جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی
شماره داوطلب:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران

تعداد صفحه سؤال:

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

نام درس :دین و زندگی
نام دبیر :آقای یزدی
تاریخ امتحان2931/22/21 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

نمره

« سؤاالت »

1

آیهی شریفهی (جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلََّ شَیءٍ حَی) را ترجمه کنید.

1

2

به فرمودهی امام کاظم (ع) چه کسی رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است؟

1

3

چرا فعالیتهای انسان را اختیاری مینامند؟

1

4

مسیحیان و یهودیان حضرت ابراهیم را پیرو چه دینی میدانستند؟

5

دینی به چه معنی است؟

1

6

چرا خداوند یک دینی برای انسانها فرستاده است؟

1

7

اسالم به چه معنا است؟

8

آیهی شریفهی (وَ السََّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ وَ إِنََّا لَمُوسِعُونَ) در مورد کدام جنبه از اعجاز محتوایی قرآن است؟

1

9

آسانترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم چیست؟

1

0/5

0/5

 10طاغوت را تعریف کنید؟

1

 11سه مسئولیت مهم پیامبر (ص) را نام ببرید؟

1

 12معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است؟

1

 13حدیث ((مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ ،فَهذا عَلِىٌّ مَوْالهُ)) درباره چه واقعهای است؟

1

 14پیامبر (ص) برای آگاهی مردم از موضوع آیهی تطهیر چه کاری انجام میدادند؟

1

 15با نزول آیهی والیت بر پیامبر (ص) آن حضرت چه چیزی دریافت؟

1

 16بر اساس حدیث شریف (أنَا مَدینَةُ العِلمِ وعَلِیَّ بابُها ،فَمَن أرادَ المَدینَةَ فَلیَأتِ البابَ)چرا حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است؟

1

 17شیوهی همدردی پیامبر (ص) با فقر و مبارزهی ایشان با فقر چگونه بود؟

1

موفق باشید.

جمع نمره
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ردیف

نمره

راهنمای تصحیح

1

و هر چیز زندهای را از آب پدید آوردیم.

1

2

آن کسی که عقلش کاملتر است.

1

3

زیرا انسان ،ابتدا دربارهی هر کاری که میخواهد انجام دهد ،تفکر می کند و اگر تشخیصی داد که آن کار مفید است و او را به هدفش

1

میرساند ،آن را انتخاب میکند و انجام میدهد.
4

یهودی و مسیحی میدانستند و خداوند در پاسخ به آنها میگوید« :ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی ،بلکه یکتاپرست (حقگرا) و

0/5

مسلمان بود».
5

دین به معنی راه و روش است.

1

6

تا انبیا همین دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند.

1

7

تسلیم بودن در برابر خداوند

8

ذکر نکات علمی بیسابقه

1

9

آوردن سورهای مشابه یکی از سورههای این کتاب الهی است.

1

 10کسانی که به مردم فرمان میدهند و قانونگذاری می کنند .در حالی که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیست .طاغوت

0/5

1

نامیده میشود.
 11الف) دریافت و ابالغ وحی

1

ب) تعلیم و تبیین تعالیم دینی (مرجعیت دینی)
ج) اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی والیت ظاهری
 12پیامبران با این که مانند ما انسان ها غریزه و اختیار دارند ،در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمیشوند .زیرا کسی گناه میکند که

1

هوی و هوس به او غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده میکند و میداند که با انجام آن از چشم خدا میافتد و از لطف
و رحمت او دور میشود ،محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض نمیکند.
 13این حدیث دربارهی واقعهی غدیر خم و جانشینی و امامت علی (ع) و والیت و سرپرستی ایشان پس از پیامبر (ص) است.

1

 14مدتها هر روز صبح ،هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه (س) میگذشت و اهل خانه را (اهل بیت) صدا میزد و آیهی تطهیر را

1

میخواند.
 15رسول خدا (ص) دریافت که چنین واقعه ای رخ داده است و کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد دارد او را معرفی کند .با شتاب

1

و در حالی که آیه را میخواند و مردم را از آن آگاه میکرد ،به مسجد آمد.
 16اگر چنین نبود پیامبر (ص) نمیفرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند.

1

 17ایشان در عین حال که با فقر و محرومیت مبارزه میکرد و مردم را به کار و تالش تشویق میکرد و بیکاری را مزمت میکرد ،فقیران را

1

بسیار گرامی میداشت و نمیگذاشت که به خاطر فقر مورد بیتوجهی قرار گیرند و فراموش شوند .برخی از آنها دوست صمیمی ایشان
محسوب میشدند .ثروت را مالک برتری نمیشمرد .به آسانی با فقیرترین و محرومترین مردم مینشست و صمیمانه با آنها گفت و گو
میکرد .آنان نیز رسول خدا را همدل و همراز خود مییافتند.

