
 

کالس:  :                  یشماره صندل   یباسمه تعال نام : .................... 

اداره کل آموزش و  پرورش استان زنجان                             نام خانوادگی : ................      

 0198/      01/  4امتحان :   یختار            زنجان2ناحیه اداره آموزش و  پرورش  نام پدر : ......................  

  یقهدق   01مدّت   امتحان :       امام سجاد)ع(دبیرستان     0      :  صفحه         2  تعداد صفحات :

 تجربی و ریاضی رشته یازدهم2دین و زندگی  نوبت اولآزمون                     عباس نوری: طراحنام 

 «یاد خدا آرامش بخش دل هاست» 
 0  (  بگذارید.( و در مقابل جمله غلط عالمت )مقابل جمله صحیح  عالمت ) در( 1

 )          ( .همه مو جودات از طرف خداوند به صورت یکسان هدایت شده اند. الف 

 )          ( .نمونه کامل هدایت معنوی در رفتار رسول خدا)ص(با علی)ع(قابل مشاهده استب( 

 )          ( . براساس اختیارات حاکم و نظام اسالمی، می توان احکام جدیدی وضع کردج( 

( .م در ارر شنیدن قرآن نشان دهنده اعجاز محتوایی قرآن استگرویدن ادیبان به اسال  .(د  (

  2جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.-2

.بوده است  ............  علی)ع(در عرصه حکمرانی عادل ترین ودر کالس درس الف (

.را برای مردم دربر داشت ............   حدیث جابر تفسیر آیه( ب

.دعوت می کرد ................  امام خمینی در هر فرصتی مسلمانان را به (ج

دانشمندبرجسته اهل سنت است. یکی از شرح های مهم بر نهج البالغه شرح ...............ریشه (   د

ید.مشخص کن×( با عالمت) یرالت زدرست در سوا ینهگز -1

مربوط چیست؟« ال ضرر والضرار فی االسالم» و سخن پیامبر)ص( علت فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء کدام است ؟ (الف

    . عدم توسعه کتابت، وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(-      2.عدم توسعه کتابت، حفظ قرآن از تحریف -0  

ابتدایی بودن سطح فرهنگ، پویایی و روز آمد بودن دین اسالم-1

.ابتدایی بودن سطح فرهنگ، وظیفه پیروان پیامبران گذشته -4

چگونه می توان نسبت به فرمان های الهی داناتر بود؟مطابق فرمایش امام کاظم)ع(  ب(

روی آوردن به پیام الهی  -2برخورداری از معرفت برتر-0

ر تعقل و تفکربرتری د   -4پیش قدم بودن در انجام عبادات -1

؟به طبیب سیار تشبیه کرده و او با داروها خود کدام گروه را درمان می کرد امام علی)ع( ، پیامبر )ص( را در چه موردی ج(

 . غفلت زدهمحبت و مدارا با مردم، بیماران -   2.تالش بی پایان برای هدایت مردم، بیماران غفلت زده و سرگشته -0  

. محبت و مدارا با مردم، متجاوزین به حقوق مردم -                           4تالش بی پایان برای هدایت مردم، ستمگران -1 

کشف ارتباط
((یک مورد اضافی استدرستون ) ب:) کنیدوصلراستسمتدرعبارتییاکلمهبهراچپسمتکلماتزاهریک-4

 ستون ب         ستون الف 

اعجاز محتوایی الف(  نظریه انبساط جهان-0

حدیث منزلت ب(  وأنذر عَشیرتک األقربینَ -2

 آیه انذارج(    .ینی بیانزیبایی و شیر -1

آیه تطهیرد(    إنما یریُد اهلل لیذهبَ عنکم الرجس اهل البیت.-4

  اعجاز لفظیه( 

هر مدرسهمُ
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دهیدکوتاهجوابزیرسواالتبه

/  5صدقه دادن در حال رکوع مربوط به کدام یک از معصومین)ع(بوده است؟-5

چیست-0 افراد مورد معنوی در والیت /  5؟بازتاب داشتن

/  5میه وبنی عباس چگونه بود؟روش حکومت بنی ا -7

/  5؟الزمه ماندگاری یک پیام چیست -8

اصطالحات زیر را تعریف کنید.-9

:اسالم-الف

:هدایت عامب( 

2ت  واحادیثآیاپیام-

/  5 ؟ اشاره دارد  موضوعی چه  به« رُسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجة بعد الرسل»آیه-01

/  5 درباره اعجاز قرآن اشاره می کند؟  چه موضوعی  به« ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله»  با توجه به آیه شریفه -00

   0؟می کنداشاره  موضوعی درمورد علم علی)ع(به چه «  أنا مدنیة العلم وعلی بابها» حدیث شریف-02

  9  یر پاسخ تشریحی بدهید.به سواالت ز

0چرا حضرت علی )ع( معاویه را چند روز پس از خالفت عزل کرد؟-01

5/0   ؟چرا معجزه پیامبر)ص(از جنس کتاب است-04

5/0؟)سه مورد(؟باچه سواالتی رو به رو ست درک آینده خویش» انسان درمورد-05

5/0   ؟چرا عصمت امامان بزرگوار ضروری است-00

ر ناپذیری از عقاید جاهلیت، یکی از دالیل اعجاز محتوایی قرآن است، آن را توضیح دهید؟تاری  -07

5/0

2در مورد حدیث منزلت توضیح دهید؟ -08
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زندگی  و یازدهمپاسخ تشریحی دین

غد(  صج(  صب( غ( الف-0

ابن ابی الحدیدد(   وحدت ج(        اولی االمرب(علم ترین  الف( -2

0ج(  4ب(  1الف (-1

اعجاز لفظی.زیبایی و شیرینی بیان -1آیه انذار:  وأنذر عَشیرتک األقربینَ  -2    اعجاز محتوایی:    نظریه انبساط جهان   -0 -4

آیه تطهیر: إنما یریدُ اهلل لیذهبَ عنکم الرجس اهل البیت. -4

امام علی)ع( -5

تصرف در درون افراد -0

حکومت می کردند مانند سالطین و امپراطورانآنان  -7

استمرار و تکرار یک پیام  -8

تسلیم بودن دربرابر خداوند :  اسالمالف ( -9

.خداوند همه موجودات را بسوی هدف  مختص خودشان هدایت کرده است :هدایت عامب(

.ای نپذیرفتن هدایت ندارد.آیه بیانگر آن است که با فرستادن پیامبران کسی نزد خداوند حجتی بر  -01

دعوت مخالفان برای آوردن یک سوره مانند قرآن اشاره دارد.  -00

. امام علی)ع( درعلم خود مانند پیامبر)ص(دارای عصمت کامل است  -02

راطوران ستمگر درزیرا دیده بود که وی توجهی به ستورات خدا ندارد وبه مردم ستم می کند وبه شیوه پادشاهان وامپ  -01

.شام حکومت می کند

آیندگان-2مردم زمان خودش به معجزه بودن اعتراف می کنند وآن را فوق بشر بدانند. -0معجزه پیامبر دو ویژگی داشت:   -04

قرار داد، معجزه ای از جنس کتاب. هم معجزه بودن آن رابپذیرند، از این رو خداوند این معجزه  را قرآن کریم

ینده انسان چگونه است؟ آیا زندگی انسان با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟ زاد وآ  -05

توشه سفر به جهان دیگر چگونه است؟

از آنجا امام علی)ع( و دیگر امامان دو مسولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول خدا)ص( برعهده دارند  -00

ردار وگفتار آنان اسوه و راهنمای مسلمانان است، ضروری است که آنان نیز معصوم از خطا و گناه باشند. ضرورت داشتن این و ک

 .ویژگی یکی از دالیل معرفی امام از جانب خداست

تاریر قراردر هر دوره ای  مجموعه ای از افکار و عقاید وآداب و رسوم که به آن فرهنگ گفته می شود، مردم راتحت   -07

می دهد. فرهنگ جاهلیت مردم حجاز آمیخته ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود. با این وجود قرآن 

 .از این فرهنگ تاریر نپذیرفت، بلکه با شدت با آن مقابله کرد وبه اصالح جامعه پرداخت

ون کرد. آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاوروقتی  خداوند حضرت موسی)ع( را مأمور مبارزه با فرع -08

و پشتیبان و شریک امر هدایت مردم قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی)ع( را پذیرفت و اورا مشاور و وزیر وی 

، جز این که بعد از من قرار داد پیامبر اکرم )ص(  نیز بارها به علی)ع(فرمود: تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی

 .پیامبری نیست 
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