جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صندلي (ش داوطلب):

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني :اول

سئوال
ساعت امتحان 11:31 :صبح

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

رشته :سوم رياضي و تجربي

وقت امتحان 91 :دقيقه

سئوال امتحان درس :دين و زندگي3

نام دبير /دبيران :خانم خديري

سال تحصيلي91 - 92 :

تاريخ امتحان91/11/4 :

بارم

 .1با توجه به آيات زير به سواالت پاسخ دهيد.
سئوال:نْ مِثْلِهِ.
برگِسورَةٍ مِ
َأتوا ب
الف) وَ اِن كُنْتُم في رَيْبٍ ممّا نَّزَلنا عَلي عَبدِنا ف
تعداد

برگ

 -1ترجمه كنيد.
 -2با توجه به آيه كسي كه ميپندارد قرآن كريم از جانب خدا نيست براي اثبات ادعاي خود چه بايد بكند؟

ب) لَقَد اَرسَلنا رُسَلنا بالبينات وَ انّزلنا معهم الكتاب و الميّزان ليقوم الناس بالقسط
 -1ترجمه كنيد.
 -2مسلمانان وظيفه دارند جامعهاي بر اساس……………… بنا كنند.

3

ج) يا اَيها اَلرَسول بَلغ ما اَنّْزَل اِليْك مِن رَبِك …
 -1ترجمه كنيد.
 -2آيه اشاره به چه موضوعي دارد؟

د) اَفَلَم يسيروا في اَالرض فَيَنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
 -1ترجمه كنيد.
 -2قرآن كريم چه درخواستي درباره گذشتگان دارد؟
 .2جملههاي زير را تكميل كنيد.
الف) فطرت به معناي نوع خاص……………… است.
ب) تقرب به خدا تقرب به……………… و……………… است.
ج) طبق حديث ثقلين در صورتي مسلمانان گمراه نميشوند كه………………

2/22

د) كتاب غررالحكم و درر الكلم شامل……………… سخن از امام……………… است.
و) مقام و منزلت حضرت علي نزد خدا به خاطر……………… و……………… ايشان است.
 .3به سوالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد.
الف) عاليترين درجه وحي مخصوص چه كساني است و به چه معناست؟
ب) منظور از فرهنگ چيست؟
2

ج) اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم آيات الهي چيست؟
د) چه چيزي زمينهساز وحدت بين مسلمانان است؟
و) اين سخن امام خميني به كداميك از داليل حكومت اسالمي مربوط است :هر نظام سياسيي غيير اسيالمي نظيامي
شرك آميز است.
پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد .
صفحه …1… :از ……2

پاسخنامه سفید داده شود .

دنباله سئوال امتحان درس :دين و زندگي3

تاریخ امتحان16/61/4 :

رشته :سوم رياضي و تجربي

 .4به سوالهاي زير پاسخ كامل دهيد.
الف) از ميان نيازهاي بنيادين انسان كدام نياز جامع نيازهاي ديگر است؟ چرا؟

1

ب) از علل ختم نبوت حفظ قرآن از تحريف را توضيح دهيد.

1

ج) از ويژگيهاي اعجاز محتوايي تازگي و شادابي دائمي قرآن را توضيح دهيد.

1

د) آيه تطهير را با ترجمه بنويسيد.

1

ذ) دو مورد از نكاتي كه براي حفظ و همبستگي مسلمانان بايد رعايت كرد را بنويسيد.

1

و) پس از رحلت پيامبر چه مسائل و مشكالتي در زمينه نوشتن احاديث پيش آمد؟ ( 2مورد)

1

ن) چرا دين اسالم جامع است؟
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مسئوليتهاي دوگانه امامت را فقط نام ببريد.

هي)

1

ي) تقيه چيست و چرا برخي از ائمه شيوه تقيه را پيش گرفتند؟

1

« دانش بارور كننده شناخت است و تجربههاي زياد افزاينده خرد »
امام حسين(ع)

موفق باشید

صفحه …2… :از ……2

جمع کل
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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنماي تصحيح درس :دين و زندگي3

نام واحد آموزشي :دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش

نوبت امتحاني :اول

نام دبير  /دبيران :خانم خديري

ساعت امتحان 10:30 :صبح
تاريخ امتحان21/10/4 :

رشته :رشتههاي :سوم رياضي و تجربي

تعــــداد بـــرگ راهنمــــای تصــــحیح1 :
بـــرگ

سال تحصيلي21 - 22 :

 .1الف) و اگر شك داريد درباره آنچه بر بندهمان نازل كرديم پس سورهاي مانند آن بياوريد.
 -2آوردن يك سوره مثل سورههاي قرآن
ب) -1همانا ما پيامبران خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به عدالت برخيزند.
تعداد برگ سئوال:

 -2عدالت

برگ

3

ج) اي پيامبر آنچه به سوي تو از جانب پروردگارت نازل شده ابالغ كن.
 -2اين آيه اشاره به مأموريت پيامبر كه همان معرفي حضرت علي است ،اشاره دارد( .حديث غدير)
د)  -1آيا در زمين نگشتهاند تا بنگرند عاقبت كساني كه پيش از آنان بودند.
 -2در زمين سير كنند و عاقبت گذشتگان را ببينند.
 -2الف) آفرينش

ب) خوبيها و زيبائيها

د) يازده هزار  -امام علي(ع)

و) ايمان  -عمل

ج) به قرآن و اهل بيت تمسك جويند.
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 -3الف) پيامبران -القاي معاني و معارف به قلب پيامبر از سوي خدا و سخن گفتن خدا و جبرئيل با اوست.
2

ب) به مجموعهاي از افكار ،عقايد ،آداب و رسوم فرهنگ گفته ميشود.
د) باورهاي مشترك

ج) گفتار و رفتار پيامبر

و) پذيرش واليت الهي و نپذيرفتن طاغوت

 -4الف) كشف راه درست زندگي -ارتباط دقيقي با دو نياز قبلي دارد .دغدغه اصلي انسانهاي فكوور و خردمنود بووده اسوت.
انسان ميداند اگر روش درست زندگي را انتخاب نكند به آن هدف برتري كه خدا در خلقت او قرار داده نخواهد رسيد.
ب) در پرتو  -1عنايت الهي  -2با اهتمامي كه پيامبر در جمعآوري و حفظ قرآن داشت و با تالش مسولمانان ايون كتواب د وار
تحريف نشد به همين جهت نيازي به تكميل و تصحيح ندارد.
ج) معموالً افكار و انديشهها به تدريج كهنه ميشوند اما قرآن نه تنها با پيشرفت زمانه كهنه نميشود بلكه افقهواي جديودي از
حكمت ،علم و معرفت را به روي جويندگان ميگشايد اين كتاب ،كتاب ديروز ،امروز و فرداهاي انسان است.
د) انّما يريد اهلل ليذهب عندكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا.
همانا خدا اراده كرده كه دور گرداند از شما اهل بيت پليدي و ناپاكي را و شما را كامالً پاك و طاهر قرار دهد.

1
1
1
1

ذ) از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداري كنيم -خود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و بوراي عوزت مسومانان
تالش كنيم -از مظلومان سراسر دنيا دفاع كنيم -به عنوان پيرو حضرت علي به گونهاي زندگي كنيم كه سبب بدبيني ديگران به

1

تشيع نشويم( .دو مورد)
و)  -1احتمال خطا در نقل احاديث افزايش مييافت -2 .شرايط مناسب براي جاعالن احاديث فراهم ميآمد كه بر اساس اغورا
شخصي به جعل حديث بپردازند( .ذكر دو مورد)

1

ز) اسالم دين جامع است در بر دارنده هدايت انسان در همه ابعاد فردي و اجتماعي است برنامه هدايت انسان در بر گيرنوده هور
دو جنبه ميباشد .مهمترين بخش زندگي اجتماعي حكومت و اداره جامعه … است .پس گونه يك دين از اين بخش ميتوانود
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غافل بماند.
هو) الف) اقدامات مربوط به مرجعيت ديني

1

ب) مجاهده در راستاي واليت ظاهري

ي) امامان آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت داشت مخفي نگه ميداشتند به ايون شويوه تقيوه
ميگفتند ،يعني اقدامات خود را مخفي نگه ميداشتند به گونهاي كه در عين ضربه زدن به دشمن كمتر ضربه بخورند.
موفق باشید

صفحه …1… :از ……1

جمع کل
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