نام درس :دین و زندگی 2

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :جواد پوران

تاریخ امتحان1398/03 / 01 :
ساعت امتحان 08 : 30 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

الف) آیات و احادیث:

1

در آیۀ شریفۀ «وَ ما محمّد االّ رسولٌ قَد خَلت مِن قَبله الرُّسُل اَفاِن ماتَ اَو قُتِل انقَلَبتُم علی اَعقابِکم  »...خداوند چه

0 /5

هشداری به مردم زمان پیامبر (ص) میدهد؟
2

با توجه به آیۀ «ذلک بِانّ اهلل لم یک مغیّراٌ نعمة انعمها علی قوم حتّی یغیروا ما باَنفسِهِم» ،جملۀ زیر را تکمیل کنید:

0 /5

زمینهساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه . .....................
3

آیۀ شریفۀ «انّی قد جئتکم پآية من ربکم انّی اَخلُقُ لکم من الطّين کهيئةِ الطّير »...از زبان چه کسی و بيانگر چه

0 /5

موضوعی است؟
ب) درست یا نادرست بودن جملههای زیر را مشخص کنید.

4

تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که همۀ مسئولیتهای پیامبر (ص) ادامه یافته و جامعه کمبودی از جهت

0 /5

رهبری نداشته باشد.
5

والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسانهاست که مرتبهای برتر و باالتر از والیت ظاهری است.

0 /5

6

پس از رحلت رسول خدا (ص) نظام حکومت اسالمی که بر مبنای «امامت» طراحی شده بود ،تحقق نیافت.

0 /5

7

برای برداشتن ازدواجی موفق که آرامش و خوشبختی را به دنبال داشته باشد باید به هر چهار هدف ازدواج توجه

0 /5

کرده و هدف دوم را در مرتبۀ برتر قرار دهیم.
ج) جاهای خالی جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

8

حضرت علی (ع) با توجه به تالش بیپایان پیامبر (ص) ایشان را همچون  ...............میدانست که با داروهایش بیماران

0 /5

 .....................را درمان میکرد.
9

امامان شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با  ...........برمیگزیدند ،به گونهای که  ..........به نسلهای آینده معرفی گردد.

0 /5

انسان در درون خود با دو دعوت روبهروست ،یکی دعوت عقل و وجدان یا همان  ....................و دیگری دعوت هوی و

0 /5

10

هوس یا همان . ....................

11

ابتداییترین زمینۀ ازدواج .....................،است و تحکیمبخش و وحدت روحی زن و مرد .................... ،است.

0 /5

د) به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.

12

مرتب و تنظیم کردن قرآن کریم ،مربوط به کدامیک از مسئولیتهای پیامبراکرم(ص) است؟

0 /5

13

پیامد زیان بار تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث پیامبر(ص) و نقل داستانهای خرافی توسط برخی علمای

0 /5

وابسته به قدرت چه بود؟
14

بنابر سخن امیرالمؤمنین (ع) در اوضاع نابسامان جامعۀ اسالمی چگونه میتوان راه رستگاری را تشخیص داد؟

0 /5

15

چرا حضرت مهدی (عج) را امام غایب نامیدهاند؟

0 /5

16

پیامبران الهی ،برای تحقق کدام وعدۀ الهی ،از یک طرح الهی سخن گفتهاند؟

0 /5

صفحهی  1از 2

ردیف

بارم

سؤاالت
هـ) پاسخ درست را تشخیص دهید.

17

0 /5

در مورد فعالیتهای سه امام بزرگوار قبل از حضرت مهدی (عج) کدامیک درست است؟
« )1زیارت جامعۀ کبیره» که یکی از منابع معرفتی شیعه است ،توسط امام هادی (ع) بیان شده و یاران ایشان برای ما
شیعیان نقل کردهاند.
 )2با شهادت امام رضا(ع) مرحلۀ بسیار سختی پدید آمد ،بهطوریکه امام جواد(ع) را به اجبار به سامرا آوردند و در
محل پادگان نظامی زندانی کرده و به شهادت رساندند.

18

0 /5

در غیبت امام زمان (عج) «والیت ظاهری» . ....................
 )1در شکل مرجعیت فقیه ادامه مییابد.
 )2به صورت والیت فقیه استمرار پیدا میکند.

19

0 /5

فقیهی که رهبری جامعۀ اسالمی را بر عهده میگیرد باید مدیر و مدبّر باشد تا . ...............
 )1بتواند جامعه را در شرایط پیچیدۀ جهانی رهبری کند.
 )2در برابر زیادهخواهی دشمنان و تهدیدها بایستد و پایداری کند.
و) اصطالحات زیر را تعریف کنید.

20

عزت:

0 /5

21

تقلید:

0 /5

22

کتباربعه:

0 /5

ز) به سؤالهای زیر پاسخ کامل دهید.

23

در مورد تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ دوران جاهلیت که آمیزهای از عقاید و آداب و رسوم نادرست بود ،توضیح دهید.

1

24

یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان جور ،عد تأیید حاکمان بود ،این مورد را توضیح دهید.

1

25

چرا در دورۀ غیبت ،تقویت معرفت و محبت به امام عصر(عج) ضرورت مییابد؟

1

26

چهار مورد از مسئولیتهای مردم نسبت به رهبر را بنویسید.

1

27

اگر فردی بخواهد به «شیوهای ناصحیح» به نیاز جنسی خود پاسخ دهد ،چه پیامدهای ناگواری در انتظار اوست؟

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير :جواد پوران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان1398/03 / 01 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

هشدار بازگشت به دوران جاهلیت و انحراف از مسیر توحیدی پیامبر (ص)

2

خود مردم جامعه هستند( .رفتار مردم جامعه است).

3

حضرت عیسی (ع) ـ معجزات ایشان

4

نادرست ـ مسئولیتهای پیامبر(ص) ،به جز دریافت و ابالغ وحی

5

درست

6

درست

7

نادرست ـ هدف چهارم را باید در مرتبۀ برتر قرار دهیم.

8

طبیبی سیّار ـ غفلتزده و سرگشته

9

شرایط زمان ـ روش زندگی امامان

10

نفس لوّامه ـ نفس امّاره

11

نیاز جنسی ـ فرزند

12

دریافت و ابالغ وحی

13

این مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.

14

باید پشتکنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کرد.

15

زیرا ایشان از نظرها «غایب» است ،نه اینکه در جامعه حضور ندارد.

16

پیروزی حق بر باطل در پایان تاریخ

17

گزینۀ  1ـ جملۀ گزینۀ ( ) 2در مورد امام هادی و امام حسن عسکری (ع) است که هر دو در پادگان نظامی به شهادت
رسیدند.

18

گزینۀ  2درست است.

19

گزینۀ  1درست است.

20

به معنای «نفوذناپذیری» و «تسلیم نبودن» است.

21

به مراجعۀ مردم غیرمتخصص به متخصص دین و آموختن احکام از آنها ،پیروییا تقلید میگویند.

22

دانشمندان اسالمی و راویان حدیث ،سخنان رسول خدا (ع) و ائمه (ع) را در مجموعههایی گرد آوردهاند که چهار کتاب
از مهمترین آنها به «کتب اربعه» معروف هستند.

23

فرهنگ مردم حجاز آمیزهای از عقای نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود ،با وجود این قرآن کریم نه تنها از
این فرهنگ تأثیر نپذیرفت ،بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از
موضوعهایی همچون عدالتخواهی ،علمدوستی ،معنویت و حقوق برابر انسانها سخن گفت.

24

امامان ،هیچیک از حاکمان زمان خویش را به عنوان جانشین رسول خدا (ص) تأیید نمیکردند و این موضوع را به
شیوههای مختلف به مردم اطالع میدادند .آنان اگرچه تفاوتهای اخالقی و رفتاری حاکمان را در نظر میگرفتند و اگر
حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل میکرد ،آن مورد را تأیید می کردند ،اما در غصب خالفت و جانشینی
رسول خدا (ص) همه را یکسان میدیدند.

25

ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است که عصر غیبت ،عصر دودلیها و شک و تردیدهاست .در این دوره،
فتنههای گوناگون و اندیشههای رنگارنگ پیدا میشوند و بیایمانی را تبلیغ میکنند .مؤمن حقیقی با افزایش معرفت
خود ،تردیدها را کنار میزند و با یقین ،برای فرادی روشن آماده میشود.

26

 )1وحدت و همبستگی اجتماعی )2 ،استقادمت و پایداری در برابر مشکالت )3 ،افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی،
 )4مشارکت در نظارت همگانی )5 ،اولویت دادن به اهداف اجتماعی (چهار مورد کافی است).

27

در آن صورت ،لذت آنی برخاسته از گناه ،پس از چندی ،روح و روان فرد را پژمرده میکند و شخصیت او را میشکند.
این گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست ،برای فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده میشوند ،اما
نمیدانند که روحشان مانند تشنهای است که هر چه بیشتر از آب شور دریا مینوشد ،بر تشنگیاش افزوده میشود و
بیقراریاش شدت مییابد.

جمع بارم  11:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :جواد پوران

امضاء:

جوَْری اسالهی ایراى

نام و نام خانوادگی.......................... :

ادارُ ی کل آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى

هقطع و رشته :یازدهن انسانی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

ادارُ ی آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى هٌطقِ  4تْراى
دبیرستاى غیردٍلتی دختراًِ هتَسطِ دٍم سرای داًش ٍاحد رسالت

ساعت اهتحاى 08 : 00 :صبح /عصر

ًورُ بِ حرٍف:

ًورُ بِ عدد:

هدت اهتحاى  75 :دقیقِ

ًورُ بِ حرٍف:

ًام دبیر :سرکارخاًن سویرا فتح اللْی

ًام دبیر :سرکارخاًن سویرا فتح اللْی

تاریخ ٍ اهضاء:

تاریخ ٍ اهضاء:

هحل هْر ٍ اهضاء هدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

ًام دبیر :سویرا فتح اللْی

تاریخ اهتحاى1398/03 / 01 :

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ًورُ تجدید ًظر بِ عدد:

ًام درس :دیي ٍ زًدگی

سَاالت تششیحی
ًبم ً 3فش اص اسَُ ّبی عضت ًفس اسالم سا ثگَییذ ٍ ثِ دلخَاُ اص یک کذام یک حذیث ثٌَیسیذ؟
2

1

ثشای اًتخبة ّوسش ثب چِ کسبًی هی تَاًین هشَست کٌین؟
1

2

خذاًٍذ ًتیجِ اصدٍاج ّوسشاى ٍ صًذگیشبى دس کٌبسّن سا دس قشآى چِ هی ـشهبیذ؟

1

3

ثب تأهل دس سخٌبى اهیشالوَهٌیي (ع)  3هَسد اص ًشبًِ ّبی ثبصگشت هسلوبًبى ثِ دٍساى جبّلیت ثعذ اص ایشبى سا ثیبى
کٌیذ؟
3

4

ششایط ٍلی ـقیِ سا ًبم ثجشیذ؟ ( 4هَسد)
2

5

صفحِ ی  1از2

لؽت شٌبسی
تعشیؿ عذل چیست؟

0/5

6

تعشیؿ هششٍعیت سّجشی چیست؟

7

8

0/5

جبی خبلی

0/5

هکبتت ثششی دس طَل تبسیخ ثب ادعبی  .....................................ثشًبهِ ّبی گًَبگًَی اسائِ دادُ اًذ.

9

آیِ اثالغ یب تجلیػ دس سٍص  .........................هبُ  ....................دس هحلی ثِ ًبم ً...............................بصل شذُ است.

1/5

10

حشیض ثَدى پیبهجش ثشای ّذایت هشدم ًشبى اص .........................................ایشبى داشت.

0/5

11

طحیح /ؼلط

0/5

دس هیبى هسئَلیت ّبی پیبهجشٍ ،الیت ٍ حبکویت پس اص پیبهجش (ص) پبیبى هی پزیشد.

12

خذاًٍذ ثشای اسسبل پیبهجش خَدّ ،ذـی تعییي کشدُ ٍلی دس اثضاس ٍ شیَُ سسیذى ثِ آى دخبلت ًکشدُ است.

0/5

13

" سسبیی تعجیشات ثب ٍجَد اختظبس " اص جٌجِ ّبی هحتَایی اعجبص قشآى کشین است.

0/5

سَاالت تستی
14

خذاًٍذ ثب  ................ ٍ ..............خَد ثشش سا تٌْب ًگزاشتِ ٍ اٍ سا ّذایت کشد.
-1لطؿ  /تذثیش

15
16

 -2حکوت  /تذثیش

 -3حکوت  /سحوت

0/5
-4لطؿ  /سحوت

دٍسی اص ششک ٍ حسبثشسی عبدالًِ دس  .................... ٍ .................تجلَس هی یبثذ.
-1تَحیذ /اهبهت

 -2تَحیذ  /هعبد

 -3عذل  /هعبد

0/5

 -4عذل  /اهبهت

ّش پیبهجشی کِ پس اص پیبهجش قجلی آهذُ ًسجت ثِ پیبهجش ثعذی چِ تبکیذی داشتِ است؟
-1تظحیح ٍ تکویل

 -2تبئیذ ٍ تزکش

-3ثشبست ٍ پیشٍی

 -4اداهِ دٌّذُ ٍ ّشذاس

0/5

تشخیض ًیبص یب عذم ًیبص ثِ پیبهجش دس ّش صهبى ثب چِ کسی است ٍ تشخیض ایٌکِ دس چِ صهبًی هشدم ثِ هشحلِ ای
هی سسٌذ کِ هی تَاًٌذ کتبة آسوبًی خَد سا حفظ کٌٌذ دس حیطِ تَاًبیی چِ کسی است؟
17

-1خذا  /اًسبى

 -2اًسبى  /اًسبى

-3خذا  /خذا

 -4اًسبى  /خذا

0/5

صفحِ ی  2از2

جوع بارم ً 16 :ورُ

ادارُ ی کل آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى

نام درس :دیي ٍ زًدگی

ادارُ ی آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى هٌطقِ  4تْراى

نام دبير :سويرا فتح اللهی

دبیرستاى غیر دٍلتی دختراًِ هتَسطِ دٍرُ دٍم سرای داًش ٍاحد رسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1398/03/ 01 :
ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 75 :دقیقه

راٌّوای تصحیح

ردیف

1

هحل هْر یا اهضاء هدیر

حضشت صیٌت :چیضی جض صیجبیی ًوی ثیٌن
پیبهجش اسالم/اهبم حسیي

2

ٍالذیي/ثِ خظَص پذس

3

هَدت -سحوت
چیضی ًبشٌبختِ تش اص اص هعشٍؾ ٍ خیش ًیست

4

کبالیی کن ثْبتش اص قشاى ًیست
چیضی پَشیذُ تش اص حق ًیست

5

ثبتقَا-عبدل-صهبى شٌبس-شجبع-هذیش-هذثش

6

گٌبُ کجیشُ ًکشدى ٍ اطشاس ثِ گٌبُ طؽیشُ ًذاشتي

7

سّجش ششایط ٍلی ـقیِ سا داشتِ ثبشذ
دیي ثِ اٍ اجبصُ سّجشی هشدم سا ثذّذ

8

سسبًذى ثشش ثِ سعبدت

9

-18ری حجِ-ؼذیش خن

10

سخت کَشی ٍ دلسَصی

11

غ

12

غ

13

غ

14

4

15

2

16

3
3

17

جوع بارم ً16:ورُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی هصحح  :سویرا فتح الْی

اهضاء:

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :معارف

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :سهیلی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1331/11 / 2 :
ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

*آیات و روایات
 )1آیه شریفه زیر را ترجمه کرده و بگویید به چه مطلب مهمی اشاره دارد؟

1/5

" لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط "

الف

 )2حدیث شریفه ثقلین را کامل کنید و یک مورد علت و معلول در آن مشخص کنید؟
"انی تارک فیکم الثقلین  .............و ...............اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا"

1

 )3آیه شریفه زیر را به کدام بعد انسان اشاره دارد؟
"لنحی به بلده میتا"
0/5
*جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.هر مورد  0/5نمره)
 )4هدایت معنوی به  ................و ..............بستگی دارد

ب

)5سفارش خداوند به تمامی پیامبران این بود که دین را  ...................و...................

)6خداوند با  ....................راه ................را بسته و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

صفحه ی  1از3

3

*درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید( .هر مورد  0/25نمره)
 )7فطرت به معنای آفرینش است.

 )8رسایی تغییرات با وجود اختصار از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است.
1

ج
 )9اولین وبرترین کاتب و حافظ قرآن کریم ،رسول خدا (ص) بودند.

 )10اندیشمندان اسالم کارهای خارقالعاده را معجزه مینامیدند.

*پاسخ کوتاه دهید.
 )11والیت ظاهری به چه معناست؟
0/5

 )12طاغوت کیست؟
1

د
 )13آیاخطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
1

 )14در برنامه اسالم انسان با اندیشه در چه به ایمان قلبی می رسد؟

صفحه ی  2از3

0/5

*پاسخ کامل دهید.
 )15چه مسائلی زمینه رابرای ورودجعل وتحریف به احادیث پیامبر (ص)آماده کرد؟

1
 )16مسئولیت های پیامبر(ص) را نام ببرید و بگویید اگر در مسئولیت دوم پیامبر عصمت نداشته باشد چه پیامدی
دارد؟

2
 )17شیعه به چه کسانی اطالق می گردد؟

ه
0/75
 )18چرا قرآن کریم نیازی به تصحیح ندارد؟

1/25

)19کدام ویژگی دین اسالم سبب ماندگاری همیشگی او در میان مردم شد؟

1

صفحه ی  3از3

جمع بارم  16 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :معارف

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان9398/91 / 2:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 18:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 57 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 )1همانا ارسال کردیم رسوالنمان را با دالیل روشن و نازل کردیم با آنها کتاب و میزان را تا بین مردم قسط وداد را برقرار
کنند)0775( .
الف

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ()0775
 )2کتاب اهلل – عترتی ()1
 )3بعد جسمانی ()0/5

ب
ج

 )4ایمان – عمل
 )7غ -

 )5 /به پادارید – در آن تفرقه نکنید  )6 /ارسال رسل – بهانه ()3

)8غ-

 )9غ-

)10ص ()1

 )11کسیکه والیت و سرپرستی جامعه را به عهده داشته باشد)0/5( .
 )12کسانیکه به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند درحالیکه فرمان و قانونشان نشات گرفته از فرمان الهی
نیست  ،طاغوت نامیده می شود)1( .
د

 ) 13خیر،از آنجا که قرآن کتابی است برای انسانها در همه زمانها پس اگر هشداری می دهد اختصاص به یک زمان خاص
ندارد ،پس خطر با زگشت به ارزش های دوران جاهلیت که قرآن آن را به مسلمانان هشدار می دهد اختصاص به زمان
پیامبر ندارد وهمیشگی است)1(.
 )14خود – جهان هستی ()0/5
)1 )15منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر )2نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت برای توجیه موقعیت خود واقدامات
مخالف اسالمشان()1
* )16تعلیم وتبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی) (– )075اگر پیامبر عصمت نداشته باشد  ،امکان انحراف در تعالیم الهی
پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود)075(.

ه

*اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی و والیت ظاهری ()075
 )17مسلمانانی که به فرمان خدا و پیامبر ،امیر مومنان علی (ع) را جانشین پیامبر می دانند واز اویروی می کنند)075(.
 )18با تالش و کوشش مسلمانان ودر پرتو عنایت الهی و با اهتمام که پیامبر (ص) در جمع آوری حفظ قرآن داشت  ،این
کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از کم نگردید)1/25( .
) 19دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواندبه همه سوال ها و نیاز های انسان ها در همه ی مکان ها و زمانها
پاسخ دهد.اسالم ویژگی هایی دو دسته قوانین ثابت و متغییر متناسب با نیاز نیاز های ثابت و متغیر بشر است)1(.

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :معارف

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :سهیلی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1331/11 / 2 :
ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

*آیات و روایات
 )1آیه شریفه زیر را ترجمه کرده و بگویید به چه مطلب مهمی اشاره دارد؟

1/5

" لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط "

الف

 )2حدیث شریفه ثقلین را کامل کنید و یک مورد علت و معلول در آن مشخص کنید؟
"انی تارک فیکم الثقلین  .............و ...............اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا"

1

 )3آیه شریفه زیر را به کدام بعد انسان اشاره دارد؟
"لنحی به بلده میتا"
0/5
*جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.هر مورد  0/5نمره)
 )4هدایت معنوی به  ................و ..............بستگی دارد

ب

)5سفارش خداوند به تمامی پیامبران این بود که دین را  ...................و...................

)6خداوند با  ....................راه ................را بسته و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

صفحه ی  1از3

3

*درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید( .هر مورد  0/25نمره)
 )7فطرت به معنای آفرینش است.

 )8رسایی تغییرات با وجود اختصار از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است.
1

ج
 )9اولین وبرترین کاتب و حافظ قرآن کریم ،رسول خدا (ص) بودند.

 )10اندیشمندان اسالم کارهای خارقالعاده را معجزه مینامیدند.

*پاسخ کوتاه دهید.
 )11والیت ظاهری به چه معناست؟
0/5

 )12طاغوت کیست؟
1

د
 )13آیاخطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
1

 )14در برنامه اسالم انسان با اندیشه در چه به ایمان قلبی می رسد؟

صفحه ی  2از3

0/5

*پاسخ کامل دهید.
 )15چه مسائلی زمینه رابرای ورودجعل وتحریف به احادیث پیامبر (ص)آماده کرد؟

1
 )16مسئولیت های پیامبر(ص) را نام ببرید و بگویید اگر در مسئولیت دوم پیامبر عصمت نداشته باشد چه پیامدی
دارد؟

2
 )17شیعه به چه کسانی اطالق می گردد؟

ه
0/75
 )18چرا قرآن کریم نیازی به تصحیح ندارد؟

1/25

)19کدام ویژگی دین اسالم سبب ماندگاری همیشگی او در میان مردم شد؟

1

صفحه ی  3از3

جمع بارم  16 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :معارف

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سهيلی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان9398/91 / 2:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ساعت امتحان 18:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 57 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 )1همانا ارسال کردیم رسوالنمان را با دالیل روشن و نازل کردیم با آنها کتاب و میزان را تا بین مردم قسط وداد را برقرار
کنند)0775( .
الف

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ()0775
 )2کتاب اهلل – عترتی ()1
 )3بعد جسمانی ()0/5

ب
ج

 )4ایمان – عمل
 )7غ -

 )5 /به پادارید – در آن تفرقه نکنید  )6 /ارسال رسل – بهانه ()3

)8غ-

 )9غ-

)10ص ()1

 )11کسیکه والیت و سرپرستی جامعه را به عهده داشته باشد)0/5( .
 )12کسانیکه به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند درحالیکه فرمان و قانونشان نشات گرفته از فرمان الهی
نیست  ،طاغوت نامیده می شود)1( .
د

 ) 13خیر،از آنجا که قرآن کتابی است برای انسانها در همه زمانها پس اگر هشداری می دهد اختصاص به یک زمان خاص
ندارد ،پس خطر با زگشت به ارزش های دوران جاهلیت که قرآن آن را به مسلمانان هشدار می دهد اختصاص به زمان
پیامبر ندارد وهمیشگی است)1(.
 )14خود – جهان هستی ()0/5
)1 )15منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر )2نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت برای توجیه موقعیت خود واقدامات
مخالف اسالمشان()1
* )16تعلیم وتبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی) (– )075اگر پیامبر عصمت نداشته باشد  ،امکان انحراف در تعالیم الهی
پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود)075(.

ه

*اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی و والیت ظاهری ()075
 )17مسلمانانی که به فرمان خدا و پیامبر ،امیر مومنان علی (ع) را جانشین پیامبر می دانند واز اویروی می کنند)075(.
 )18با تالش و کوشش مسلمانان ودر پرتو عنایت الهی و با اهتمام که پیامبر (ص) در جمع آوری حفظ قرآن داشت  ،این
کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از کم نگردید)1/25( .
) 19دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواندبه همه سوال ها و نیاز های انسان ها در همه ی مکان ها و زمانها
پاسخ دهد.اسالم ویژگی هایی دو دسته قوانین ثابت و متغییر متناسب با نیاز نیاز های ثابت و متغیر بشر است)1(.

جمع بارم 16:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :

نام درس :دین و زندگی 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

شماره داوطلب............................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1011/10 / 11 :
ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت
آیات و احادیث

الف) پیام آیۀ «لقد کتبنا فی الزبوران االرض یرثها عبادی الصالحون» را بنویسید.

0 /5

ب) این عبارت از آیۀ «لیتفقهوا فی الدین» اشاره به چه مسئلهای دارد ،نام برده و توضیح دهید.

0/55

ج) حدیث «حب الشیء یعمی و یصم» به فرموده حضرت علی(ع) اشاره به چه مسئلهای دارد؟ توضیح دهید.

0/55

د) کدام حدیث را پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر در روزهای آخر عمر مبارکشان بیان میفرمودند.

0/55

ه) آیۀ «و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال» اشاره به کدامیک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

1

دارد ،نامبرده و توضیح دهید.
5

5

جاهای خالی را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید.

الف) با تالش مسلمانان و در  ..............و با اهتمام پیامبر در جمعآوری و حفظ قرآن کریم این کتاب دچار تحریف نشد.
ب) امامان معصوم (ع) شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با  ......................انتخاب میکردند.
ج) ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است که عصر غیبت عصر  ...................است.
د) تحقیق درباره همسر آینده را نباید با معاشرتهایی که منشأ تنها  ....................است اشتباه کرد.
3

4

1

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

الف) ابتدایی ترین زمینه ازدواج انس با همسر است.

ص( )

غ( )

ب) بهرهمندی از محضر ائمه اطهار (ع) به شیعیان اختصاص نداشت.

ص( )

غ( )

ج) ر هبر جامعه اسالمی باید مدیر و مدبر باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای زمان به دست آورد.

ص( )

غ( )

د) آمادگی برای ازدواج فقط نیازمند بلوغ فکری و عقلی است.

ص( )

غ( )
5

پاسخ کوتاه

الف) پیشوایان ما چگونه توانستند در سختترین شرایط عزتمندانه زندگی کنند و تن به ذلت و خواری ندهند؟
ب) در نظام اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست؟
ج) در جبهه حق ،چه کسانی حضور دارند؟
د) از مظلومان در تمام نقاط جهان چگونه باید دفاع کنیم؟
5

0 /5

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) مجاهدات امامان معصوم (ع) در راستای والیت ظاهری بر مبنای کدام فروع دین پایهگذاری شده بود؟
 ) 1تقیه و جهاد

 )5امر به معروف و نهی از منکر

 )3صبر و بصیرت

 )4آگاهی بخشی و شیوه درست مبارزه

ب) با توجه به آیه شریفه «والعصر ان االنسان لفی خسر  »...دومین شرطی که باید برای جلوگیری از خسارت و زیان به
کار بسته شود چیست؟ و عالوه بر آن چه کارهای دیگری الزم است تا سد زیانکاری انسان گردد.
 ) 1عمل صالح ـ تقوا ـ نماز و ایمان

 )5ایمان ـ تقوا ـ حق و نماز

 )3عمل صالح ـ ایمان ـ حق و صبر

 )4ایمان ـ تقوا ـ عمل صالح
صفحۀ  1از 2

ردیف

6

1/5

اصطالحات زیر را تعریف کنید.

الف) ولی فقیه
5

بارم

سؤاالت
ب) تمایالت دانی

1

کشف ارتباط

الف) استمرار و پیوستگی در دعوت

 )1اعجاز محتوایی

ب) تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

 )5تقیه

ج) مخفی نگهداشتن اقدامات خود جهت ضربه زدن به دشمن

 )3از علل فرستادن پیامبران متعدد

د) ساده زیستی

 )4اعجاز لفظی
 )5وظیفه مردم بر رهبر

8

پاسخ کامل

0/55

الف) قرآن کریم منشأ اصلی اختالف و چند دینی را چه میداند؟ توضیح دهید.
ب) یکی از دالیل اعجاز محتوایی قرآن «انسجام درونی در عین نزول تدریجی است» توضیح دهید.

1

ج) مقصود امام رضا (ع) از بیان عبارت «بشروطها و انا من شروطها» چه بود؟ بنویسید.

1

د) زمان معرفی اسالم اصیل مربوط به کدامیک از امامان معصوم (ع) بود و چه اقداماتی در آن موقع انجام شد؟

1

ه) با تشکیل حکومت امام عصر چه اهدافی تحقق پیدا میکنند ،نام ببرید 4( .مورد)

1

صفحۀ  2از 2

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :دین و زندگی 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

تاریخ امتحان9399/13/ 91 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

کليد
1

مدت امتحان 57 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

ساعت امتحان 91:11 :صبح /عصر

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) اشاره به آینده تاریخ و به ارث رسیدن و حاکمیت آنان بر زمین
ب) تفقه در دین .خداوند دستور می دهد گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شناخت دین کنند و به تفقه در دین
بپردازند.
ج) تسلط بر شور و احساس جوانی جهت انتخاب درست .زیرا عالقه و محبت بیش از اندازه چشم و گوش را بسته و عقل
را به حاشیه میراند.
د) حدیث ثقلین
ه) حفظ استقالل اسالمی .قرآن کریم از مومنان میخواهد که سلطه بیگانگان را نپذیرد و زیر بار آنها نروند.

5

الف) پرتو عنایت الهی

ب) شرایط زمان

ج) عصر شک و دودلیهاست

د) هوسهای زودگذر

3

الف) غ

ب) غ

ج) ص

د) غ

4

الف) با تکیه بر بندگی خداوند
ب) مشارکت و همراهی مردم
ج) خداپرستانی که در راه عدالت و دفاع از حقوق محرومان تالش میکنند.
د) با روشهای درست

5

الف) 5

6

الف) از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد عهدهدار حکومت میشود و قوانین الهی را در

ب) ج

جامعه به اجرا در میآورد.
ب) مربوط به بُعد حیوانی و دنیایی است مانند تمایل به ثروت و ...
5

الف) 3

8

الف) آن دسته از رهبران دینی می دانند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت و منافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید

ب) 1

ج) 5

د) 5

ایستادند و او را انکار کردند و سبب اختالف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند.
ب) آثار و نوشته های اولیه دانشمندان با آثار و پختگی و کمالشان متفاوت است ،به همین دلیل در نوشته های خود
تجدیدنظر میکنند و آن را اصالح میکنند .با این که بیش از  6هزار آیه در طول  53سال نازل شده و درباره موضوعات
متنوعی سخن گفته ولی هیچگونه تعارضی وجود ندارد و با یکدیگر هماهنگاند.
ج) مقصود این بود که توحید تنها لفظ و شعار نیست ،بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی
اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میّسر است.
د) امام باقر (ع) -1 :اقدام علمی و فرهنگی و پایهگذاری مدرسه علمی در مدینه -5 ،تربیت شاگردان و دانشمندان جهت
گسترش اعتقادات اهل بیت در بین مردم
و)  -1آبادانی -5 ،عدالت گستری )3 ،شکوفایی عقل و علم -4 ،امنیت کامل -5 ،فراهم شدن زمینه رشد و کمال
جمع بارم11 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

