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی و به مردم بشناساند.
 -۱۸مثلا روزه ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است  ،اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد  ،بر او حرام می شود .
 -۵۱اختیار کردن هر دینی جز دین اسلام  ،عدم پذیرش از جانب خداوند و زیان کار بودن در آخرت را به دنبال دارد.
 -۵۱الف) عصمت در تعلیم وتبیین دین ب) دریافت و ابلاغ وحی ج) اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسلامی
 -۵۵همانا ایمان آورندگانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند .
 -۵۳فرمود  :او در پناه اسلام است تا کلام خدا را بشنود ؛ اگراسلام را پذیرفت  ،او هم برادر دینی شماست و اگر نپذیرفت اورا به جایی
که احساس امنیت می کند  ،برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید .
 -۵۴الف) توانایی تعقل و تفکر – ب) قدرت اختیار و انتخاب
 -۵۷وجود امام معصوم پس از پیامبر
 -۵۶اجرای قوانین و احکام در سایه ولایت الهی دارای اهمیت است .
 - ۵۵اینان در حقیقت ننگ دنیا و آخرت را خریده اند.
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