باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه  1کرج
امتحانات نوبت اول مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی 97-98

آزمون درس  :دین و زندگی

نام و نام خانوادگی:
نام دبیر :سرکار خانم چرغند
کالس :یازدهم انسانی

شماره صندلی:

1397 / /

تاریخ آزمون :

مدت آزمون 70 :دقیقه

نمره به عدد:
نمره به حروف:
تعداد صفحات 2 :صفحه

الف-در رابطه با آیه ی زیر به سواالت پاسخ دهید.
"انی تارک فیکم الثقلین  ..........و  ..............اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما  .................ابدا"
-1جاهای خالی آیه را پر کنید)0/75(.
-2حدیث را ترجمه کنید)0/75(.
-3درباره ی حدیث "انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیاتها من بابها" دوپیام مهم استخراج کنید)0/5(.

ب-درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید)2(.
"-4تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت " از جنبه های اعجاز معنوی قرآن کریم می باشد.
-5بر اساس حدیث ثقلین در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که فقط به قرآن عمل کنند.
-6در حدیث "علی مع الحق و الحق مع علی"به ویژگی شجاعت حضرت علی (ع) اشاره شده است.
-7پیامبر اکرم (ص) فرمودند ":همه ی انسان ها از یک زن و یک مرد آفریده شده اند و مالک کرامت انسان ها تقوای آن ها است".

ج-عبارات زیر را تکمیل کنید.
-8پیامبر اکرم (ص) فرمودند":کسی که صبح کند و در اندیشه ی  ...........................................نباشد،مسلمان نیست)0/25(.
 -9دغدغه و دل مشغولی انسان ها نشانه ی  ................................و  ....................................انسان و توجه وی به  ....................................است)0/75(.
-10قرآن کریم پیامبر اکرم را  ................................معرفی میکند)0/5(.
 -11یکی از اهداف پیامبران آن بود که مردم جامعه ای بر اساس  ......................بنا کنند)0/25(.
-12بر اساس حدیث جابر مسلمان باید از  ........................و  .......................و  ......................اطاعت کنند)0/75(.

د-اصطالحات زیر را تعریف کنید.
-13ویژگی های فطری مشترک)0/5(:
-14معجزه)0/25(:
-15طاغوت)0/5(:
1

ه-به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
-16خداوند از پیامبران می خواهد در چه چیز تفرقه نکنند؟()0/25
-17قرآن کریم از لحاظ اعجاز محتوایی چه ویژگی هایی دارد؟فقط نام ببرید(.دو مورد)()0/5
-18مسولیت های سه گانه پیامبر را فقط نام ببرید)0/75(.
-19دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را فقط نام ببرید)0/75(.
-20اگر پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد،چه اتفاقی می افتد؟()0/5
-21بر اساس آیات قرآنی سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت در جامعه ی امروزی چه کسانی هستند؟()0/5

و-به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید.
-22چه کسی می تواند پاسخ صحیح به سواالت بنیادین ما را بدهد؟دو نکته بنویسید)0/5(.

-23قرآن کریم منشأ اختالف و چند دینی را چه چیزی معرفی می کنند؟()1

-24در رابطه با قاعده ی قرآنی "ال ضرر و ال ضرار فی االسالم" توضیح دهید و مثال بزنید)1(.

-25دفاع منطقی از اعتقادات چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟()0/5

-26مهم ترین چالش های عصر امامان را فقط نام ببرید)1(.

-27تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر اکرم (ص) چه بود؟()1

موفق باشید  -چرغند
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