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

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
کالس :
ردیف

امتحانات نوبت اول

دین و زندگی2

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

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

آیات و روایات
 -1آیه «اَفَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِاللّهِ لَوَجَدوا فیهِ اختِالفًا کَثیرًا» بیانگر چه مفهومی
است؟0.5
 -2دلیل ایمان پنداری در عبارت قرآنی «اَلمَ ترَ اِلیَ الَّذینَ یَزعُمونَ اَنَّهُم آمَنوا بمِا اُنزِلَ اِلیَكَ »...چه
چیزی بیان شده است؟0.5
 -3آیه« اُولئِكَ هُم خَیرُ البَرِیَّة» در چه مکانی و در شان چه کسی نازل شد؟0.5
الف
 -4براساس آیه«ذلكَ بِاَنَّ اللّهَ لَم یَكُ مُغَیِّرًا نِعمَةً اَنعَمَها عَلی قَومٍ حَتی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم »...دلیل غیبت
امام زمان چیست؟0.5
 -5براساس عبارت قرآنی «لِلَّذینَ اَحسَنُوا الحُسنی و زِیادةٌ وَال یَرهَقُ وُجُوهَهُم قَتَرٌ وَال ذِلَّةٌ» دلیلی ذلیل
نشدن چیست؟ 0.5
 -6بر اساس آیه «وَ مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا اِلَیها ،وَجَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ
رَحمَةً »...کدام گروه به آیات الهی در ازدواج پی می برند؟ 0.5

ب

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1اوّلین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم................ ،بود0.5.
 -2ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان در آیه ...........مشخص شده است0.5 .
 -3معاویه .................را علیه امیرالمؤمنین به راه انداخت0.5.
 -4در .................بودن ،خود از برترین اعمال عصر غیبت است0.5.

ج

عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید.
 -1سخن از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت و حقوق برابر انسان ها در قرآن
بیانگر اعجاز محتوایی است0.5 .
 -2اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد ،امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا
می شود0.5.
 -3تقیه یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند ،به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن ،کمتر ضربه
بخورند0.5 .
 -4شرط اعلم بودن بین مرجع تقلید و ولی فیقه مشترک است0.5 .

د

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1عومل ختم نبوت را نام ببرید2(.مورد)0.5
 -2آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم چیست؟0.5
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از نظر پیامبر دلیل سقوط اقوام پیشین چیست؟0.5
ثمره حضور سازنده امامان در جامعه چه بود؟0.5
عامالن اصلی شهادت امامان چه کسانی بودند؟0.5
کدام مسئولیت مردم به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد؟0.5

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1مهم ترین آثار نامطلوب حفظ حدیث و ننوشتن آن را بیان کنید2(.مورد)1
 -2چرا امامان با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟1
 -3مسئولیتهای منتظران در عصر غیبت را نام ببرید1 .
 -4تفقه به چه معناست؟ فقیه کیست؟1
 -5چه زمانی تمایالت دانی بد می شود؟1
 -6آمادگی برای ازدواج نیازمند چه بلوغی است؟1
موفق باشید
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سواالت(در 2صفحه) به ترتیب و خوش خط و خوش عکس

آیات و روایات
 -1آیه «اَفَال یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَیرِاللّهِ لَوَجَدوا فیهِ اختِالفًا کَثیرًا» بیانگر چه مفهومی
است؟0.5
اعجاز محتوایی قرآن و الهی بودن این کتاب آسمانی
 -2دلیل ایمان پنداری در عبارت قرآنی «اَلمَ ترَ اِلیَ الَّذینَ یَزعُمونَ اَنَّهُم آمَنوا بمِا اُنزِلَ اِلیَكَ »...چه
چیزی بیان شده است؟0.5
داوری بردن نزد طاغوت -یُریدونَ اَن یَتحَاکمَوا اِلیَ الطاّغوتِ
 -3آیه« اُولئِكَ هُم خَیرُ البَرِیَّة» در چه مکانی و در شان چه کسی نازل شد؟0.5
در مکه معبه -حضرت علی ع
الف
 -4براساس آیه«ذلكَ بِاَنَّ اللّهَ لَم یَكُ مُغَیِّرًا نِعمَةً اَنعَمَها عَلی قَومٍ حَتی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم »...دلیل غیبت
امام زمان چیست؟0.5
رفتار مردم جامعه
 -5براساس عبارت قرآنی «لِلَّذینَ اَحسَنُوا الحُسنی و زِیادةٌ وَال یَرهَقُ وُجُوهَهُم قَتَرٌ وَال ذِلَّةٌ» دلیلی ذلیل
نشدن چیست؟ 0.5
انجام عمل نیك
 -6بر اساس آیه «وَ مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا اِلَیها ،وَجَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ
رَحمَةً »...کدام گروه به آیات الهی در ازدواج پی می برند؟ 0.5
اهل تفکر

ب

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -1اوّلین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم................ ،بود0.5.
حضرت علی
 -2ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان در آیه ...........مشخص شده است0.5 .
والیت
 -3معاویه .................را علیه امیرالمؤمنین به راه انداخت0.5.
جنگ صفین
 -4در .................بودن ،خود از برترین اعمال عصر غیبت است0.5.
انتظار ظهور

ج

عبارتهای صحیح یا غلط را مشخص کنید.
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 -1سخن از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت و حقوق برابر انسان ها در قرآن
بیانگر اعجاز محتوایی است0.5 .
صحیح
 -2اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد ،امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا
می شود0.5.
غلط
 -3تقیه یعنی اقدامات خود را مخفی نگه دارند ،به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن ،کمتر ضربه
بخورند0.5 .
صحیح
 -4شرط اعلم بودن بین مرجع تقلید و ولی فیقه مشترک است0.5 .
غلط

د

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1عومل ختم نبوت را نام ببرید2(.مورد)0.5
آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی -حفظ قرآن کریم از تحریف -وجود امام معصوم پس
از پیامبر اکرم(ص) -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
 -2آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم چیست؟0.5
آوردن سوره ای (همچون کوثر)مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است.
 -3از نظر پیامبر دلیل سقوط اقوام پیشین چیست؟0.5
بی توجهی به عدالت
 -4ثمره حضور سازنده امامان در جامعه چه بود؟0.5
فراهم آمدن کتب حدیث
 -5عامالن اصلی شهادت امامان چه کسانی بودند؟0.5
حاکمان بنی امیه و بی عباس
 -6کدام مسئولیت مردم به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد؟0.5
وحدت و همبستگی اجتماعی

س

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1مهم ترین آثار نامطلوب حفظ حدیث و ننوشتن آن را بیان کنید2(.مورد)1
احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیثفراهم شد.
صفحه 2
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نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
کالس :
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-2شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های شخصی به جعل یا تحریف
حدیث پرداختند ،یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.
-3بسیاری از مردم و محققان از یك منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار ،سلیقه شخصی را در احکام
دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
 -2چرا امامان با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟1
اوّل ،آنکه رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و الزم بود برای انجام این وظیفه به پا
خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات ،حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای
اسالم راستین ،قوانین دین را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.
دوم ،آنکه که این حاکمان غاصب ،قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ امامان نیز
وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین
اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.
 -3مسئولیتهای منتظران در عصر غیبت را نام ببرید1 .
تقویت معرفت و محبّت به امام-پیروی از فرمان های امام عصر-دعا برای ظهور امام-آماده کردن خود و جامعه
برای ظهور
 -4تفقه به چه معناست؟ فقیه کیست؟1
تفقّه ،به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است.
افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن و روایات به دست
آوردند ،فقیه نامیده می شوند.
 -5چه زمانی تمایالت دانی بد می شود؟1
زمانی این تمایالت(حیوانی و ذاتی) بد می شود که آنگاه که انسان ،این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار
دهد و فقط در فکر رسیدن به آنها باشد و از تمایالت الهی خود غافل بماند.
 -6آمادگی برای ازدواج نیازمند چه بلوغی است؟1
آمادگی برای ازدواج ،نیازمند دو بلوغ است :یکی بلوغ جنسی و دیگری بلوغ عقلی و فکری که مدتی پس از
بلوغ جنسی فرا می رسد.
با رسیدن بلوغ عقلی ،جوان درمی یابد که باید زندگی را بسیار جدّی بگیرد و برای آینده اش برنامه ریزی
کند .توجه به داشتن شغل و پیداکردن کار ،فکرکردن درباره ویژگی های همسر ،تنظیم خرج و هزینه خود و
دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است
موفق باشید

صفحه 3

