نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :دین و زندگی

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :مرتضی یزدی

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان1397/10 / 02 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

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

ساعت امتحان 08 : 30 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  80 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

1

حریص بودن پیامبر برای هدایت مردم نشان از  ...........................ایشان داشت.

0/25

2

رسول گرامی اسالم  ..................استاد امام علی (ع) بود.

0/25

3

امام کاظم (ع) به شاگرد برجسته خود فرمود" :کسانی پیام الهی را بهتر میپذیرند که از  ................برخوردار باشند".

0/25

4

راه زندگی یا  .................ارتباط دقیقی با درک آیندهی خویش و شناخت هدف زندگی دارد.

0/25

5

به علت ابتدایی بودن  ...............و  .................و عدم  ، ...............تعلیمات انبیا به تدریج فراموش میشد.

0/55

6

نفوذ خارقالعادهی قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانههای اعجاز  ..............این کتاب آسمانی است.

0/25

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

5

8

9

امام علی (ع) بعد از به خالفت رسیدن از همان آغاز کدام سیرهی پیامبر (ص) را اجرا کرد؟
الف) تعلیم و تربیت مردم

ب) هدایت مردم به بهشت

ج) مبارزه با تبعیض و نابرابری

د) امر به معروف و نهی از منکر

اینکه پیامبر میفرمایند اگر کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید ،مربوط به کدام بعد رهبری ایشان است؟
الف) تالش برای برقراری عدالت و برابری

ب) محبت با مدارا با مردم

ج) سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم

د) مبارزه با فقر و محرومیت

به فرموده ی امام علی (ع) رسول اکرم (ص) هر روز پرچمی از  ......................خود را بر من میافراشت.
الف) حکمت های

10

ب) کردارهای الهی

ج) خویهای نیکوی

الف) توحید ـ امامت

ب) توحید ـ معاد

0/25

0/25

د) گفتارهای عالمانهی

دوری از شرک و حسابرسی عادالنه در  .................و  ...................تبلور مییابد.
ج) عدل ـ معاد

0/25

0/25
د) عدل ـ امامت

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

11

آیهی شریفهی (وَ السِّماءَ بَنیْناها بِأیدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ) در مورد کدام جنبه از اعجاز محتوایی قرآن است؟

0 /5

12

حدیث (مَنْ کُنت مَوالهُ ،فَهذا عَلِیٌّ مَوالهُ) درباره چه واقعهای است؟

0 /5

13

اسالم به چه معناست؟

0 /5

14

«آگاهی از نحوهی زندگی پس از مرگ» و «چگونه زیستن» به ترتیب مربوط به کدام نیازهای اساسی انسان است؟

0 /5

15

اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد ،نتیجه آن چه خواهد بود؟

0 /5

16

کتاب گرانقدر «نهجالبالغه» در برگیرندهی چه مطالبی است؟

0 /5

15

آسانترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم چیست؟

0 /5

صفحهی  1از 2

ردیف

بارم

سؤاالت
به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

18

با توجه به آیه مبارکهی (والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصعوا بالحق و تواصعوا

2

بالصبر) به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف) ترجمه کنید.
ب) چرا در این آیه خداوند به زمان سوگنده خورده است؟
ج) چه زیان و خسارتی انسان را تهدید میکند؟
د) چه کسانی دچار خسارت و زیان نمیشوند؟
19

علل فرستادن پیامبران متعدد چه بوه است؟ (سه مورد نام ببرید).

1/5

20

طاغوت را تعریف کنید.

0 /5

21

سه مورد از مسئولیتهای پیامبر (ص) را بنویسید.

1/5

22

با نزول آیهی والیت بر پیامبر(ص) آن حضرت چه چیزی دریافت؟

1

23

علت و دلیل مردودیت این فرض که خداوند و قرآن کریم درباره دو مسئولیت پس از پیامبر(ص) «مرجعیت دینی» و

1

«والیت ظاهری» سکوت کردهاند ،چیست؟
24

اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان الهی معصوم نباشد ،چه پیامدی دارد؟

1

25

توضیح دهید که چگونه قرآن کریم « ،در عین نزول تدریجی انسجام درونی» دارد؟

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :مرتضی یزدی
تاریخ امتحان1397/10/ 02 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش (واحد حافظ)

کليد

ساعت امتحان 08:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 80 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

راهنمای تصحیح

ردیف

دین و زندگی یازدهم ریاضی و تجربی

محل مهر یا امضاء مدیر

1

سخت کوشی و دلسوزی

2

تنها

3

معرفت برتری

4

چگونه زیستن

5

سطح فرهنگ ـ زندگی اجتماعی ـ توسعهی کتاب

6

لفظی

5

گزینه 3

8

گزینه 3

9

گزینه 3

10

گزینه 2

11

ذکر نکات علمی بیسابقه

12

این حدیث دربارهی واقعه ی غدیر خم و جانشینی و امامت علی (ع) و والیت و سرپرستی ایشان پس از پیامبر (ص) است.

13

تسلیم بودن در برابر خداوند

14

درک آیندهی خویش ـ کشف راه درست زندگی

15

دین الهی به درستی به مردم نمیرسد و امکان هدایت از مردم سلب میشود.

16

بخشی از سخنرانیها ،نامه ها و پند و اندرزهای امام علی (ع) را در خود جای داده است.

15

آوردن سورهای مشابه یکی از سورههای این کتاب الهی است.

18

الف) قسم به عصر که آدمی به راستی در زیان است.مگر آنان که ایمان آورند وعمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به
صبر سفارش کنند
ب) چون زمان و عمر انسان سرمایه ی بسیار گرانبهای است که خداوند به او عطا کرده
ج) زیان و خسارت و از دست دادن عمر
د) کسانیکه)1 :با ایمان باشند )2عمل صالح انجام دهند )3یک دیگر را به حق سفارش کنند )4یک دیگر را به صبر
سفارش کنند

19

الف) استمرار و پیوستگی در دعوت ،ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم ،ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

20

کسانیکه به مردم فرمان میدهند ،قانونگذاری میکنند ،در صورتیکه فرمان و قانوننشان نشأت گرفته از قانون الهی
نیست را طاغوت مینامند.

21

الف -دریافت و ابالغ وحی ب-تعلیم و تبیین تعالیم دین (مرجعیت دینی) ج-اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت
اسالمی (والیت ظاهری)

22

رسول خدا (ص) دریافت که چنین واقعهای رخ داده است و کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد دارد او را
معرفی کند .با شتاب و در حالی که آیه را میخواند و مردم را از آن آگاه میکرد ،به مسجد آمد.

23

زیرا قرآن کریم هدایتگر مردم در همه امور زندگی است و ممکن نیست به این دو مسئولیت مهم که به شدت در
سرنوشت جامعه اسالمی تأثیرگذار است بیتفاوت باشد .همچنین پیامبر(ص) آگاهترین مردم نسبت به اهمیت و جایگاه
این مسئولیتهاست و نمیتواند از کنار چنین مسئله مهمی با سکوت و بیتوجهی بگذرد.

24

امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به
گمراهی دچار شوند.

25

با اینکه بیش از شش هزار آیه قرآن کریم در طول  23سال به تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته
است نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست ،بلکه آیاتش دقیقتر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارد
و یکدیگر را تأیید میکنند که این حقیقت مؤیّد انسجام درونی در عین نزول تدریجی است.

جمع بارم 11:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مرتضی یزدی

امضاء:

