باسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

محل مهر یا امضاء مدیر مجتمع

مجتمع غیر دولتی دخترانه فرهیختگان
سال تحصیلی 96-97

سوال امتحان :دین و زندگی()2
تاریخ امتحان96/10/2:
نام و نام خانوادگی:
تعداد صفحات3 :

نام رشته و پایه :انسانی ،پایه یازدهم
مدت امتحان 90 :دقیقه
شماره صندلی:
ندارد
نیاز به پاسخ نامه سفید دارد

ردیف

نام دبیر :خـلـج
ساعت امتحان10:30 :
نام پدر:

سواالت

بارم

پیامبر( صلىاهللعلیهوآله) :محبوبترین شما در نزد خدا،
خوش اخالقترین شماست ( .مجمع البیان ،ج  ،۱۰ص ). ۸۷

با توجه به آیات به سؤاالت پاسخ دهید:-1

« إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ »......................................................................
الف)آيه را تکمیل کنید .
ب) يک پیام از آيه استخراج کنید.

-2

پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله) فرمودند  « :من شهر علم هستم و علی درِ آن است ،هرکس میخواهد به اين علم
برسد ،بايد از درِ آن وارد شود» .

0/75
1

سوال :اين حديث چه پیامی در بر دارد ؟ ( ذکريک مورد)

0/75

 درستی یا نادرستی جملههای زیر را با (ص/غ) مشخص کنید .-3

قرآن کريم منشأ چند دينی و انکار پیامبر جديد را ،مردم جاهل و نادان میداند.

-4

در قرآن کريم به "نیروی جاذبه" به عنوان يکی از "جنبههای اعجاز محتوايی" اشاره شده است.

-5
-6
-7

خداوند در قرآن کريم پیامبر

( صلی اهلل علیه و آله)

" خاتمالنبیین " معرفی کرده است.

0/25
0/25

0/25

جمالت زیر را با کاملترین و کوتاهترین کلمات مناسب تکمیل کنید.يکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا  .............بود.
با ختم نبوت ،مسئولیت ...........................از مسئولیتهای پیامبر( صلی اهلل علیه و آله) پايان میپذيرد.
صفحه

از 3

0/5
0/5

ردیف

ادامه سواالت درس :دین و زندگی()2

-8

خداوند  ....................راه عذر و بهانه را بر بندگان بسته و حجت را بر آنها تمام کرده است.

0/5

-9

قرآنکريم کارهای خارقالعادهای را که پیامبران انجام میدادند  .............مینامد.

0/5

تاریخ آزمون 96/10/2 :

پایه  :یازدهم

رشته  :انسانی

- -10کدام یک از موارد ستون " الف" با ستون " ب " مرتبط است با شماره مشخص کنید.
" الف "

بارم

1

"ب"

 -10-1لَّعَّلَّکَّ باخِع نَّفْسَّکَّ أَّلَّا يَّکُونُوا مُؤْمِنِینَّ

رشد تدريجی سطح فکر مردم از علل فرستادن
پیامبران متعدد

 -10-2لَّقَّدْ أَّرْسَّلْنا رُسُلَّنا بِالْبَّیِناتِ وَّ أَّنْزَّلْنا مَّعَّهُمُ
الْکِتابَّ وَّ الْمِیزانَّ لِیَّقُومَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

انسان با داشتن سرمايهی اختیار ،میتواند راه خود
را برگزيند.

 -10-3نَّحنُ مَّعاشِرَّ ا الَّنبیاِء اُمِرنا اَّن نُکَّلمَّ الناسَّ.
عَّلى قَّدرِ عُقوِلهِم

سختکوشی و دلسوزی پیامبر (صلی اللله علیه و آله) در
هدايت مردم

 -10-4إِنَّا هَّدَّيْناهُ السَّبِیلَّ إِمَّا شاکِراً وَّ إِمَّا کَّفُوراً

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم

 اصطالحات زیر را تعریف کنید : -11شیعه:

0/5

 -12طاغوت :

0/5

 -13قاعده نفی سبیل :

0/5

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : -14چرا جامعة اسالمی نیازمند حکومت اسالمی است؟ ( دو مورد نام ببريد)

1

 -15اهلکتاب (يهوديان و مسیحیان) دربارة چه چیزی اختالف کردند و علت اختالف آنها چه بود؟

0/5

 -16چرا خداوند يک برنامه کلی به انسانها ارزانی داشته است؟

0/5

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید : -17چه رابطهای بین حديث " عَّلِی مَّعَّ الْقُرْآنِ ،وَّالْقُرْآنُ مَّعَّ عَّلِیٍّ " با "حديث ثقلین" وجود دارد؟
صفحه

از 3

1

ردیف ادامه سواالت درس :دین و زندگی()2

تاریخ آزمون 96/10/2 :

پایه  :یازدهم

رشته  :انسانی

بارم

پاسخ سوال:17

 -18الف) ممنوعیت از نوشتن احاديث پیامبراکرم( صلی اهلل علیه و آله) چه نتايج نامطلوبی درپی داشت؟ (ذکر دو مورد)

1

ب)اين ممنوعیت و اوضاع نابسامان حديث ،برای پیروان ائمه (علیهمالسالم)چگونه بود ؟

0/75

 -19از جنبههای اعجاز قرآن کريم " ،انسجام درونی در عین نزول تدريجی " را توضیح دهید؟

0/75

0/75

 -20چرا خداوند معجزهی آخرين پیامبر خود را ،از جنس" کتاب " قرار داده است ؟

 -21پاسخ به "نیازهای برتر" بايد چه ويژگیهايی داشته باشد؟

1

 -22از عوامل ختم نبوت " حفظ قرآن کريم از تحريف " به چه معناست ؟ شرح دهید

1
جمع بارم

« موفـق بـاشـیـد »
« خـلــج »

صفحه

از 3

16

صفحه

از 3

