نام درس :دین و زندگی 2

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم؛ کلیه رشتهها

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان1311/16 /60 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

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

ساعت امتحان 60 : 66 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام دبیر :یونس علیزاده

نمره به حروف:

مدت امتحان  06. :دقیقه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر
ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

بارم

سؤاالت
درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید( :ص  /غ)

الف) محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و تعالیم ایشان در برخی احکام فرعی با یکدیگر تفاوت داشته است(.

1

ب) رسایی تعبیرات با وجود اختصار ،از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است(.

)

)

1

ج) قرآن کریم احکام فردی متعددی را بیان می کند که اجرای آن ها نیازمند تشکیل حکومت است .مانند خمس و زکات(

)

د) با ختم نبوت و وجود کتاب قرآن که آخرین کتاب آسمانی است .مسئولیت های سه گانه رسول خدا(ص) پایان می پذیرد(.

)

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) همه انسان ها  ..........................مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند.
ب) بر اساس روایات معصومین ،اسالم  ................استوار است که مهمترین آنها  ..................است.
2

ج) در آخرین حج پیامبر(ص) که به  ..................مشهور است .حدود ......................نفر شرکت کردند.

2

د) ساختر زیبا و  ..................و دلنشین کلمه ها و جمله ها و ........................و  .......................با وجود اختصار سبب شده
بود که سران مشرکان ،مردم را از شنیدن قرآن منع کنند
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 )1خداوند چگونه نهایت عجز و ناتوانی شکاکان قرآن را به رخ می کشد؟

3

الف) آوردن کتابی مانند قرآن

ب) با اعجاز محتوایی قرآن

ج) باآوردن یک سوره مانند قرآن

د) با آوردن ده سوره مانند قرآن

 )2کدام گزینه دلیل معصوم بودن پیامبر (ص) در خصوص دریافت و ابالغ وحی را نشان می دهد؟
الف) اعتماد مردم به دین

ب) عدم انحراف در تعالیم دین

ج) هدف داری جهان خلقت

د) امکان هدایت و رسیدن درست دین به مردم

 )3پیامبر گرامی اسالم (ع) کدام حدیث را به طور مکرر و مخصوصاً در روز های آخر عمر خود فرمودند و چه مطلبی را
می خواستند به امّت خویش تفهیم کنند؟
صفحه ی  1از2
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2

ردیف

بارم

سؤاالت
الف) ثقلین _ تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه می شوند.
ب) منزلت _ با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ،سخن و عمل آنان معیار و مالک است.
ج) ثقلین _ با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ،سخن و عمل آنان معیار و مالک است.
د) منزلت _ تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.
 )4رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن ،مانند «دانش و فرهنگ» از ..............
ب) نیاز های متغییر

الف) عوامل ختم نبوت

د) رشد تدریجی سطح فکر مردم

ج) علل فرستادن پیامبران متعدد

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد .آن ها را با ذکر مثال تعریف کنید.
4

ب) آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم چیست؟

2

ج) در چه صورت دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از آنان سلب می شود؟
د) دین به چه معناست؟
اصطالحات زیر را تعریف کنید.

الف) فطرت:
5

3

ب) تحدی:
ج) طاغوت:
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

الف) رفتار پیامبر اکرم (ص) با مردم و مردم نسبت به پیامبر چگونه بود؟
ب) معجزه آخرین پیامبر الهی باید چه ویژگی های داشته باشد.؟

6

ج) والیت معنوی چیست و چگونه انجام می پذیرد؟

6

د) آیه ی شریفه « إِنَّمَا وَلِیَُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِین آمَنُوا الَّذِین یُقِیمُون الصََّلاة وَیُؤْتُون الزَّکاة وَ  »..............را تکمیل
کنید و بگویید در آن چه موضوعی مشخص شده است؟
ه) دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را بیان کنید.
صفحه ی  2از2

جمع بارم  10 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبیر :یونس علیزاده

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

کلید

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی 0311-0011

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان0311/01 / 10 :
مدت امتحان01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) ص
1

ب) غ( از اجاز لفظی قرآن کریم است)
ج) غ ( احکام اجتماعی مانند خمس و زکات نیازمند تشکیل حکومت است)
د) غ ( دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین و والیت و حکومت» تداوم می یابد)

2
3

الف) فضیلت های اخالقی

ب) پنج پایه – والیت

ج) حجة الوداع(حجة البالغ) –  121هزار نفر

د) آهنگ موزون _ شیرینی بیان _ رسایی تعبیرات

 )1ج

 )3الف

 )2د

 )4ج

ال ف) نیازهای ثابت :مانند امنیت ،عدالت ،داد و ستد و ....این نیازها همواره برای بشر وجود داشته و از بین نمی رود و
اسالم برای تامین هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد
نیازهای متغیر :که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند .مانند اینکه در شیوه های مختلف داد و ستد ،ربا شکل
4

خاصی پیدا می کند.
ب) آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است.
ج) اگر پیامبری در دریافت و ابالغ آن معصوم نباشد.
د) دین به معنی راه و روش است.
الف) فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است .وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم ،منظور آفرینش خاص انسان و
ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با این ویژگی های خاص شناخته می شوند.
ب) خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند .این

5

دعوت به مبارزه را تح دی می گویند و خداوند تاکید می کند که هیچ گاه ،هیچ کس نمی تواند در این مبارزه پیروز شود و
همانند قرآن را بیاورد.
ج) کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند ،درحالی که فرمان و قانون شان نشئت گرفته از فرمان
الهی نیست ،طاغوت نامیده می شوند.
الف) رفتار رسول خدا بامردم به قدری محبت آمیز بود که مردم،ایشان را پدر مهربان خود می دانستند ودر سختی ها به
ایشان پناه می بردند.
ب) باید به گونه ای باشد – 1 :مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق بشری بدانند  -2 .آیندگان
هم معجزه بودن آن را تایید کنند.

6

ج) سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست – رسول خدا با انجام وظایف عبودیت و بندگی در مسیر قرب الهی به
مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت
تصرف نماید.
د) هم راکعون – ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان
ه) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ،ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت

جمع بارم 10:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :یونس علیزاده

امضاء:
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