نام درس :دین و زندگی–پایه یازدهم

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7981 -89

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :آسیه سهیلی

تاریخ امتحان1931/11 / 2 :
ساعت امتحان 8 : 11:صبح /عصر
مدت امتحان  17 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

آیات:
 )1آیه زیر را کامل کنید 0/57( :نمره)
«انّما یُرید اهلل  ..................عنکم  .......................اهل البیت و یطهرکم » ......................
 )2آیه شریفه زیر را ترجمه کرده و پیام آن را بنویسید 1/27( .نمره)
«و ما کنت تتلو مِن قبله من کتاب و ال تخطّه بیمینک اذا الرتاب المبطلون»
الف

3
 )3آیه « و السماء بنیناها بایدٍ و انّا لموسعون» بیانگر چیست؟ و به کدام اعجاز قرآن اشاره دارد؟ ( 0/7نمره)

 )4آیه شریفه « لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» به کدام یک از
ضرورتهای حکومت اسالمی اشاره دارد؟ ( 0/7نمره)

درستی و نادرستی جمالت زیر را با ص /غ مشخص کنید( .هر مورد  0/7نمره)
 )7دانشمندان اسالمی کارهای خارقالعاده را "آیت" نامیدند)......................( .
ب

" )6ولی" در حدیث «من کنت مواله  »......به معنی دوست آمده است)......................( .

2

 )5انسان با اراده و اختیار خود در پیام الهی تفکر و تعقل میکند)......................( .
 )8علی (ع) و پیامبر (ص) در همهچیز شبیه هارون به موسی است)......................( .
جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید( .هر مورد  0/7نمره)
 )9آسانترین راه برای  ...........................نشان دادن قرآن آوردن سورهای مشابه یکی از سورههای قرآن است.
ج

 )10معاد هر انسانی از  ........................او شکل میگیرد.
 )11گفتار و رفتار  .........................اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات است.
 )12الزمه ماندگاری یک پیام  ...............................و مستمر آن است.
صفحه ی  1از2

2

اصطالحات زیر را تعریف کنید( .هر مورد  1نمره)
 )13طاغوت:

د

3

 )14فطرت:

 )17والیت معنوی:

پاسخ کوتاه دهید.
 )16دو میراث گرانبهای پیامبر را نام ببرید 0/7( .نمره)

 )15نداشتن عصمت در دریافت و ابالغ وحی چه چیز را به دنبال دارد؟ ( 1نمره)

ه

3

 )18هدایت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟( 0/7نمره)

 )19والیت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟( 0/7نمره)

 )20دو مورد از ویژگیها و فضائل حضرت علی (ع) را نام ببرید 0/7(.نمره)

پاسخ تشریحی و کامل دهید.
 ) 21اگر بگوییم قرآن کریم و پیامبر (ص) درباره مسئولیت دوم و سوم پیامبر (ص) سکوت کردهاند ،جمله درستی
است؟ اگر نیست بطالن آن چگونه ثابت میشود؟ ( 1/7نمره)
3

و
 )22چرا قرآن کریم نیازی به «تصحیح» ندارد؟ ( 1/7نمره)

صفحه ی  2از2

جمع بارم  16 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی-پایه یازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :آسيه سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7981/71 / 2 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9:صبح /عصر
مدت امتحان 17 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 -1لیذهب -الرجس -تطهیرا ( 0/57نمره)
 -2و پیش از آن هیچ نوشتهای را نمیخواندی و با دست خود آن را نمینوشتی که در آن صورت اهل باطل به شک
الف

میافتادند -امّی بودن پیامبر ( 1/27نمره)
 -3انبساط جهان (ذکر نکات علمی بیسابقه) -اعجاز محتوایی ( 0/7نمره)
 -4ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ( 0/7نمره)
 -7غ ( 0/7نمره)

ب

 -6غ ( 0/7نمره)
 -5غ ( 0/7نمره)
 -8غ ( 0/7نمره)
 -9غیرالهی ( 0/7نمره)

ج

 -10عمل اختیاری ( 0/7نمره)
 -11پیامبر (ص) ( 0/7نمره)
 -12تبلیغ دائمی ( 0/7نمره)
 -13کسانیکه به مردم فرمان میدهند و قانونگذاری میکنند در حالیکه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی
نیست طاغوت است1( .نمره)

د

 -14به معنای نوع خاص آفرینش است /منظور آفرینش خاص انسان و ویژگیهایی است که خدا در اصل آفرینش قرار
داده (1نمره)
 -17والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسانهاست که مرتبهای برتر و باالتر از والیت ظاهری دارد1(.نمره)
 -16کتاب (قرآن) -اهل بیت ( 0/7نمره)
 -15دین الهی به درستی به مردم نمیرسد و امکان هدایت سلب میشود 1(.نمره)

ه

 -18ایمان و عمل ( 0/7نمره)
 -19عبودیت و بندگی ( 0/7نمره)
 -20عدالت بیمانند -علم بیکران ( 0/7نمره)
 -21خیر؛ زیرا قرآن هدایتگر مردم در همه امور زندگی است و ممکن نیست  ......صفحه  63کتاب درسی ( 1/7نمره)

و

 -22با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر در جمعآوری قرآن داشتند ،این کتاب
دچار تحریف نشد و هیچ کلمهای از آن کم یا بر آن افزوده نشد .به همین دلیل نیازی به تصحیح ندارد و جاودانه خواهد
ماند 1/7( .نمره)

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

