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

نام و نام خانوادگی:

آزمون درس :دین و زندگی  2تجربی و ریاضی

نمره به عدد:

نام دبیر :سرکار خانم

تاریخ آزمون 1397/ 10 / 2 :

نمره به حروف:

مدت آزمون  70 :دقیقه

تعداد صفحات 2 :صفحه

کالس:یازدهم

شماره صندلی:

ردیف

تذکر :پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه بنویسید.

الف) آیات و احادیث :

بارم

-1ترجمه آیه « اهلل اعلم حیث یجعل رسالته » را بنویسید.
-2آیه زیر را تکمیل کنید:
_انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین .............الصلوه و یوتون  ..............و هم راکعون.
-3آیه « افال یتدبرون القرآن لوکان من عند غیراهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا » بر کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن
داللت دارد؟
-4پیام آیه « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیرالبریه » را بنویسید.
-5حدیث زیررا تکمیل کنید.
انی تارک فیکم  ..............کتاب اهلل و عترتی  ...............ما ان ...............بهما لن تضلوا ابدا.

0/5
0/5
0/5
0/5
0/75

ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 -6با کنارهم قرار گرفتن عقل و  .............می توان به پاسخ سوال های اساسی دست یافت.
 ............ -7و  ...............پیامبر ،اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است.
 -8به علت ابتدایی بودن  ........... .............و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش شد.
-9کتاب  .............................بخشی از سخنرانی ها  ،نامه ها  ،اندرزهای حضرت علی (ع) است.

0/25
0/5
0/25
0/25

ج) درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید  (:ص -غ)
 -10از جنبه های لفظی قرآن این است که از موضوعاتی همچون عدالت خواهی و علم دوستی سخن گفته است0/25 ) ( .
0/25
-11والیت معنوی  ،مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود) (.
0/25
 -12اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی به مردم  ،معصوم نباشد ،اعتماد مردم به دین از دست می رود) (.
0/25
 -13حضرت فاطمه زهرا ( س) جزء اهل بیت هستند و مانند امام علم و عصمت کامل دارند) (.

د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید:
-14دو ویژگی فطری مشترک انسان را نام ببرید.

0/5

 -15معصوم نبودن پیامبر (ص ) در امر والیت ظاهری چه پیامدی به دنبال دارد؟

0/5

-16با توجه به سوره عصر چه کسانی دچار خسران و زیان نمی شوند؟( 2مورد)

0/5

 -17معنی این حکم اسالمی که پیامبر( ص) فرموده اند « الضرر و الضرار فی االسالم » چیست ؟

0/5

 -18تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی (ع) پس از پایان مراسم غدیر نشانه چیست ؟

0/5

ه ) ارتباط مفهومی میان عبارات سمت راست و چپ را مشخص کنید:
 -19بنی االسالم علی خمس  ............کما نودی بالوالیه
-20حفظ قرآن کریم از تحریف
-21والسماء بنیناها بایدٍ و انا لموسعون
-22ازکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

الف) از عوامل ختم نبوت
ب) نیاز برتر درک آینده خویش
ج) اهمیت والیت از نظر اسالم
د) ذکر نکات علمی بی سابقه در قرآن

0/25
0/25
0/25
0/25

و) اصطالحات زیر را تعریف کنید:
 -23شیعه :

0/75

 -24طاغوت:

0/75

ز) به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید:
 -25از اعجاز محتوایی قرآن « جامعیت و همه جانبه بودن »آن را توضیح دهید.

1

 -26پاسخ به سوال های اساسی باید حداقل چه ویزگی های داشته باشد ؟توضیح دهید.

1

-27علل فرستادن پیامبران متعدد را بنویسید.

1/5

 -28پیامبر اکرم (ص) در راستای اجرای عدالت و برابری در حکومت الهی چگونه رفتار می کردند؟ ( 3مورد )

1/5

1

 -29م ا مسلمانان برای تقویت وحدت میان خود چه اقداماتی باید انجام بدهیم؟

در پناه حق موفق باشید.
16

 معنی این حکم اسالمی که پیامبر( ص) فرموده اند « الضرر و الضرار فی االسالم » چیست ؟ -تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی (ع) پس از پایان مراسم غدیر نشانه چیست ؟

