جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم-ریاضی و تجربی
کالس :

امتحانات نوبت اول

دین و زندگی2

نام دبیر  :آقای محمدی
تاریخ امتحان 1400/02/29 :
زمان پاسخگویی  70 :دقیقه

ردیف

سواالت(در 2صفحه) به ترتیب و خوش خط و خوش عکس

الف

آیات و روایات
 -1بر اساس آیه «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلهِ وََّ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم» حیات روح انسان به
چه امری وابسته است؟ 0.5
 -2بر اساس آیه « یا أَیُّهَا الرَّسولُ بَلَِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ »...چه کسانی از نعمت هدایت محرومند؟0.5
 -3آیه « لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ اَلَّا یَکونوا مُؤمِنینَ» بیانگر کدام جنبه از سیره رسول اهلل است؟0.5
 -4در آیه «وَ ما مُحَمَّدٌ اِالَّ رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ  »....چه هشداری به مسلمانان داده
می شود؟ 0.5
 -5حدیث «وَ اَمَّا الحَواِدثُ الواِقعَةُ فَارجِعُوا فیها الی رُواِة حَدیِثنا فِانَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم  »...بیانگر کدام
ویژگی مرجع تقلید است؟ 0.5
 -6حدیث علوی «اِنَّهُ لَیسَ لَنفُسِکُم ثَمَنٌ الَّا الجَنَّةَ ،فَال تَبیعُوها الَّا بها»به کدام یک از راههای تقویت
عزت می پردازد؟ 0.5

ب

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را ..........یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند0.5 .
 -2پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهای وی بر مسلمانان .............است0.5 .
 -3تالش ائمه سبب شد تا ................برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند0.5.
............... -4عصر غیبت را عصر آماده باش برای یاری امام ،می داند0.5.

ج

عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید.
 -1ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها بیانگر اعجاز محتوایی قرآن است0.5.
 -2پیامبر اکرم(ص) به طور مکرر ،از جمله در روزهای آخر عمر خود حدیث منزلت را بیان می کرد0.5.
 -3در نتیجه اقدام به بیان حدیث توسط امامان ،مشتاقان معارف قرآنی ،توانستند از این کتاب الهی بهره
ببرند0.5.
 -4وعده خداوند در قرآن به بندگان صالح به ارث بردن زمین است0.5 .
 -5اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد ،امامان آن مورد را تأیید می کردند0.5 .
 -6بر اساس آیه «وَ اللَّهُ جَعَلَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لکُم مِن اَزواجِکُم »...هدف ازدواج رسیدن
به آرامش است0.5 .

د

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1علل فرستادن پیامبران متعدد را بنویسد2(.مورد)0.5
 -2میزان بهره مندی انسانها از هدایت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟ 0.5
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 -3علت غیبت حجت از دیدگاه حضرت علی(ع) را بیان کنید0.5 .
 -4منظور از شرط مدیر و مدبر بودن در ولی فقیه چیست؟ 0.5

س

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1چرا شیعیان دچار خطا و آسیب در نقل حدیث نشدند؟1
 -2راه حل حضرت علی برای تشخیص راه مستقیم و پیروی از قرآن چیست؟1
 -3چرا بنی عباس به دنبال قتل حضرت مهدی بودند؟1
 -4ضرورت تداوم مسئولیتهای امام در عصر غیبت را تبیین کنید1.
 -5منظور از تمایالت عالی در انسان چیست؟1
 -6تفاوت زن و مرد در جنسیت به چه منظور است؟1
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ردیف

سواالت(در 2صفحه) به ترتیب و خوش خط و خوش عکس

الف

آیات و روایات
 -1بر اساس آیه «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلهِ وََّ لِلرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم» حیات روح انسان به
چه امری وابسته است؟ 0.5
پذیرش دعوت خداوند و رسولش
 -2بر اساس آیه « یا أَیُّهَا الرَّسولُ بَلَِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ »...چه کسانی از نعمت هدایت محرومند؟0.5
کافران
 -3آیه « لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ اَلَّا یَکونوا مُؤمِنینَ» بیانگر کدام جنبه از سیره رسول اهلل است؟0.5
سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم
 -4در آیه «وَ ما مُحَمَّدٌ اِالَّ رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ  »....چه هشداری به مسلمانان داده
می شود؟ 0.5
بازگشت به سنتهای جاهلی
 -5حدیث «وَ اَمَّا الحَواِدثُ الواِقعَةُ فَارجِعُوا فیها الی رُواِة حَدیِثنا فِانَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم  »...بیانگر کدام
ویژگی مرجع تقلید است؟ 0.5
زمان شناس بودن
 -6حدیث علوی «اِنَّهُ لَیسَ لَنفُسِکُم ثَمَنٌ الَّا الجَنَّةَ ،فَال تَبیعُوها الَّا بها»به کدام یک از راههای تقویت
عزت می پردازد؟ 0.5
شناخت ارزش خویش و نفروختن خویش به بهای اندک

ب

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را ..........یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند0.5 .
«آیت»
 -2پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهای وی بر مسلمانان .............است0.5 .
حرام
 -3تالش ائمه سبب شد تا ................برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند0.5.
حقیقت اسالم
............... -4عصر غیبت را عصر آماده باش برای یاری امام ،می داند0.5.
منتظر

ج

عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید.
 -1ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها بیانگر اعجاز محتوایی قرآن است0.5.
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غلط
 -2پیامبر اکرم(ص) به طور مکرر ،از جمله در روزهای آخر عمر خود حدیث منزلت را بیان می کرد0.5.
غلط
 -3در نتیجه اقدام به بیان حدیث توسط امامان ،مشتاقان معارف قرآنی ،توانستند از این کتاب الهی بهره
ببرند0.5.
غلط
 -4وعده خداوند در قرآن به بندگان صالح به ارث بردن زمین است0.5 .
صحیح
 -5اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد ،امامان آن مورد را تأیید می کردند0.5 .
صحیح
 -6بر اساس آیه «وَ اللَّهُ جَعَلَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لکُم مِن اَزواجِکُم »...هدف ازدواج رسیدن
به آرامش است0.5 .
غلط

د

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1علل فرستادن پیامبران متعدد را بنویسد2(.مورد)0.5
استمرار و پیوستگی در دعوت -رشد تدریجی سطح فکر مردم -تحریف تعلیمات پیامبر پیشین
 -2میزان بهره مندی انسانها از هدایت معنوی به چه چیزی بستگی دارد؟ 0.5
میزان بهره مندی انسانها از این هدایت ،به درجه ایمان و عمل آنان بستگی دارد.
 -3علت غیبت حجت از دیدگاه حضرت علی(ع) را بیان کنید0.5 .
ستمگری انسانها و زیاده روی در گناه
 -4منظور از شرط مدیر و مدبر بودن در ولی فقیه چیست؟ 0.5
توانایی مدیریت در شرایط پیچیده جهانی

س

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1چرا شیعیان دچار خطا و آسیب در نقل حدیث نشدند؟1
این اوضاع نابسامان حدیث ،تا حدود زیادی برای پیروان ائمه پیش نیامد؛ زیرا ائمه احادیث پیامبر را حفظ
کرده بودند و شیعیان ،این احادیث را از طریق این بزرگواران که انسان هایی معصوم و به دور از خطا بودند و
سخنانشان مانند سخنان رسول خدا معتبر و موثق بود ،به دست آوردند و به همین جهت ،در نقل احادیث
کمتر دچار اشتباه شدند.
 -2راه حل حضرت علی برای تشخیص راه مستقیم و پیروی از قرآن چیست؟1
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در آن شرایط ،در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط
مستقیم را شناسایی کنید و .......و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را
بشناسید».
 -3چرا بنی عباس به دنبال قتل حضرت مهدی بودند؟1
زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم و سایر امامان رسیده بود ،مطلع بودند .پیامبر اکرم درباره دوازده
جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی را به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپا
کننده عدل در جهان معرفی کرده بود .امیرالمؤمنین علی و سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی که از
جانب خدا دارد ،یاد کرده بودند .به همین دلیل ،حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود را به محض
تولد ،به قتل برسانند.
 -4ضرورت تداوم مسئولیتهای امام در عصر غیبت را تبیین کنید1.
-1اگر مرجعیت دینی ادامه نیابد ،یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم بیان کند و
پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد ،مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن
وظایف عمل کنند.
 -2اگر والیت ظاهری ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود ،نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که
نیازمند مدیریت و پشتوانه حکومتی است ،در جامعه به اجرا درآورد.
 -5منظور از تمایالت عالی در انسان چیست؟1
تمایالت عالی و برتر ،مانند تمایل به دانایی ،عدالت ،شجاعت ،حیا ،ایثار و حُسن خلق ،که مربوط به روح الهی
و معنوی انسان هستند .ما با رسیدن به این تمایالت احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آنها لذت می
بریم.
 -6تفاوت زن و مرد در جنسیت به چه منظور است؟1
تفاوت های میان زن و مرد به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم بر عهده هریک از زن و شوهر
نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و
یک خانواده متعادل را پدید آورند.
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صفحه 3

